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BOLETIM DA CPA
ENADE

Perfil do Ingressante

No mês de agosto, o Centro Universitário inscreveu todos os
alunos habilitados para realizar a avaliação do ENADE 2016.
Em breve, divulgaremos, no jornal Em Foco, o nome dos
alunos inscritos para realizar esta avaliação. Fique atento!
Preenchimento do Questionário do Estudante: no período de
20/10 a 20/11, os alunos terão acesso ao questionário do
estudante. Importante: o local da prova e a impressão do
cartão de informação serão precedidos pelo preenchimento
deste questionário.

No período de 5 a 26 de setembro, os ingressantes tiveram
acesso ao instrumento de Avaliação “Perfil do Ingressante”.
Em breve, os coordenadores farão a devolutiva dos
resultados aos ingressantes. Fique atento!

Saiba Mais
A CPA (comissão própria de Avaliação) é responsável pela condução dos
processos de avaliação internos deste Centro Universitário e pela
sistematização e prestação das informações solicitadas pela Comissão
Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior.
Atualmente, a CPA possui a seguinte composição: Profa. Diva Otero Pavan
(coordenadora e docente); Prof. Elvis Brassaroto Aleixo (docente); profa.
Helena Torres Meirelles (docente); Vanderlei Inácio de Paula (docente);
Daniele Souza Porte (discente); Mirela de Souza Chaves Dias (discente);
Antonio Salvador Soares (sociedade civil); Regina Beatriz Miano Mostério
(sociedade civil); Glaucia Daiane Satsala (técnico-administrativo); e Loana
Carolina Siqueira (técnico-administrativo).
Conta, também, com a assessoria dos seguintes técnicos-administrativos:
Cristina Lukiautchuki e André José da Silva.

DICAS PARA O ENEM

Atualidades ENEM 2016: Brasil

Atualidades ENEM 2016: Mundo

Olimpíadas Rio 2016; Democratização da cultura; Mobilidade urbana; A
politização da sociedade brasileira; A crise econômica brasileira; Mariana/MG:
desastre ambiental; Zika, chikungunya e dengue; Escassez de água; Liderança da
geração Y; Corrupção em grandes organizações; Desenvolvimento de regiões
interioranas; O desenvolvimento da microcefalia; Redução da maioridade penal;
Dificuldades da formação universitária; Voluntariado e transformações sociais;
Consumo de álcool e drogas por adolescentes; Abuso em trotes universitários;
Tráfico de drogas e violência urbana.

Mudanças climáticas; Ativismo digital; A crise dos refugiados e o avanço do
terrorismo; Liberdade de expressão e preconceito; A questão de gênero;
Economia colaborativa; Intolerância religiosa; Escândalo e corrupção na FIFA;
Estética e saúde; A sustentabilidade de empresas e o aquecimento global; Novos
modelos de educação; Diálogo entre ciência e sociedade; Conceito de família no
século XXI; Liberdade de expressão e mídia; Limites entre humor e bullying;
Gestão de resíduos urbanos.

Sugestões de temas
relevantes que podem ser
abordados na Redação
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A necessidade
do planejamento

financeiro
NESTA PRIMEIRA DE CINCO MATÉRIAS SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, MARINO MAZZEI,
ECONOMISTA E PROFESSOR DO UNIANCHIETA, APRESENTA AS ESTRATÉGIAS E OS BENEFÍCIOS

QUE UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO TRAZ PARA CADA INDIVÍDUO.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO É ESSENCIAL PARA MANTERMOS UM CONTROLE
EFICIENTE E DETALHADO DE NOSSOS RECURSOS. Consiste na administração e organização
das finanças e na determinação dos objetivos do curto e do médio prazos.

