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Os sintomas do
transtorno, comumente
confundidos com
timidez, podem ser
amenizados,
melhorando a
qualidade de vida
dos portadores.
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Sesc Jundiaí
oferece oficina

de desenho
de cartoon

02
17 abril 2016 FIQUE DE OLHO

COM A PROPOSTA DE DIVULGAR TÉCNICAS PARA INICIANTES
NO DESENHO CARTOON, O SESC JUNDIAÍ TRAZ A OFICINA
DESENHO CARTOON, COM PAULO BORGES, EM PARCERIA COM A

ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E
LINGUAGEM – ATEAL. A oficina integra o programa Ações para a cidadania, e
as aulas serão conduzidas em português e em Libras.
A atividade contará com fundamentos da criação de personagens usados em
histórias em quadrinhos e livros. De acordo com informações obtidas no site do

Sesc, “os participantes aprenderão os fundamentos básicos do desenho
envolvendo o desenho estrutural do esboço e acabamento com caneta
nanquim descartável. Também serão aplicadas técnicas para dar
expressividade aos desenhos.”
A oficina acontecerá sequencialmente em quatro sábados, das 14h30 às
17h30, com início em 23 de abril. As inscrições deverão ser feitas no Espaço de
Tecnologia de Artes do Sesc, no dia 23 de abril, uma hora antes do início da
atividade.

OFICINA SERÁ
REALIZADA NAS

TARDES DE
SÁBADO NO

SESC JUNDIAÍ, DE
23 DE ABRIL

A 14 DE MAIO.

Marketing pessoal em
tempos de crise

é tema de oficina no UniAnchieta
EM TEMPOS DE CRISE, IMAGEM PESSOAL SATISFATÓRIA

É ESSENCIAL NA ENTREVISTA DE EMPREGO E PARA A

PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO.

MINISTRADA POR RAFAEL HERMAN, A PALESTRA “MARKETING
PESSOAL EM TEMPOS DE CRISE” ABORDARÁ TÉCNICAS DE
NETWORKING, ETIQUETA CORPORATIVA, APARÊNCIA E IMAGEM

PESSOAL, QUALIFICANDO O PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE
TRABALHO. Além disso, serão abordadas questões como comunicação e
apresentação, competências interpessoais e ferramentas de comunicação essenciais
para melhorar a imagem pessoal.
A atividade será realizada no próximo dia 30 de abril, no Campus Pedro C. Fornari,
localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 Via Anhanguera, no prédio dois,
segundo andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão disponíveis 100 vagas para a atividade, e
os certificados de participação serão encaminhados por e-mail.
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O PORTADOR DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE
SOCIAL (TAS) PODE RECEBER TRATAMENTO

PSICOTERÁPICO E/OU MEDICAMENTOSO, O QUE
MELHORA SUA QUALIDADE DE VIDA.

Transtorno
de Ansiedade

Social: um
mal da época

QUANDO ESTÁ EM CASA OU COM OS AMIGOS, O
INDIVÍDUO CONVERSA, EXPÕE SEUS PONTOS DE
VISTA E ATÉ CONTA ALGO DIVERTIDO. Porém,

quando está fora dos ambientes familiares e entre muitas
pessoas, não consegue conversar e nem se impor. Este é um
dos problemas de quem sofre do Transtorno de Ansiedade
Social (TAS).
Confundido com a timidez, esse transtorno prejudica o
funcionamento psicossocial do indivíduo. Quem sofre de
ansiedade social apresenta medo de exposição em público e
de receber críticas, baixa autoestima, excesso de
preocupação e receio da avaliação da sociedade.
É muito comum que os sintomas se apresentem com maior
intensidade na pré-adolescência e adolescência, quando os
jovens vivem mais situações de exposição em público, na
escola e na vida social. Frequentemente, os indivíduos que
sofrem com o Transtorno de Ansiedade Social têm dificuldade
de estabelecer círculos de amizade, sendo apontados como
tímidos. Na adolescência, os sintomas podem ser
confundidos com os comportamentos próprios da idade.
Segundo Clerison Garcia, psicólogo e professor do
UniAnchieta, “as características desta patologia são
acentuadas pelas relações estabelecidas pela pessoa. Nos
dias atuais, com a sociedade pós-moderna, analisando e
valorizando a forma em detrimento do conteúdo, é necessário
um tratamento sério e responsável para superar este
adoecimento.”
É importante saber que existe tratamento para o portador de
TAS. Nos casos leves a moderados, o indivíduo costuma
responder bem à psicoterapia, na qual o terapeuta analisa o
caso e propõe exercícios que façam o paciente se sentir mais
seguro, expondo-se a diferentes situações sociais que o
levem a compreender que não oferecem risco e que podem
ser satisfatoriamente vivenciadas. Em casos mais graves, a
associação entre medicamentos e psicoterapia mostra maior
eficácia do que os tratamentos isolados.
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6743 ESTÁGIO EM ATENDIMENTO COMERCIAL 7751 ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 7814 VENDAS EXTERNAS

