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O curso do UniAnchieta passou
por algumas mudanças, que
permitirão a ampliação das

oportunidades de atuação dos
egressos no mercado de trabalho.
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Alunos promovem
ação do projeto

Anchieta do Bem
A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ÓLEO ACONTECEU DURANTE O MÊS DE

NOVEMBRO, E AS DOAÇÕES FORAM ENTREGUES NO ÚLTIMO DIA 8.

DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, OS ESTUDANTES DOS CURSOS DE
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO UNIANCHIETA REALIZARAM

UMA CAMPANHA PEDINDO A DOAÇÃO DE ÓLEO. A ação integrou o projeto
Anchieta do Bem, que tem por objetivo a prestação de serviços gratuitos que
beneficiem de um modo geral toda a comunidade, promovendo o desenvolvimento
social e econômico, bem como o exercício do voluntariado, por meio da execução direta
de projetos, programas ou planos de ação. A Cidade Vicentina foi escolhida para
receber os itens arrecadados nesta ação.

Ah, o verão...
A POUCOS DIAS DO

INÍCIO DA ESTAÇÃO,
REUNIMOS ALGUMAS
ORIENTAÇÕES PARA

QUE SE TIRE O MÁXIMO
PROVEITO DO PERÍODO
MAIS QUENTE DO ANO.

PRAIA, SOL, PISCINA, ÁGUA DE COCO, AMIGOS REUNIDOS, POUCA ROUPA, SUCO DE ABACAXI E UM CLIMA ANIMADO. Essas são algumas das

características do verão. No Hemisfério Sul, a estação terá início em 21 de dezembro deste ano e se estenderá até 20 de março de 2017, conforme informações

disponíveis no site http://www.calendariobr.com.br. Para se aproveitar a estação sem comprometimento da saúde, seguem orientações importantes:

CURIOSIDADE

1.

2.

3.

4.

5.

Beba muita água. Os dias mais quentes favorecem a desidratação; para evitá-la, beba um litro e meio de
água diariamente, no mínimo.

Para evitar sensação de mal-estar, alimentos gordurosos e fritos devem ser descartados. A digestão
desses alimentos é prejudicada devido ao calor.

Evite a exposição direta ao sol, e não se esqueça de aplicar protetor solar 15 minutos antes da
exposição.

Consuma frutas ao longo do dia, entre as principais refeições. Abacaxi, melão, melancia, laranja, uva,
coco e pêssego são ricas em água e devem estar entre as escolhidas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é
consumir, em média, 400g/dia de frutas, legumes e verduras.

Não abandone os exercícios, mas fique atento ao excesso de
atividades físicas durante a estação e nos horários de calor mais
intenso. É preciso respeitar os limites do corpo e exercitar-se nos
horários mais frescos, como começo da manhã e final da tarde.

Professor João Guilherme, professora
Rita Martinelli, Marisa Rocha e Solange Mineto,
assistente social da Cidade Vicentina
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Adrenalina, emoção e muita
energia marcam

realização do 7º Aquathlon
DURANTE COMPETIÇÃO, ESTUDANTES E EX-ALUNOS TIVERAM A CHANCE DE COLOCAR EM PRÁTICA BOA

PARTE DO APRENDIZADO ADQUIRIDO EM SALA DE AULA.

MUITA ADRENALINA, GARRA E DISPOSIÇÃO
MARCARAM A REALIZAÇÃO DO 7º AQUATHLON,
QUE ACONTECEU NO ÚLTIMO DIA 25 DE

NOVEMBRO. Com a participação de estudantes e ex-alunos, a
competição foi realizada no Complexo Aquático e na pista de
atletismo do campus Prof. Pedro Clarismundo Fornari, contando
com o apoio da direção do UniAnchieta e da coordenação do curso
de Educação Física. De acordo com o organizador do evento,
professor Felipe Cunha, a ideia de promover o Aquathlon surgiu
como forma de os alunos aplicarem na prática os conceitos
aprendidos em sala de aula. “Eles tiveram a chance de
demonstrar boa parte do conhecimento adquirido ao longo do
curso”, resumiu o educador, responsável pela disciplina Prática de
Treinamento 2. Segundo ele, a cada ano a competição vem
mostrando evolução em vários aspectos. “Gostaria de ressaltar a
união dos estudantes durante a preparação do evento, foram
todos muito dedicados. Além disso, uma edição valoriza a outra. A
parte técnica é outro ponto a ser ressaltado, pois é nítida a
evolução dos alunos ao disputarem as provas, tanto na natação
como no atletismo”. Para Felipe, ao participar do Aquathlon, o
estudante tem a chance de se preparar melhor para atender as
necessidades do mercado de trabalho. “O evento aperfeiçoa o
trabalho coletivo que é tão importante na profissão de professor
de Educação Física”, resume.
O campeão desta edição da competição, constituída por 200m de