É extremamente importante definirmos nossos objetivos financeiros e sermos realistas com relação às
expectativas futuras de investimentos e consumo. Os benefícios são muitos, mas podemos destacar:

Realidade financeira: o planejamento financeiro mostra uma realidade de nossa situação
financeira;

Equilíbrio financeiro: o planejamento financeiro oferece dados para que seja mantido um
equilíbrio entre as entradas e saídas de recursos financeiros. O comprometimento de recursos
somente deve ser feito conforme a efetiva disponibilidade financeira;

Problemas financeiros: com o planejamento financeiro, temos uma visão dos possíveis
períodos de dificuldades futuras, sobre as quais deve ser dirigida nossa atenção, no sentido de
recuperar o equilíbrio financeiro;

Objetivos de consumo: o planejamento financeiro mostra os períodos em que
podemos realizar nossas necessidades de consumo, sem que tenhamos dificuldades
na liquidação desses compromissos assumidos;

Contas a pagar em dia: um bom planejamento e controle financeiro permite que
possamos liquidar nossos compromissos dentro do prazo de vencimento,
evitando que sejam incluídos encargos financeiros;

Periodicidade: nossa realidade deve estar sempre mostrada no curto e médio
prazo futuro; objetivos de longo prazo podem ser úteis, após termos um plano
financeiro consolidado no curto e médio prazo;

Detalhamento do plano: vamos utilizar, no máximo, um detalhamento mensal.
Diante de dificuldades financeiras apontadas no início do planejamento,
podemos ter um detalhamento semanal ou até diário, enquanto as dificuldades
se façam presentes;

Priorização dos gastos: gastos de lazer e entretenimento são necessários,
mas desde que sejam suportados no plano financeiro. A prioridade será
estabelecida sempre com as necessidades básicas, como alimentação, saúde,
educação, transporte e habitação;

Poupança: o planejamento financeiro mostra se e quando
há saldos de recursos disponíveis. Estes não devem ficar
parados, sem remuneração, pois o processo inflacionário
provoca uma perda de poder aquisitivo. No mercado
financeiro há opções de investimento para pequenos
valores e que oferecem alguma remuneração e liquidez
imediata, tipo D+0 e D+1.
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FEIRA DO LIVRO

De 8 a 11 de novembro das 10h às 21hDe 8 a 11 de novembro das 10h às 21h
Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.

Aberto ao público.Aberto ao público.
Entrada Gratuita.

Entre os dias 5 e 7 de outubro, o curso de Farmácia do UniAnchieta promoveu a 7ª
Semana da Farmácia, nos períodos da manhã e da noite, no Campus Central. O
principal objetivo do evento é abordar temas que estejam sendo discutidos pela
categoria farmacêutica, tendo profissionais de renome na área como convidados
para essas discussões. Desta forma, é possível proporcionar aos acadêmicos algo
além dos ensinamentos previstos nas disciplinas do curso. Aberto ao público em
geral, o evento possibilita demonstrar à comunidade o trabalho e a infraestrutura
que a instituição oferece para formar profissionais farmacêuticos. O evento é
finalizado com o projeto Ciência na Praça, quando os acadêmicos e professores do
curso de Farmácia se instalam na Praça Rui Barbosa, no centro de Jundiaí,
abordando a população que circula pelo local a fim de oferecer orientações sobre
uso racional de diferentes classes de medicamentos, como anti-hipertensivos,
antidiabéticos e contraceptivos orais, além do uso adequado de fotoprotetores e
descarte correto de medicamentos.

Alunos de Farmácia em mais uma edição do evento

Palestra: "O despertar da consciência e as essências de cristais." Palestra com Natália Castanha.

Uma selfie antes de começar

7ª Semana da Farmácia terminou com o Ciência da Praça Animadas para o evento Entre palestras e eventos, sorteiro de brindes entre os alunos
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De olho nas notas
UM BOM PLANEJAMENTO DA ROTINA PODE GARANTIR RENDIMENTO ESCOLAR SATISFATÓRIO, SEM PREJUÍZO DAS

ATIVIDADES DE LAZER E DO NECESSÁRIO DESCANSO.

O ANO LETIVO ESTÁ CHEGANDO AO FIM, E AS SEMANAS DE PROVAS ESCOLARES VÃO SENDO MARCADAS. PARA
MANTER A CONCENTRAÇÃO NOS ESTUDOS NESTE PERÍODO E O SATISFATÓRIO RENDIMENTO ESCOLAR, ALGUNS
CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS, COMO UM PLANEJAMENTO DA ROTINA, POR EXEMPLO.

