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Por um lado, prazer e
aconchego. Por outro,

efeitos maléficos. A cafeína
pode provocar diferentes

distúrbios no corpo humano,
como irritação, insônia e
complicações cardíacas
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OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 2014 PELO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO FORAM DIVULGADOS RECENTEMENTE.

Curso de Letras do UniAnchieta
está entre os melhores do Brasil

A MOSTRA FOI ABERTA NO DIA 18 DE DEZEMBRO E PODE SER VISITADA ATÉ 29 DE JANEIRO.

Espaço Cultural
da Câmara

Municipal de
Jundiaí

recebe Mostra
Fotográfica

EM PARCERIA COM A COMISSÃO DE
ARTES VISUAIS, FOI INAUGURADA
NO ESPAÇO CULTURAL DA CÂMARA

MUNICIPAL DE JUNDIAÍ A MOSTRA
FOTOGRÁFICA 2015, UMA PROMOÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA. Mais de 100

fotografias foram inscritas, e uma comissão
julgadora selecionou as que integram o acervo da
mostra: cerca de 35 imagens, registradas por
artistas diversos.
A exposição foi aberta em 18 de dezembro e
segue até o próximo dia 29, com entrada franca,

de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A
Câmara fica na rua Barão de Jundiaí, 128,
Centro. Mais informações estão disponíveis no
s i t e d a S e c r e t a r i a d e C u l t u r a
(http://cultura.jundiai.sp.gov.br) ou podem ser
obtidas pelo telefone 4521-6259.

DE ACORDO COM PUBLICAÇÃO ONLINE DA REVISTA EXAME, O MEC
DIVULGOU O RANKING DOS CURSOS SUPERIORES DE LETRAS
AVALIADOS NO PAÍS EM 2014, NAS MODALIDADES DE BACHARELADO E

LICENCIATURA. O ranking é baseado no Conceito Preliminar de Curso (CPC), que varia
de um a cinco, a partir da avaliação de variáveis como qualificação e qualidade do corpo
docente, infraestrutura da instituição e recursos didático-pedagógicos, além do resultado
obtido no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
Ainda de acordo com a publicação, os cursos com resultado inferior a três são
considerados insatisfatórios, enquanto aqueles que recebem nota quatro ou cinco são
considerados excelentes. O curso de Letras – Licenciatura Português/Inglês do
UniAnchieta figura na lista dos melhores do país. O ranking pode ser consultado no site da
Revista Exame (link: http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/os-melhores-e-piores-
cursos-de-letras-segundo-o-mec).
Parabéns aos estudantes e professores, que fazem o curso se destacar e que estão cada
vez mais dispostos a aprender e a ensinar.



SAÚDE 03
17 janeiro 2016

Consumo excessivo
de cafeína é

prejudicial à saúde
A SUBSTÂNCIA QUE DESPERTA A QUALQUER HORA PODE TRAZER MUITOS MALEFÍCIOS À SAÚDE. É IMPORTANTE CONHECER OS NÍVEIS DE
TOLERÂNCIA DO ORGANISMO E MODERAR O CONSUMO.

EM NOSSA CULTURA, É COMUM ACORDAR E TOMAR UM CAFÉ
PARA INICIAR O DIA COM BOA DISPOSIÇÃO. Em grandes
quantidades, porém, a cafeína pode se tornar a vilã da nossa saúde. E

não se está falando apenas dos cafés
matinais, puros ou com leite.
Diversos chás, refrigerantes e
bebidas energéticas, além de
chocolates e medicamentos, também
possuem essa substância, que pode
causa r i r r i t a ção , i n sôn i a e
complicações cardíacas no corpo
humano.
Segundo relatório da Autoridade de
Segurança Alimentar da União
Europeia (Efsa) divulgado em maio do
ano passado, a ingestão de cafeína
por adultos não deve ultrapassar os
400mg/dia, o que equivale a cinco
expressos ou cinco latas de bebida
energética. Uma dose entre 75mg e 300mg de cafeína ao dia pode ajudar a
melhorar o rendimento nas atividades físicas e intelectuais para os adultos.
Mulheres grávidas ou lactantes devem restringir o consumo diário regular a
200mg. No caso de crianças e adolescentes, a informação disponível é

insuficiente para se apontar uma quantidade segura de ingestão de cafeína,
de acordo com informações obtidas no site http://www.quali.pt.
No Japão, recentemente foi registrada a primeira morte causada por

overdose de cafeína. A vítima foi um
jovem de 20 anos que trabalhava em um
posto de gasolina no turno da
madrugada; ele ingeria grandes
quantidades de bebidas ricas na
substância para se manter acordado.
O caso é inédito no Japão, mas não é tão
raro em alguns outros lugares do
mundo. Nos Estados Unidos, por
exemplo, já foram registradas pelo
menos dez mortes causadas por
excesso de cafeína.
Embora os casos de mortes por
consumo excessivo de cafeína não
sejam frequentes, a dose dessa
substância estimula o sistema nervoso,

o que a torna perigosa. Por isso, chás, cafés e energéticos devem ser
ingeridos com moderação, assim como medicamentos que contêm a
substância (um comprimido para enxaqueca ou gripe pode chegar a conter
130mg de cafeína).