natação e 2.400m de atletismo, foi o ex-aluno Vagner Frazão, que concluiu o curso no ano
passado e explicou que sempre gostou de participar de provas que reúnem as duas
modalidades esportivas. “Em 2015 participei e ganhei; neste ano não foi diferente”,
afirmou. Segundo ele, que concluiu a prova em 15 minutos e 24 segundos, além de poder
manter o condicionamento físico ao participar da prova, o Aquathlon também proporciona
outra vantagem. “É um prazer poder participar deste tipo de evento na instituição onde me
formei e rever os amigos, promovendo a integração e a socialização com os demais
alunos”. Quem também elogiou o evento e comentou sua performance foi Rafael Geovâne
Missé. estudante do oitavo período: “Fui o atleta escolhido pelo meu grupo para disputar
as provas e fiquei muito satisfeito com a minha evolução”.
O 7º Aquathlon contou com o apoio da lanchonete Gobbs, Câmara de Dirigentes Lojistas
de Jundiaí, Rihayem ArStudio, Bortolato, Academia Aliança, Opção Locação de Veículos,
Academia Unief, Marcplan Móveis Planejados e Academia AF3 Fitness. As profissionais que
realizaram o registro fotográfico do evento foram Lucimara Regina de Paula, Gabriela
Camacho, Fernanda Vidal e Cibele Oliveira.

É preciso fôlego para encarar as provas.

Atletas e equipe de apoio orgulhosos pela sétima edição do evento
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Curso de Estética e Cosmética do
UniAnchieta passa por reformulação

APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, COORDENADORA DO CURSO, E CELSO MARTINS JUNIOR, VICE-PRESIDENTE DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE TRICOLOGIA (ABT), APRESENTAM A INCLUSÃO DO VISAGISMO E DAS TERAPIAS CAPILARES

À MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA PARA OS INGRESSANTES A PARTIR DE 2017.

OS CURSOS DE TECNOLOGIA SE TORNARAM UMA CONSEQUÊNCIA NATURAL DO
EXTRAORDINÁRIO AVANÇO DO CONHECIMENTO EM TODAS AS ÁREAS DE FORMAÇÃO SUPERIOR
E NOS DIFERENTES PLANOS DA VIDA, MODIFICANDO A PERCEPÇÃO E GERANDO NECESSIDADES

DE ADAPTAÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DAS NOVAS GERAÇÕES DE PROFISSIONAIS.
Em face do acúmulo do saber e da crescente especialização das técnicas em cada setor das ciências tecnológicas,
novas alternativas surgiram a fim de atender as demandas do mercado de trabalho. Inscrever-se num Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética é, na atualidade, uma decorrência natural da evolução das
exigências de um mercado em franca expansão que envolve o conceito moderno e globalizado de saúde, beleza e
bem-estar.
Portanto, a estética corporal e a estética facial, incluindo a saúde do cabelo e do couro cabeludo, parecem ter um
papel determinante no processo de construção da identidade e de socialização; na condição de variável
determinante, ela se torna o ponto de encontro de forças sociais múltiplas (política, economia, história, religião).
O novo Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética visa formar profissionais que possam atuar na seleção
e no uso correto dos produtos cosméticos, das técnicas, dos recursos voltados ao tratamento estético, do cuidado
com os cabelos e couro cabeludo, bem como para a gestão de serviços relacionados a estética corporal, facial e
anexos cutâneos, contribuindo para a construção e reconstrução do equilíbrio psico-físico-social, visando o trinômio
ciência, saúde e estética.
Neste contexto, o Visagismo se destaca como ciência que estuda e aplica métodos e processos de harmonização e
equilíbrio da imagem de forma integrada, por meio da associação dos recursos técnicos estudados e aplicados no
campo da beleza, da moda e da cosmetologia avançada.
Para 2017, o UniAnchieta apresenta o NOVO curso de Estética e Cosmética, que passou por reformulação. Os
conteúdos relacionados ao Visagismo e à Terapia Capilar, que antes estavam em um curso próprio, desde a
publicação do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, aprovado, em extrato, pela portaria MEC
número 413, de maio de 2016, devem ser incorporados ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmética.
Desta forma, o curso passará a ter seis períodos semestrais de duração, contemplando os conteúdos da área da
estética, da cosmética, do visagismo e também da terapia capilar, com novas disciplinas, como Produção e Técnicas
de Maquilagem, Técnicas de Corte, Visagismo e Construção da Imagem, Terapia Capilar, Cosméticos Capilares, Boas
Práticas em Estética, Visagismo e Terapia Capilar, Colorimetria e Texturização Capilar, e Produção e Técnicas de
Cabelo.
Considerando este cenário, o UniAnchieta inaugura uma parceria inédita com a Academia Brasileira de Tricologia –
ABT, a maior comunidade integrada de profissionais, pesquisadores e professores no campo da Tricologia e da
Terapia Capilar.
Por meio de um tratado de cooperação científica e acadêmica, o NOVO curso de Estética e Cosmética do UniAnchieta
passa a promover, ensinar e participar de todos os projetos educacionais construídos e realizados pela ABT.
O compartilhamento de conhecimento e a orientação técnica e científica serão marcas importantes desta notável
parceria, pela qual a educação técnica no campo da estética e da cosmética capilar atuará com o que há de mais
novo, moderno e seguro nas atividades relacionadas à terapia capilar.
Este projeto de parceria visa promover o trabalho conjunto e priorizar a qualidade da educação técnica, gerando
oportunidade profissional e ampliando os horizontes de mercado de todos os alunos, professores e patrocinadores
do curso.
Há um novo setor da beleza surgindo no Brasil e no mundo, baseado num conceito de beleza total, que congrega
saúde, beleza e bem-estar para a qualidade de vida das pessoas. O UniAnchieta, em parceria com a ABT, aceita a
missão de contribuir de forma única e inovadora para a construção e formação dos profissionais que orientarão este
novo mercado.