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7752 ESTÁGIO TÉCNICO EM ELÉTRICA/ELETRÔNICA 7815 MECÂNICO AUTOMOTIVO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7755 ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR 7816 CHEFE DE OFICINA

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7756 ORÇAMENTISTA/ASSISTENTE DE PROJETOS 7817 ESTOQUISTA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7757 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7818 ANALISTA CONTÁBIL

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7765 ESTÁGIO EM QUALIDADE 7819 ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO - P.C.D.

7588 FORNEIRO 7766 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7820 LÍDER DE RESTAURANTE

7589 CORTADOR 7767 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7821 TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7604 OPERADOR DE E.T.E 7772 ASSISTENTE OU ANALISTA CONTÁBIL 7822 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

7635 ESTÁGIO EM INFORMÁTICA 7774 ESTÁGIO EM DIREITO 7823 ESTÁGIO EM MEIO AMBIENTE

7639 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7777 ESTÁGIO EM DIREITO 7824 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

7658 ESTÁGIO 7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7825 ESTÁGIO EM MARKETING

7660 RECEPCIONISTA 7779 ESTÁGIO EM MARKETING 7827 ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO

7667 ESTÁGIO EM INFRAESTRUTURA 7780 ESTÁGIO EM R.H 7828 ESTÁGIO

7673 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I - EXPORTAÇÃO 7781 ESTÁGIO EM MARKETING 7829 ESTÁGIO JURÍDICO

7680 ESTÁGIO 7782 ESTÁGIO EM TREINAMENTO 7830 ESTÁGIO EM LABORATÓRIO

7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7783 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7832 ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA/ELÉTRICA

7711 ESTÁGIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 7784 AUXILIAR DE ARMAZÉM - P.C.D. 7833 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7718 NUTRIÇÃO 7786 ESTÁGIO ARQUIVISTA 7834 ESTÁGIO

7723 CRONOMETRISTA 7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO 7835 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

7738 TÉCNICO AMBIENTAL 7788 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7836 CONTAS A RECEBER

7739 INSPETOR DE QUALIDADE 7794 ESTÁGIO EM REDES SOCIAIS 7837 ESTÁGIO

7740 PINTOR PREDIAL 7795 ESTAGIÁRIO EM DEPARTAMENTO PESSOAL 7838 ESTÁGIO EM DEPARTAMENTO FINANCEIRO

7741 AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 7796 ESTÁGIO EM QUÍMICA 7839 OPERADOR DE EMPILHADEIRA

7742 ANALISTA DE R.H/ D.P 7797 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7840 ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS

7743 ASSISTENTE R.H/D.P 7800 ANALISE DE LABORATÓRIO 7842 ESTÁGIO EM FARMÁCIA

7744 ASSISTENTE DE T.I 7801 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7843 TÉCNICO QUÍMICO

7745 ELETRICISTA 7802 DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE 7844 ESTÁGIO EM TECNOLOGIA DE AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL

7746 LÍDER DE PRODUÇÃO 7803 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7846 DIVERSOS CARGOS

7747 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7804 PROGRAMADOR DE WEB JUNIOR 7847 COORDENADORA DE EVENTOS

7748 LÍDER DE EXPEDIÇÃO 7805 ESTÁGIO EM MARKETING 7848 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

7749 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7806 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7849 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

7750 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7808 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7850 VENDEDOR EXTERNO

