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Especialistas comentam os riscos que o inverno oferece para

a saúde e dão dicas sobre alimentação equilibrada e

cuidados com o ambiente doméstico neste período do ano.

Páginas 4 e 5

A estação mais fria
do ano inspira cuidados
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CPA

Programas culturais
agitam o final das férias

UMA VISITA À CAPITAL NESTA ÚLTIMA QUINZENA DE FÉRIAS PODE SER A MELHOR OPÇÃO PARA AQUELES QUE GOSTAM DE
PROGRAMAS CULTURAIS. CONFIRA A PROGRAMAÇÃO.

A exposição descobre o Mosteiro segue até o dia
31 de julho, de segunda a sábado, no Mosteiro de São Bento, localizado
no centro de São Paulo. A exposição tem entrada gratuita. Os visitantes
podem conferir edições do livro em
diferentes línguas, além de participar de
oficinas e palestras. Para acesso ao
local, é necessário apresentar o
ingresso impresso, gerado pela
i n t e r n e t :
www.sympla.com.br/exposicao-o-
pequeno -p r i n c i pe -des cob re -o -
mosteiro---editora-cosmos__73783.
Segue também até o próximo dia 31, no

, localizado no
Parque Dom Pedro II, em São Paulo, a
CEBIMar 60 anos – Exposição de seres
marinhos. A exibição conta com
imagens fotográficas feitas pelo Centro
de Estudos de Biologia Marinha e tem
por objetivo despertar o interesse pela
ciência e pela vida marinha, como a
preservação das espécies.
No , é possível acompanhar a exposição
Histórias da infância, que traz diversas representações da infância em

O Pequeno Príncipe

Museu Catavento

Museu de Arte de São Paulo

diferentes momentos, da arte africana e asiática à brasileira. A entrada é
gratuita às terças-feiras; nos demais dias, os visitantes pagam R$ 25,00
(inteira) e R$ 12,00 (meia).

Uma das mostras mais completas de
pode ser visitada no

Instituto Tomie Ohtake. O acervo conta
com 153 trabalhos do artista espanhol,
entre quadros, esculturas, desenhos,
gravuras, peças de cerâmica e
fotografias. O Instituto fica localizado
na avenida Faria Lima, em São Paulo, e
pode ser visitado de terça a domingo,
das 11h às 20h. Os ingressos custam R$
12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Às
terças-feiras a entrada é gratuita.
Obras de
podem ser vistas na Pinacoteca de São
Paulo. A exposição Fora da ordem –
Obras da Coleção Helga de Alvear traz
p in tu ras , escu l tu ras , v ídeos ,
instalações, desenhos e gravuras e

permanece até dia 26 de setembro, de quarta a domingo, das 10h às
17h30.

Pablo Picasso

Kandinsky e Duchamp

ENADE
Manual do Estudante:

Período de Inscrição dos Alunos Habilitados:

foi lançado no dia 22 de junho o Manual do
Estudante – ENADE 2016, que apresenta o cronograma e as
orientações para o acompanhamento das etapas do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (ENADE).

no período de 6 de
julho a 7 de agosto, a IES irá inscrever todos os alunos habilitados
para realizar o ENADE 2016. A divulgação da lista oficial estará
disponível para consulta pública no período de 12 a 21 de agosto.
Até o dia 21 de agosto, o estudante poderá identificar sua condição
de participação no ENADE 2016 (ingressante, concluinte ou irregular
de anos anteriores) e acompanhar, junto ao coordenador do curso,
sua inscrição no sistema.

1º Ciclo Avaliativo

Saiba Mais

No período 16 de maio a 4 de junho, coordenadores de curso, docentes e
discentes tiveram acesso aos instrumentos do 1º Ciclo Avaliativo. Em junho, a
CPA encaminhou os resultados da Avaliação aos coordenadores dos cursos de
graduação, para análise e divulgação dos resultados às comunidades
acadêmica e geral.

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) do Centro Universitário Padre Anchieta
é uma comissão composta por representantes de todos os segmentos da
comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada e tem como objetivo
coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como sistematizar
e disponibilizar informações e dados das avaliações a toda a comunidade
acadêmica.

'O Beijo' é uma das obras que você pode conferir no Instituto Tomie Ohtake
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A função da ouvidoria
DIFERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC), QUE VISA
RESOLVER QUESTÕES OPERACIONAIS E IMPLEMENTAR AÇÕES CORRETIVAS, A
OUVIDORIA TEM ATUAÇÃO ESPECÍFICA.