CURSO DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E
COSMÉTICA DO UNIANCHIETA

O QUE ABRANGE?

CAMPOS DE ATUAÇÃO

MERCADO DE TRABALHO

ESPECIALIZAÇÕES

VESTIBULAR

.

Por ser da área da saúde, o curso inclui
disciplinas básicas, como anatomia e química,
entre outras específicas da área, como
cosmetologia, massoterapia e eletroterapia.

O setor tem um crescimento contínuo. O
Sudeste e o Sul concentram a maior parte das
indústrias e empresas de cosméticos e
perfumaria do país.

Por ser um dos setores que mais crescem no
Brasil, o profissional da área pode iniciar sua
carreira em centros de estéticas, SPAs, salões
de beleza, academias, ou prestando serviços de
consul tor ia part icu lar, entre outras
possibilidades de atuação.

As opções de especialização são bem variadas:
consultoria e criação de imagem pessoa,
aplicação de tratamentos corporais e faciais,
maquiagem profissional, terapia capilar e
massagem corporal são algumas dela

O UniAnchieta oferece o curso de Tecnologia em
Estética e Cosmética nos períodos matutino e
noturno. A grande novidade para 2017 é a oferta
do curso também no período integral. As
inscrições para o vestibular estão abertas e
podem ser feitas pelo site www.anchieta.br.
Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 0800 772 8445
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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 VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8256 ASSISTENTE CONTÁBIL 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS 8277 ESTÁGIO

8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8265 ANALISTA DE CONTROLADORIA 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8290 ESTÁGIO ENGENHARIA 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8231 ESTÁGIO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8308 ANALISTA COMERCIAL 8220 VENDEDOR EXECULTIVO

8267 ANALISTA DE SUPORTE TRAINEE 8165 HELP DESK 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8310 FARMACÊUTICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8303 ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO

8207 ESTÁGIO 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8260 VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

8293 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8299 ESTÁGIO DIREITO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR.

8270 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK 8298 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8273 ESTÁGIO T.I 8291 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8304 ESTÁGIO ENGENHARIA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8275 RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR 8268 ASSISTENTE FISCAL 8218 ESTÁGIO QUALIDADE

8284 PROFESSOR DE GESTÃO PÚBLICA 8311 ESTÁGIO 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET

8221 CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8278 ESTÁGIO R.H

8307 ESTÁGIO MARKETING/PUBLICIDADE 8294 ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8264 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8306 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8225 ESTÁGIO FINANÇAS 8263 PROGRAMADOR JAVA SE 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8302 OPERADOR DE CAIXA 8203 ESTÁGIO 8289 ESTÁGIO ENGENHARIA

8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8297 ASSISTENTE FINANCEIRO 8309 FARMACÊUTICO

8251 GERENTE FINANCEIRO 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8281 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8282 PROGRAMADOR DE SISTEMAS 8286 ESTÁGIO ENGENHARIA 8292 ESTÁGIO ENGENHARIA

8305 ESTÁGIO T.I 8266 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8312 PROFESSOR DE INFORMÁTICA

8285 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8223 ESTÁGIO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8315 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8295 ESTÁGIO 8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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Estudantes do Ensino Fundamental das Escolas Padre Anchieta de
Jundiaí se divertiram bastante em mais uma edição da Festa do Sorvete,
evento que já é tradição nesta época do ano na instituição.
Aproveitando a chegada dos dias mais quentes, a garotada se
refrescou com uma infinidade de sabores de picolés e ainda se
divertiu em muitas outras atividades durante todo o dia. A festa
aconteceu no último dia 30 de novembro.

Futebol de sabão: diversão na certa

É impossível não gostar de sorveteSerá que deu certo?