7813 VENDAS INTERNAS 7809 ESTÁGIO EM MARKETING 7851 ESTÁGIO JURÍDICO

7812 ANALISTA/ASSISTENTE DE CUSTOS 7852 ESTÁGIO EM QUÍMICA

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/



Salário mínimo e cesta básica
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ECONOMIA

O SALÁRIO MÍNIMO FOI INSTITUÍDO
PELA LEI 185, DE 14 DE JANEIRO DE
1936. Na época, o Presidente Getúlio

Vargas procurou garantir institucionalmente ao
trabalhador uma renda mínima necessária e
suficiente aos seus gastos com família (dois adultos
e duas crianças), alimentação, habitação,
vestuário, higiene e transporte. Dessa forma, o
trabalhador seria remunerado satisfatoriamente.
Entretanto, o uso do salário mínimo foi se
estendendo como política de redistribuição de
renda e referência de remuneração.
Considerando uma cesta básica de R$443,40,
apurada em fevereiro deste ano em São Paulo, os

gastos com alimentação absorveriam 54,77% do
valor atual do salário mínimo. O DIEESE fixa o
salário mínimo ideal para o brasileiro em R$
3.725,00.
Em relação ao salário médio obtido em alguns
países, temos que o salário mínimo fixado nesses
países corresponde em percentual a:
· 43% do salário médio no Chile;
· 38% do salário médio na Turquia;
· 36% do salário médio na Grécia;
· 35% do salário médio na Espanha;
· 27% do salário médio no México;
· 27% do salário médio nos Estados Unidos;
· 44% do salário médio no Brasil (R$1.939,00 em

fev./2016).
Os marxistas consideram que a fixação de um
salário mínimo protege o trabalhador contra a
exploração do capitalismo. Os economistas
keynesianos enfatizam que o salário mínimo
providencia estabilidade e crescimento
econômico, pela capacidade de canalizar a
circulação do dinheiro à população que tem mais
propensão a gastar. No ranking dos países que
fixam o salário mínimo, o Brasil ocupa a posição
31, estando entre os que apresentam menor valor.

Marino Mazzei, economista e professor do
UniAnchieta.

Programa de Bolsas
Ibero-Americanas está de volta
ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA ALUNOS DA GRADUAÇÃO DO UNIANCHIETA. OS ESTUDANTES SELECIONADOS PASSARÃO UM
SEMESTRE ESTUDANDO FORA DO PAÍS.

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS, INICIATIVA DO BANCO SANTANDER PARA
ESTIMULAR O INTERCÂMBIO ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE DEZ PAÍSES: BRASIL, PORTUGAL, ESPANHA, ARGENTINA, CHILE,
URUGUAI, MÉXICO, PERU, PORTO RICO E COLÔMBIA.

“esta é uma oportunidade ímpar na vida dos nossos alunos. Antigamente,
existiam muitos trâmites para que o estudante cursasse um período de sua graduação em uma instituição de outro país; hoje está mais
fácil. A experiência é extremamente válida, tanto na vida acadêmica quanto na vida pessoal”

Ao todo, 405 universidades participarão do programa neste ano.
Os alunos selecionados estudarão por seis meses na instituição de sua escolha e contarão com uma bolsa oferecida pelo Santander para custear as despesas
de permanência no país estrangeiro.
Assim como ocorreu em 2015, o UniAnchieta dispõe de cinco bolsas para oferecer aos seus estudantes. Os interessados devem fazer a inscrição para o
programa e passar por um processo de seleção. A instituição financeira e as instituições de ensino participantes testemunham o sucesso da iniciativa, pois,
em cinco edições do programa, o número de estudantes inscritos mais que triplicou.
Para o professor João Vasconcellos, diretor acadêmico do UniAnchieta,

, destacou.
Para efetivar a inscrição no programa, o estudante deve entrar no site do Santander (https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-
ibero-americanas.aspx), preencher o formulário de inscrição, imprimi-lo e entregá-lo na Secretaria de Pesquisa e Extensão do UniAnchieta juntamente com
o histórico escolar atualizado, cópia de RG, CPF e passaporte (ou protocolo de solicitação). O período de inscrições vai até o dia 10 de junho.
Os horários de atendimento da Secretaria de Pesquisa e Extensão do UniAnchieta são: de segunda a quinta, das 8h às 22h; sextas-feiras, das 8h às 21h;
sábados, das 8h às 12h. Os critérios de seleção dos candidatos e o processo de formalização do recebimento do benefício são definidos pelo Anchieta e estão
disponíveis no site da instituição por meio de edital.