QUEM SÃO OS ALTAS

PERFORMANCES?
Você foca em resultados? Você procura tirar o
melhor independentemente da situação, como, por
exemplo, a crise econômica? Você sabe qual área
é realmente importante, e está dando a devida
atenção a ela?
Sim, um alta performance sabe responder a todas
essas perguntas. Um alta performance é focado
em resultados, tem uma habil idade de
concentração enorme no que vai futuramente
trazer um retorno, seja pessoal, profissional ou
financeiro. Ele intende que deve se preparar para o
que deseja, pois quando a oportunidade aparecer
ele não deixará que escorra pelos dedos.
Caro leitor, uma pessoa intitulada de alta
performance sabe extrair o melhor de cada
situação, pois encara tudo como aprendizado. A
cada situação, o alta performance está
aprendendo e evoluindo; além de tudo, ele faz
questão de compartilhar seu aprendizado com os
demais. Ele encara a crise com inovação; não
estou falando das grandes invenções, de grandes
gênios, como Steve Jobs ou Santos Dumont, estou
falando de inovações no sentido de “novas ações”,
para melhorar e otimizar os resultados em tempos
difíceis. O alta performance é aquele que sabe que
existe oportunidade nas crises, e que essa época
de restrição será passageira, como tantas que já
vivenciamos.
O alta performance sabe em qual área deve focar a
sua atenção, assim evita desperdício de energia
com coisas urgentes que não colaboram para a
sustentabilidade e não trazem resultado em médio
e longo prazos. Ele faz uma autoavaliação
periodicamente, para saber como anda o seu
desempenho, para que possa melhorar
constantemente, criando seu próprio sistema de
feedback. O alta performance é proativo e reserva
as coisas mais importantes para o primeiro horário
do seu dia.
Para ser um alta performance, é necessário
conhecer a si mesmo como poucos, procurar
sempre a ecologia em suas ações e decisões,
calcular as perdas e ganhos em cada meta
imposta, buscando saber se vale a pena dedicar
tempo e energia para alcançá-la; além disso, é
imprescindível ter um planejamento organizado,
que é guiado pela sua visão.
O Coaching é um processo de alta performance,
seja pessoal ou profissional, no qual você terá o
prazer de se descobrir e identificar suas forças para
m i n i m i z a r a s f u t u r a s a m e a ç a s , e ,
consequentemente, aproveitar as oportunidades
que se descortinarão durante o seu caminho.

ADRIANO BETELLI - Professor do Centro
Universitário Padre Anchieta - Life & Executive Coaching

CONHECIDA POR SER UM MEIO DE
COMUNICAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE
ACADÊMICA, A COMUNIDADE EXTERNA E

A INSTITUIÇÃO, A OUVIDORIA É UM SERVIÇO
PELO QUAL O INDIVÍDUO PODE REGISTRAR
RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, SUGESTÕES,
INFORMAÇÕES E ELOGIOS REFERENTES AOS
DIVERSOS SERVIÇOS E SETORES DA
INSTITUIÇÃO.
Em atenção às manifestações das comunidades
interna e externa, encontra-se em operação o
Serviço de Ouvidoria do Centro Universitário Padre
Anchieta, um canal de comunicação direta com a
instituição. As manifestações recebidas pela
ouvidoria são registradas de forma cronológica e
numérica e encaminhadas ao setor administrativo ou
acadêmico, conforme a demanda. O envio do
registro ao setor é acompanhado da informação do
prazo máximo para resposta.
Mais do que um canal de registro de ocorrências, o
Serviço de Ouvidoria deve acompanhar o
encaminhamento de respostas e o cumprimento de
prazos, assegurando a todos os que interagem com o
Centro Univers i tár io Padre Anch ieta o
posicionamento da instituição em relação à questão
apresentada.