Quantidade de cafeína em bebidas e chocolates, segundo

postagem da Efsa em sua conta oficial no Twitter

(reproduzida em http://www.dw.com/pt)

- Um copo de café coado (200ml): 90mg

- Um café expresso (60ml): 80mg

- Uma lata de bebida energética (250ml): 80mg

- Um copo de chá preto (220ml): 50mg

- Uma lata de refrigerante de cola (355ml): 40mg

- Uma barra de chocolate escuro (meio amargo) (50g): cerca de

25mg

- Uma barra de chocolate ao leite (50g): 10mg

Conheça um pouco sobre o curso de nutrição
O QUE ABRANGE: Além de
investigar e controlar a relação
do homem com o alimento para
a preservação da saúde, o
nutricionista planeja, administra
e coordena programas de
alimentação.

CAMPOS DE ATUAÇÃO: O nutricionista pode atuar em clínicas,
empresas, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, clubes esportivos,
spas, abrigos de crianças, casas de repouso etc. Além das atividades
de planejamento, administração e coordenação de programas
alimentares, esse profissional pode atuar em marketing de alimentos,
pesquisa, seleção de matérias-primas, controle de qualidade,
promoção de educação alimentar, entre outras atividades.

MERCADO DE TRABALHO: O mercado
de trabalho abrange diversos campos de
atuação e tem absorvido bem os
profissionais, especialmente na região
Sudeste. Experiência, aperfeiçoamento
e capacitação são requisitos importantes
para o profissional se destacar.

VESTIBULAR: as inscrições
para o vest ibular do
UniAnchieta estão abertas e
podem ser feitas pelo site
www.anchieta.br.
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EM 2015, OS ALUNOS DO QUINTO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
PADRE ANCHIETA ACAMPARAM DURANTE

TRÊS DIAS NO SÍTIO CARROÇÃO, NA CIDADE DE
TATUÍ, INTERIOR DE SÃO PAULO. O local abriga
uma excelente estrutura e é considerado o único resort
pedagógico do Brasil. Lá os estudantes puderam
participar de diversas atividades, nas quais o
conhecimento, a aventura e a diversão marcaram
presença. Além disso, puderam conhecer e explorar um
pouco mais as riquezas naturais do nosso país.

Matrículas abertas

FUNDAMENTAL | MÉDIO | TÉCNICO | 0800 772 8445

Não faltou diversão

Hora de aprender na piscina de Mapa Mundi

Um clique antes das atividades

Impossível não ter sorriso no rosto com essa paisagem

E não podia faltar uma festinha tambémDescontração entre as atividades

Quem será que ganhou?
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Respire, inspire-se
e comece bem o ano

de 2016
JANEIRO CHEGOU E, COM ELE, O BALANÇO DAS CONQUISTAS DO ANO ANTERIOR, AS METAS CUMPRIDAS E AS QUE FORAM DEIXADAS

DE LADO, A FIM DE SE PLANEJAR O ANO QUE COMEÇA. Muitas vezes, esse momento é perturbado pela ansiedade de colocar tudo em prática

logo no primeiro mês do ano. Controlar essa ansiedade e realizar um planejamento racional, com metas de alcance possível e a necessária dose de

flexibilidade, são um bom começo para um ano de ótimas realizações.
Fazer o planejamento do ano nos seus primeiros dias não é ruim, desde que seja controlada a emoção do momento de mudança do calendário, em que

velhos e novos projetos e sonhos são lembrados, com a renovada expectativa de realização, típica do período das Festas. Com tranquilidade, é preciso

considerar que algumas promessas e metas podem ser um pouco exageradas e difíceis de cumprir, o que trará frustações no decorrer do ano.
Por esse motivo, pode ser melhor esperar passar o primeiro mês e começar a agir quando se está mais tranquilo e preparado para pensar nos objetivos

com racionalidade. Algumas atividades e atitudes podem ser postas em prática para facilitar esse processo. Confira:

REFLEXÃO

O mês de janeiro pode ser um ótimo momento para refletir sobre o ano anterior. Anote tudo o que conseguiu cumprir ao longo do ano de
2015 e aquilo que ainda está pendente. Anote também as oportunidades que você teve, as experiências realizadas e os momentos mais
marcantes. A partir disso, você já poderá elaborar a lista de objetivos para este ano. Refletir sobre os bons momentos passados renova as
energias para seguir em frente.