AS FARMÁCIAS SÃO UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. TODO ESTABELECIMENTO
FARMACÊUTICO DEVE CONTAR COM UM PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

PROFISSÃO06
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A FARMÁCIA NÃO É UM SIMPLES ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, ONDE SE PODEM COMPRAR PRODUTOS DE
PERFUMARIA , HIGIENE PESSOAL , ALÉM DE

MEDICAMENTOS. Na realidade, as farmácias são unidades de
assistência de saúde. De acordo com a Federação Nacional de
Farmacêuticos (Fenafar), essa foi uma grande conquista para a categoria.
A lei nº 5.991/73 tornou obrigatória a presença permanente de um
farmacêutico nas farmácias. Segundo o Conselho Federal de Farmácia
(CFF), na lei federal nº 13.021, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
em 11 de agosto de 2014, o Artigo 5º dispõe que “no âmbito da
assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem,
obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a
assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei”.
Cabe a esse profissional orientar os pacientes e até prescrever
medicamentos que não necessitam de receita médica, como os
analgésicos, por exemplo.
Art. 13. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a:
I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes,
bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações
adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência
observados e registrados na prática da farmacovigilância;
II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos
das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia;
III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes,
internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais,
de natureza pública ou privada;
IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos,
produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso
racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica;
V - estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento
sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e
interpretação de fichas farmacoterapêuticas;
VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente
a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e
medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações
medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.

Fonte: Site Guia da Farmácia (texto editado).

O que faz
um

farmacêutico?

POESIA

Taxidermia
Agonizante à claridão do temor dos malogrados

Que navegam pela barca do diabo

Abriu seu belo corpo já abalado

Retirou do seu interior tudo que havia

Do vital mortal ao supérfluo regalo

Cada órgão e cada sentimento

Cada sorriso e cada lágrima

Desnudou-se ao avesso do mundo que lhe deram

E se encheu de palhas secas

Fundiu as naturezas animal e vegetal

Num só corpo imortal

Aprendeu a reconhecer as marcas

Da surrada pele esvaziada

Preenchendo seu corpo animal

Com a artificialidade natural

Tornou-se um taxidermista

A empalhar corpos que silentes

Tomam a forma do belo dissimulado

De qualquer reinado da natureza

Nas corredeiras da vida ou nos precipícios da morte

E já não teme mais a barca infernal

Luiz Carlos dos Santos

Estudante de Letras

Centro Universitário Padre Anchieta - Jundiaí – SP
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O caminho da
especialização
Um dos maiores dilemas dos estudantes de
engenharia (e por que não dizer, em geral), é se
há vida acadêmica após a formatura. A vida
está lá... agora depende de você querer vivê-la
ou não. Não é uma resposta simples.
Este é um mundo que valoriza a exclusividade.
Ou seja, aquele ambiente onde basta você
estudar e ser o melhor da classe que
automaticamente terá os melhores salários é
uma exceção. A maioria briga por pequenos
diferenciais. Um curso de línguas, uma pós-
graduação, um estágio no exterior, entre
outros. Parece uma busca constante por
competências que nunca serão suficientes.
Mas, tudo se agrava se você esquecer o que
parece extremamente lógico: a prática deve
caminhar junto com seu conteúdo.
Assim, que sentido faz ter uma especialização
se isto não lhe trouxer um diferencial que pode
ser utilizado no seu dia-a-dia de trabalho como
uma vantagem competitiva perante os outros?
Um aluno meu decidiu fazer MBA em finanças.
Detalhe: ele trabalha como operador de
máquina em uma empresa que fabrica fraldas e
tem o sonho de se tornar gerente de produção.
Podemos até imaginar que, no futuro, quando
ele alcançar seu objetivo, este MBA possa ter
alguma utilidade. Neste momento, no entanto...
A empresa, bem como a faculdade, não são
desenvolvedoras de carreiras. A empresa se
limitará a treiná-lo para que cumpra suas
funções, e a faculdade lhe oferecerá o curso
que deseja consumir. Não tenha a ilusão que
essa responsabilidade possa ser delegada a
estas instituições.
Portanto, agarre as rédeas de sua vida. Planeje
cuidadosamente cada movimento profissional
e acadêmico. Siga atrás de objetivos
alcançáveis e verá gradualmente as metas
serem atingidas.
Quanto a sua especialização, bem, só deve
fazê-la se realmente lhe parecer necessária. E,
se for, não esqueça da convergência entre
prática e conteúdo.