No artigo quarto do Regulamento do Serviço de
Ouvidoria do UniAnchieta, é garantido ao
manifestante o direito ao anonimato. Isto significa
que se o manifestante declarar a sua intenção de que
não sejam divulgados os seus dados pessoais (nome,
RA, e-mail, telefone etc.), que constam dos campos
obrigatórios de preenchimento da planilha, o ouvidor
não poderá, em hipótese alguma, encaminhar a
ocorrência ao setor responsável com a informação
desses dados, ficando restritos somente ao seu
conhecimento, para contato posterior. Entretanto, o
usuário do serviço não deverá utilizar esta
prerrogativa para fazer registros de assédio, trote,
perseguição, ameaça, intimidação, com a finalidade
de denegrir, prejudicar e ferir a honra de outros.
Nesse caso, a ocorrência será registrada como
improcedente.
Segundo Léo Ferreira Arantes, responsável pela
ouvidoria do Grupo Anchieta, “são registradas
diversas ocorrências por mês, englobando assuntos
variados. É nesse sentido que, em consonância com
a Comissão Própria de Avaliação, o Serviço de
Ouvidoria, pela sua dinâmica, torna-se importante
instrumento de abastecimento de informações para
a condução de processos de melhoria do Centro
Universitário Padre Anchieta.”

INSTITUIÇÃO DIVULGOU A LISTA DOS CINCO
GRADUANDOS QUE VÃO ESTUDAR EM UNIVERSIDADES
ESTRANGEIRAS POR MEIO DO PROGRAMA
DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS.

O UniAnchieta divulgou na última semana a lista dos cinco
alunos que participarão do programa de Bolsas Ibero-
Americanas, iniciativa do Banco Santander da qual a instituição
participa pelo terceiro ano.
Neste ano, os estudantes selecionados para representarem o
UniAnchieta em universidades da Europa e das Américas são:

,
estudantes de Direito, , estudante de
Engenharia Química, , estudante de
Arquitetura e Urbanismo, e , estudante de
Psicologia.

Larissa Leandro Girona e Julia Souza Costa Zottini
Amanda Comitre

Barbara Marques
Nathália Bertasse

UniAnchieta seleciona
alunos que estudarão

fora do país
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Situado entre o outono e a primavera,

o inverno é a estação mais fria do ano e se estenderá

até o dia 22 de setembro.

ELA É CONHECIDA POR SER A ESTAÇÃO MAIS CHARMOSA DO
ANO, MAS TRAZ DIVERSOS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS,
APETITE POR ALIMENTOS GORDUROSOS E PROBLEMAS NA

PELE. Especialistas explicam como equilibrar a dieta neste período e

como evitar os problemas de saúde a ele relacionados.

Flávia Noeli de Souza Infante, professora do curso de Nutrição do

UniAnchieta, explica: “Durante o inverno, é comum as pessoas relatarem

aumento da fome, e isso é justificável. Nesse período, há um aumento

das necessidades calóricas devido à energia gasta para manter o corpo

aquecido, as contrações musculares e até mesmo suportar o peso extra

causado pelo excesso de roupas. Para manter uma rotina de alimentação

saudável neste período, é importante manter refeições balanceadas e

evitar o consumo de alimentos muito gordurosos. Procure sempre

consumir vegetais, pois estes contêm fibras que auxiliam na sensação de

saciedade. Se estiver difícil de comer a boa e velha salada de alface com

tomate, faça a substituição por um vegetal refogado, como a berinjela ou

a couve-manteiga. Mantenha em sua alimentação diária sempre uma

fonte de proteína, como as carnes, uma fonte de carboidratos, como o

arroz ou o macarrão, além das leguminosas, como o feijão ou a lentilha.

Para aquecer o corpo, é comum aumentar a ingestão de preparações

quentes. Tal estratégia pode levar ao ganho de peso, uma vez que

bebidas como chocolate quente ou preparações como fondue possuem

uma alta densidade calórica, ou seja, em uma pequena porção há uma

grande quantidade de calorias. Uma das estratégias para espantar o frio

e manter o corpo aquecido é o consumo de chás, como camomila ou erva

cidreira, mas deve-se evitar o consumo dessas bebidas com grandes

quantidades de açúcar.

Outro grande aliado na alimentação durante os períodos frios é a sopa,

que deve ser preparada de forma adequada. Quando for preparar uma

sopa, capriche nas opções de vegetais, como couve, repolho, vagem,

cenoura e abobrinha; coloque sempre uma opção de carne, pode ser

patinho ou coxão mole, por serem cortes mais magros, e sempre uma

opção de carboidratos, como macarrão ou batata”, conclui Flávia.

Durante o inverno, também é comum o aumento do número de

casos de problemas respiratórios. A Organização Mundial de Saúde

estima que a gripe cause comprometimento grave em 3,5 milhões

de pessoas anualmente. Crianças, idosos, portadores de doença

pulmonar, cardiopatas e imunocomprometidos são os mais

afetados. As doenças respiratórias que guardam relação com

mudanças climáticas são, na maior parte das vezes,

as infecciosas, causadas por vírus e, em segundo lugar,

por bactérias. A concentração de pessoas em ambientes

fechados favorece a circulação de diversos tipos de vírus.