Confira algumas orientações para o planejamento de uma eficiente rotina de estudos:

Em época de provas escolares não é necessário deixar de ir ao cinema, recusar convites para festas e eventos, diminuir o tempo de sono.
Pesquisas conduzidas pelo cientista Robert Stickgold, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, demonstram que dedicar tempo ao
lazer e ao descanso é fundamental para manter a disposição para os estudos.

Monte uma tabela semelhante ao horário escolar.
Especifique as disciplinas que você vai estudar
em cada dia da semana, conforme o conteúdo é abordado
em sala de aula.

Não passe longos períodos estudando, pois isso pode
ocasionar fadiga mental. Organize dois ou
três períodos diários de estudos de cerca de duas horas
cada um, intercalando-os com outras atividades.

Controle seu planejamento, assinalando as tarefas
cumpridas. O que não foi realizado na semana deverá
ser realizado em um horário extra na semana seguinte.

Intercale as disciplinas das áreas de exatas e humanas
durante os estudos.

Nas atividades de leitura, destaque em cores algumas
palavras-chave ou escreva ao lado de cada
parágrafo a ideia principal. Isso facilitará a compreensão e a
revisão dos conteúdos.

Mantenha o foco naquilo que está fazendo. Computadores,
smartphones, tablets e internet são
poderosos instrumentos de estudo, mas devem ser usados
exclusivamente para isso durante os períodos
destinados ao estudo, evitando-se a perda de tempo e a
dispersão da atenção.

Relacione o conteúdo que está lendo às informações que
você possui sobre o assunto, exercitando seu senso crítico.

Anote as dúvidas que eventualmente surjam durante os
estudos para apresentá-las ao professor na aula seguinte.
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FIQUE DE OLHO

Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), voltadas para
os alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e boa sorte! Sujeito à disponibilidade de vagas.
Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

Em seu Trabalho de Conclusão de

Curso, estudantes do último período

do curso de Engenharia Ambiental e

S a n i t á r i a d o U n i A n c h i e t a

desenvolveram protótipos de

telhados verdes, que permitem a

implantação de solo e vegetação em

uma camada impermeabilizada sobre

as construções. A tecnologia

contribui para a melhoria da

qualidade de vida dos indivíduos em

ambiente urbano, ao minimizar as

ilhas de calor, diminuir a poluição

sonora e melhorar a qualidade do ar.

Durante o processo, os estudantes

Jayson Gregory Silva, Lucas Melato e

Vitor Gabriel Bueno de Souza estão

realizando aferições de temperatura

e de ruído, medindo intervalos

externos e internos controlados, de

cada protótipo, para verificar a

eficiência dos diferentes tipos de

cobertura.

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7828 ESTÁGIO 8109 ESTÁGIO PRODUÇÃO 8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8175 ESTÁGIO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8110 ANALISTA FISCAL JUNIOR 8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8176 ESTÁGIO ENGENHARIA

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8111 ASSISTENTE CONTÁBIL 8146 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7997 TELEMARKETING 8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8150 ESTÁGIO FATURAMENTO 8178 ESTÁGIO DIREITO

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8117 ESTÁGIO 8152 ANALISTA FINANCEIRO 8179 ESTÁGIO MARKETING

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8153 ESTÁGIO 8181 ESTÁGIO ENGENHARIA

8051 GERENTE OPERACIONAL 8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8154 ESTÁGIO 8182 ESTÁGIO T.I

8052 ESTÁGIO 8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8155 ANALISTA DE MARKETING 8183 ESTÁGIO MARKETING

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8126 ESTÁGIO CONTABILIADE 8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 8184 SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA

8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8128 ESTÁGIO 8157 ESTÁGIO 8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA

8073
ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET

SÊNIOR
8129 VENDEDOR EXTERNO 8158 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8186 ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR

8140
ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO

SISTEMA DE QUALIDADE
8188

PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ
8159 ESTÁGIO ENGENHARIA 8187

PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL

2017 - TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA

8085 ANALISTA FISCAL 8131 AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO

8097 ESTÁGIO MARKETING 8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8189 AUXILIAR TÉCNICO

8099 ESTÁGIO R.H 8135 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8190 INFRAESTRUTURA

8100 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8136 AUXILIAR 8165 HELPDESK 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8137 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017

8104 ESTÁGIO T.I 8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8168 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA

8107 ESTÁGIO R.H 8139 ATENDENTE HELPDESK 8169 AUXILIAR DE FATURAMENTO 8195 TÉCNICO EM QUÍMICA

8108 ESTÁGIO JURÍDICO 8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8170 ESTÁGIO ENGENHARIA 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE

8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8141 ASSISTENTE CONTÁBIL 8171 AUXILIAR DE T.I 8197 ESTÁGIO VENDAS

Os alunos realizam aferições de temperatura e ruído

Protótipos desenvolvidos pelos alunos
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EVENTO

Começa hoje o
HORÁRIO DE VERÃO

COM A MEDIDA, OS RELÓGIOS DOS BRASILEIROS DEVERÃO SER ADIANTADOS EM
UMA HORA NAS REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE.

OHORÁRIO DE VERÃO TEM INÍCIO HOJE E SE ESTENDERÁ ATÉ 19
DE FEVEREIRO DE 2017. A medida foi adotada pelo Brasil em 1931.
Desde então, houve vários períodos de interrupção até 1985, quando

se consolidou e permanece em vigor até hoje, objetivando proporcionar
economia de energia entre as 18h e as 21h, horário de maior pico de consumo.
Segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a adoção do
horário de verão em 2015 possibilitou uma economia de 162 milhões de reais
porque não foi preciso adicionar energia de usinas termelétricas para garantir o
abastecimento do país nos horários de pico.
As datas de começo e término no horário de verão e a área de abrangência são
estabelecidos por decreto. Atualmente, a medida abrange as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, e os relógios devem ser adiantados em uma hora no
terceiro domingo de outubro e atrasados em uma hora no terceiro domingo de
fevereiro do ano seguinte, exceto quando coincida com o Carnaval, sendo então
o horário de verão prorrogado em uma semana. Neste ano, os relógios devem
ser adiantados à meia-noite de sábado para domingo, dia 16.

Escolas Padre Anchieta lançam
nova edição do livro Receitas da Vovó

A PUBLICAÇÃO DOS ESTUDANTES DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTÉM DIVERSAS
RECEITAS VINDAS DIRETAMENTE DA COZINHA DAS VOVÓS.

NO PRÓXIMO DIA 20 DE OUTUBRO, SERÁ
REALIZADA A 14ª EDIÇÃO DA “TARDE
DA VOVÓ”. O evento das Escolas Padre

Anchieta integra o Projeto Preparando para a Vida e
aborda a valorização da família e o papel da avó no
contexto familiar.
Com o objetivo de valorizar a figura das avós como
símbolos de cultura, sabedoria, cuidados e amizade,

resgatar parte da nossa cultura por meio de
experiências de gerações anteriores e propiciar às
avós uma tarde feliz e descontraída, os estudantes
selecionaram com os seus familiares as receitas que
representam as avós e encaminharam esse material
às professoras, que cuidaram da organização do
livro.



NÃO SE CONFORME.NÃO SE CONFORME.

ATREVA-SE!ATREVA-SE!

VestibularVestibular
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Materiais
Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Estética e Cosmética
Farmácia

Fisioterapia
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês
Logística
Marketing
Nutrição
Pedagogia
Processos Químicos
Psicologia
Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

Aviação Civil (NOVO)

Engenharia Elétrica (NOVO)

Filosofia (NOVO)

Gestão de Turismo (NOVO)
Gestão Pública (NOVO)
Jornalismo (NOVO)

Química Industrial (NOVO)
Relações Internacionais (NOVO)
Segurança no Trabalho (NOVO)
Serviço Social (NOVO)www.anchieta.brwww.anchieta.br