CLAUDIO DALMOLIM. Engenheiro de Produção
pelo Centro Universitário da FEI e mestrado em
Tecnologia Nuclear – Materiais, com ênfase em
Gestão, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares – IPEN (2004). Atualmente é diretor da
Dalmolim Projetos e Consultoria e é Coordenador
do curso de Engenharia Mecânica do Centro
Universitário Padre Anchieta - UniAnchieta

INICIATIVA
DO UNIANCHIETA

AJUDA O ESTUDANTE
A ENCONTRAR

A MELHOR FORMA DE
CHEGAR AO CAMPUS

ONDE ESTUDA.
MAIS OCUPANTES
EM CADA VEÍCULO,

MENOS VEÍCULOS NO
TRÂNSITO.

CERTAMENTE VOCÊ JÁ PENSOU EM DIMINUIR DESPESAS COM O TRAJETO ATÉ A
FACULDADE E DE VOLTA PARA CASA APÓS AS AULAS, CERTO?

Para participar, basta buscar por “Carona UniAnchieta” na rede social Facebook. Lá você
pode oferecer ou procurar carona. É importante informar de que ponto da cidade você sai
para ir à faculdade, um horário de saída que pode cumprir, o horário de término das aulas
e um ponto de encontro. Assim, será mais fácil encontrar a carona ideal para você.

Por iniciativa do Centro
Universitário Padre Anchieta, foi criado o grupo “Carona UniAnchieta”, pelo qual os alunos

podem encontrar formas mais econômicas de realizar o trajeto até o campus onde estudam e de
volta para casa.
Os benefícios dessa iniciativa são muitos. Entre eles, a economia do tempo gasto na espera de
transporte coletivo e no trajeto ou na procura por uma vaga de estacionamento; economia de
dinheiro, pois os custos são divididos entre os ocupantes do carro; redução de congestionamento
nas vias públicas e também nos arredores e no interior do campus; redução da emissão de
poluentes; melhor qualidade de vida, com novos amigos e redução o estresse.
Kevin Lima, estudante do UniAnchieta e usuário do programa, comenta: “Cheguei a pensar que não
fosse dar certo, mas deu. Enviei uma solicitação ao grupo e prontamente fui aceito. Na segunda-
feira, já estava tudo certo. É muito gratificante saber que a instituição se preocupa conosco fora da
faculdade. Antes, cada um de nós gastava de 100 a 150 reais mensais apenas em combustível.
Agora estamos gastando muito menos que a metade disso e poluindo menos o meio ambiente, sem
contar a amizade, que vale muito mais.”
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Estudantes dos cursos de Comércio Exterior, Gestão Comercial, Marketing e Publicidade e
Propaganda do UniAnchieta participaram de mais uma edição do programa Jô Soares, da Rede
Globo. Os alunos viajaram até São Paulo no último dia 6 de abril, acompanhados da professora
Patrícia Maturano Longarezi, onde tiveram a oportunidade de acompanhar as gravações e
curtir um dia de muito bate-papo e descontração.
Ao todo, foram 3 programas gravados. Entre os entrevistados estavam Marco Luque, Clarice
Falcão, Denise Fraga, o diretor de cinema Luiz Villaça, Luiz Flávio Gomes (jurista brasileiro),
além de um inteligente debate das Meninas do Jô (Mara Luquet, Lucia Hippolito, Ana Maria
Tahan, Cristina Serra e Cristiana Lobo).

Platéia lotada

Registrando o momento
Jô esbanjando talento

Marco Luque preparando o personagem