Os vírus são responsáveis pela gripe, também chamada de

influenza, e pelo resfriado, enfermidade que apresenta

sintomas parecidos com os da gripe, mas com intensidade

menor. Segundo Lydiane Aline Pereira de Oliveira,

professora do curso de Enfermagem do UniAnchieta,

“apesar de não ser possível evitar algumas formas de

infecção, existem muitas iniciativas que podem reduzir a

possibilidade de contágio, a começar pela higiene ambiental.

Vivemos de 90% a 98% de nossas vidas dentro de

ambientes fechados, e 40% dentro do quarto.”

Para minimizar os danos da vida em ambientes fechados, seguem algumas dicas
para o inverno:

Apesar da grande vontade de ficar trancado dentro de casa, o
ideal é manter as janelas abertas durante o dia, para ventilar dentro de casa e

evitar a proliferação de fungos. Feche-as antes do pôr-do-sol para manter a casa
aquecida.

O mesmo vale para os guarda-roupas; deixe-os com as
portas abertas pelo menos 15 minutos por dia.

Passe panos ligeiramente úmidos ao limpar os móveis,
troque a varrição da casa e o aspirador de pó pelos panos molhados na limpeza do

chão, para evitar que o pó suba e se espalhe pela casa toda.

A baixa umidade do ar, comum nesta época, pode ser
agravada com o uso de aquecedores elétricos. Toalhas molhadas ou bacias com

água no quarto podem amenizar o problema. Coloque-as em local alto para evitar
acidentes.

Blusas, toucas, luvas e outros acessórios de inverno
que ficaram escondidos durante o verão devem ser lavados e secos ao sol antes de

serem usados, para expulsar toda a poeira acumulada. Lembre-se de passar
adiante aqueles que você não usará mais.

Você pode lavá-los em casa, se sua máquina suportar, ou
mandar para a lavanderia.

Higienizar as mãos constantemente com água e sabão, ou
com álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar, depois de usar o
banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz.

Lugares fechados, com um grande aglomerado de
pessoas, são propícios ao contágio de algumas doenças respiratórias e devem ser
evitados nesta época do ano. Caso os frequente, mantenha-se sempre perto de

saídas de ar, como janelas e portas.

Abra as janelas:

Ventile os armários:

Evite levantar poeira:

Umedecedores de ar:

Resgatando os agasalhos:

Cobertores e edredons:

Higienizar as mãos:

Evite lugares fechados:



06
17 julho 2016 EMPREGOS
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 VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

4778 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 7971
CONSULTOR DE VENDAS E
M ERCHANDISIGN

7939 ESTÁGIO R.H

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7975 CONSULTOR DE IM ÓVEIS 7942 ESTÁGIO ENGENHARIA

7545 REPRESENTANTE COM ERCIAL 7980 AGENTE COM ERCIAL 7943 ESTÁGIO ENGENHARIA

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7986 ESTÁGIO M ARKETING 7947 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

7808 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 7955 ESTÁGIO DEPTO. FINANCEIRO

7877 ESTÁGIO QUÍM ICA 7989 PEDAGOGIA 7957
AUXILIAR DE ALM OXARIFADO DE
PRODUTOS QUÍM ICOS

7893 ESTÁGIO 7990 ESTÁGIO QUÍM ICA 7962 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7991 ESTÁGIO INFORM ÁTICA 7963 ESTÁGIO

7905
AUXILIAR DE CONTROLE DE
QUALIDADE

7992 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 7964 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

7913 ESTÁGIO 7994 ATENDENTE COM ERCIAL 7965 PROGRAM ADOR JAVA SE

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL 7995 OPERADOR DE PRODUÇÃO 7967 ESTÁGIO SECRETARIADO

7916 EDUCADOR FÍSICO 7996 ESTÁGIO IM PLANTAÇÃO ERP 7970 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR

7920
COORDENADOR INSTITUCIONAL
VOITTO

7997 TELEM ARKETING 8004 ANALISTA T.I

7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7998
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - TÉCNICO
EM QUÍM ICA

8005 ANALISTA CONTAS A PAGAR

7928 ANALISTA CONTÁBIL 8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8006 COZINHEIRO

8003 COORDENADOR DE VENDAS

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduação
SUCESSO? COM CERTEZA!



ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA DESENVOLVERAM NOVOS PRODUTOS, QUE FORAM APRESENTADOS NO EVENTO.
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WorkFarma do UniAnchieta
chega à oitava edição

ACONTECEU NO ÚLTIMO DIA 10 DE JUNHO A OITAVA
EDIÇÃO DO WORKFARMA, NAS DEPENDÊNCIAS DO
PRÉDIO IPEROIG, NO CAMPUS CENTRAL DO

UNIANCHIETA. Os estudantes do último ano do curso de
Farmácia foram desafiados a desenvolver novos produtos, desde
a fase galênica, manipulação, até a fase final de marketing
farmacêutico, apresentando-os no evento.
Os testes iniciais e a finalização das formulações foram realizados
nos laboratórios da instituição durante o primeiro semestre deste
ano, sob a supervisão das professoras Fernanda Nabas Rios,
Jucimara Moraes e Natália Castanha, responsáveis pelas
disciplinas de Tecnologia Farmacêutica e Cosmetologia, e também
da professora Tânia Almeida, responsável pela disciplina de
Bromatologia.
Como não foram designados temas específicos para o
desenvolvimento desses novos produtos, os estudantes se
dividiram em formulações cosméticas, medicamentos e
nutracêuticos. O WorkFarma objetiva constituir uma porta para a
inovação e despertar nos alunos o desejo da descoberta, do novo.
Os temas desenvolvidos foram avaliados dentro da abrangência
das disciplinas de Tecnologia Farmacêutica, Farmacotécnica e
Cosmetologia, por uma banca avaliadora formada por professores
do curso e convidados.
O WorkFarma é um evento interdisciplinar e um diferencial na
formação do estudante do curso de Farmácia do UniAnchieta.
Representa um trabalho, uma atividade ou mesmo um esforço ou
diligência por parte dos alunos para aprimorar, relacionar,
desenvolver, dentro dos critérios de interdisciplinaridade, os
postulados relativos à produção de medicamentos, cosméticos e
nutracêuticos, vitais na profissão farmacêutica.
Segundo Aparecida Erica Bighetti Ribas, coordenadora do curso
de Farmácia, “este projeto foi idealizado para desenvolver nos
alunos, em primeiro lugar, a noção de que o que lhes foi ensinado
é perfeitamente possível de ser desenvolvido na vida profissional
e, em segundo lugar, um aprimoramento das técnicas e
postulados trabalhados em sala de aula. A responsabilidade e a
ética são também abordadas durante o desenvolvimento das

formulações.”
Os alunos também criaram nome fantasia, bula, folder explicativo, embalagens
primárias e secundárias, rótulos e empresa detentora da marca. Fizeram banners
e folders, de modo a convencer a banca avaliadora e o público participante das
qualidades dos produtos desenvolvidos. Realizaram pesquisas bibliográficas das
matérias-primas, do princípio ativo, das fórmulas farmacêuticas, cosméticas e de
nutracêuticos referentes ao produto inovador que iriam desenvolver. Após a
manipulação do produto, foram realizados testes físico-químicos de controle para
avaliar as características finais do produto e também verificar se a formulação
estava adequada ao uso. Na sequência, toda a energia foi direcionada para a
elaboração da bula e/ou folder explicativo, do rótulo, da caixa e do banner para
divulgação do produto para a comunidade acadêmica, docentes e funcionários da
instituição.
“A paixão que criam pelos produtos que desenvolvem mostra a importância de
creditar aos nossos alunos a capacidade que existe dentro de cada um para
exercer a profissão farmacêutica. O envolvimento deles com o projeto, o quanto
sabem do produto que criaram e o quanto querem convencer dos benefícios que
os mesmos podem trazer à saúde gera uma enorme gratidão em nós, professoras
envolvidas neste maravilhoso projeto. Alguns estudantes chegam a questionar a
possibilidade de darem continuidade ao desenvolvimento do produto na vida
profissional. Atividades como esta abrangem vários setores de atuação do futuro
farmacêutico, como manipulação e dispensação, indústria farmacêutica e de
cosméticos, desenvolvimento e marketing”, concluiu Erica.

As alunas ficaram orgulhosas com o seu trabalho

Os trabalhos foram desenvolvidos em diversas fases até chegar no produto final

Depois de apresentar é hora de comemorar



0800 7728445
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Toda grande conquista
começa com

pequenas realizações!

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