FAZER O PLANEJAMENTO DO ANO, COM RACIONALIDADE E FLEXIBILIDADE, PODE SER O PONTO DE PARTIDA PARA UM PERÍODO
BEM-SUCEDIDO.

ROTINA

É preciso selecionar as atitudes que devem ser modificadas ou extintas e refletir sobre novos hábitos que podem ser introduzidos na rotina
em 2016. Por exemplo, se você é desorganizado, se esforce para deixar os objetos que utiliza no dia a dia em ordem, ampliando essa
organização para os ambientes da casa, como o quarto ou o local de estudos e trabalho. Pequenas mudanças diárias podem se tornar
rotineiras, e com o tempo você as realizará sem se dar conta disso, com significativa satisfação pessoal.

CURRÍCULO

Manter o currículo atualizado é essencial para estar entre os candidatos chamados para uma entrevista de emprego. Reflita sobre as
experiências que você viveu em 2015 e que podem ser acrescentadas ao documento, enriquecendo-o. Se está procurando emprego,
acompanhe regularmente as publicações de vagas. No Em Foco, as vagas são divulgadas semanalmente, e você pode acessar essas
informações por meio do site do Anchieta, no link: https://www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/busca_vaga.asp.

CONEXÃO

Se você está de férias, aproveite para se desligar do mundo virtual e curta diferentes programas e passeios, mas não deixe de atualizar o
seu perfil nas redes sociais pelo menos no último dia. Este pode ser um ótimo momento para revisar sua página em sites como o Linkedin e
conquistar um emprego novo, se é o que deseja. Manter a página profissional na internet desatualizada pode deixar as oportunidades de
emprego cada vez mais longe. Lembre-se também de que muitas empresas acompanham as páginas de seus candidatos nas redes sociais,
como o Facebook, então a seleção das postagens deve levar isso em conta.
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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/

CÓD VAGAS CÓD VAGAS CÓD VAGAS

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7574 LÍDER DE PRODUÇÃO 7629 ESTAGIÁRIO EM VENDAS INTERNAS E MARKETING

6185 ESTAGIÁRIO E/OU ASSISTENTE JURÍDICO 7578 COLORISTA TEXTIL 7630 METROLOGISTA

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7579 ANALISTA DESENVOLVEDOR JR. 7631 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7580 AUXILIAR DE INFORMÁTICA 7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO

7180 ENFERMEIROS 7582 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7583 VENDEDOR DE VEÍCULOS 7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7584 ANALISTA CUSTOS 7636 ESTÁGIO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7585 VENDAS 7637 NUBE - ENGENHARIA MECÂNICA - OE 133877

7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7586 TÉCNICO ELETRÔNICA 7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS

7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7588 FORNEIRO 7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA

7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7589 CORTADOR 7640 ESTAGIÁRIO

7467 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO

DE ESPECIALIDADES DA FMJ

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7591 SERIGRAFISTA 7642 SUPORTE

7480 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER 7592 ESTAGIÁRIO EM ADM 7643 ESTAGIÁRIO

7481 COMPRADOR 7593 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7644 ESTAGIÁRIO

7492 INSTRUTOR DE PILATES 7594 ESTÁGIO EM ADM/GESTÃO COMERCIAL 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7493 INSTRUTOR DE PILATES 7595
ESTAGIÁRIA CLÍNICA PSICOLOGIA - PERÍODO

MANHÃ
7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7597 ESTÁGIO EM ADM/CONTÁBEIS 7647 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7598 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTOS 7648 ESTAGIÁRIO

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7599 DESENHISTA PROJETISTA 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

7529 AUXILIAR DE FARMÁCIA - NOTURNO 7600 ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA 7650 ESTAGIÁRIO

7539 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 7602 PROJETOS 7651 ESTAGIÁRIO

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7604 OPERADOR DE ETE 7652 ASSISTENTE JURÍDICO

7543 AUXILIAR DE PCP 7606 ESTAGIÁRIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA 7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7607 PROGRAMADOR DE SERVIÇOS - TEMPORÁRIO 7655 CONTADOR

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7608 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7656 PROGRAMADOR DE CNC

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7553 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7612 ASSISTENTE MÍDIA SOCIAL 7658 ESTAGIÁRIO

7557 ASSISTENTE DE PROJETOS 7613 ESTÁGIO TI 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO

7558 ENGENHEIRO ELÉTRICO 7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7660 RECEPCIONISTA

7559 ESTAGIÁRIO 7615 ESTAGIÁRIO - COMUNICAÇÃO 7661 ANALISTA DE RH

7564 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7616 ANALISTA FISCAL 7662 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARKETING

7565 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7617 ESTAGIÁRIO DE ANALISE SENSORIAL 7663
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ATENDIMENTO À

SOLICITAÇÕES

7566 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7618 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7664 ESTAGIÁRIO A QUALIDADE

7567 TÉCNICO  DE CAMPO 7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7665 ESTAGIÁRIO A PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO

7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS -

FULL TIME - JUNDIAÍ
7620 AUXILIAR FINANCEIRO 7666 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 7622 NUBE - TECNOLOGIA - OE 133806 7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA

7572 ESTÁGIO COMERCIAL 7624 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

7573 ESTÁGIO TI 7626
SOLUTION ENGINEER / PROFESSIONAL SERVICES /

TECHNICAL SUPPORT
7627 MARKETING E COMUNICAÇÃO

7628 MARKETING E COMUNICAÇÃO
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RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE TI DO GRUPO ANCHIETA FALOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DE SISTEMAS DE

SEGURANÇA DE DADOS PELAS EMPRESAS. A ENTREVISTA, CONCEDIDA HÁ ALGUNS MESES, ESTÁ SENDO REPUBLICADA PARA CHAMAR

A ATENÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TEMA.

OACESSO À INTERNET ESTÁ CADA VEZ MAIS FÁCIL E, COM ISSO, OS BENEFÍCIOS E PREJUÍZOS RELACIONADOS AO SEU USO TAMBÉM
ESTÃO PRESENTES. Hoje, com um simples clique em uma página de pesquisa, os resultados são imediatos e inúmeros. Nesta época de grande e
rápida evolução tecnológica, as empresas devem investir em segurança, evitando ataques de hackers.

Palavra da língua inglesa do âmbito da informática, hacker refere um indivíduo que possui interesse e um bom conhecimento na área, sendo capaz de realizar
uma modificação em algum sistema que utiliza a internet, seja para lazer ou trabalho. As atividades realizadas por hackers acontecem de forma ilícita, e os
autores das violações podem sofrer processos judiciais que resultem, inclusive, em pena de prisão. Em uma breve conversa com Cristian Rodrigo Dalcico,
responsável pelo Departamento de TI do Grupo Anchieta, foi possível compreender a necessidade dos sistemas de proteção de dados.

Segurança de
dados: um

problema da
era tecnológica

O que é preciso para proteger os dados da
instituição?

Existe uma estrutura necessária para a
proteção de dados?

As instituições devem implementar as melhores
práticas para a proteção de seus dados. Normas como
a BS7799, juntamente com o guia COBIT, ajudam a
construir o melhor cenário para as instituições. Os
principais pontos para a implementação são:
criptografia dos dados; backups; proteção contra
malwares; política de atualizações dos softwares;
firewalls; política de senhas; política de acesso;
trilhas de auditoria.

Atualmente existem no mercado appliances que
ajudam nesse quesito, porém, soluções em cloud vêm
conquistando espaço, facilitando a implementação
dessa estrutura. Exemplos consistentes são os
serviços oferecidos pela Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, e o mais

interessante dessa estrutura em nuvem é a
possibilidade de crescimento conforme demanda.

No mínimo, será necessário um administrador de
redes ou coordenador de infra, um administrador de
banco de dados e um analista de suporte.
Dependendo da operação, teremos outros recursos
humanos alocados, com certeza.

Batalhas cibernéticas são travadas diariamente, num
desafio constante para se protegerem os dados,
porém acredito que não existe um sistema que não
possa ser violado.

Excetuando-se os casos em que a violação objetive
beneficiar alguém vinculado à instituição, pode haver

Quais são os recursos humanos necessários?

Existe sistema totalmente seguro?

Quem tem interesse em violar dados de uma
universidade?

outros interessados que, por meio de malwares, por
exemplo, objetivem obter dados a fim de prejudicar o
dono da informação de alguma forma.

Dados dos estudantes e dos colaboradores,
informações do setor financeiro, arquivos
administrativos gerenciais, e-mails, enfim, todas
aquelas informações cujo conhecimento ou violação
possa acarretar prejuízos para os sujeitos envolvidos
pela instituição.

As normas administrativas que o colaborador assina
no momento da contratação, por exemplo, são
medidas que auxiliam na proteção dos dados. Essas
normas deixam claro quais são as obrigações, direitos
e sanções em relação aos dados da empresa.

Que tipo de informação uma IES deve proteger?

Que medidas uma IES deve tomar para evitar
que seus bancos de dados sejam violados?

VESTIBULARVESTIBULAR

Aqui só falta você!Aqui só falta você!
www.anchieta.brwww.anchieta.br




