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Elas estão em fase de

desenvolvimento e crescimento

físico e mental. É preciso ficar

de olho no que as crianças

consomem durante o período

que passam na escola.
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FUNÇÃO DO
OBSTÁCULO

Qual é o maior obstáculo que impede você de
alcançar a sua meta?

Como você pode ultrapassá-lo?

Muitas pessoas ficam assustadas e estagnadas com os
obstáculos que surgem durante a caminhada em direção
ao objetivo. Isso acontece porque as pessoas focalizam
o obstáculo com tanta energia que ele cresce e começa a
incomodar, atrapalhando, assim, o desempenho nas
ações produtivas.
Se você fica valorizando o obstáculo, como, por
exemplo: “essa crise está me atrapalhando”, “não
consigo fazer essas coisas”, “o meu chefe não vai
aprovar essa ideia”, o foco fica todo no medo e na
descrença. E isso leva você a fracassar mais uma vez.
Isso acontece com você? Avalie qual é o seu primeiro
pensamento quando alguém apresenta uma nova ideia;
ele é negativo, do tipo “hum, tenho minhas dúvidas, isso
não vai dar certo”? Ou você começa a colocar
dificuldades em cima do que foi sugerido? Se isso está
acontecendo, você é uma das pessoas que valoriza os
obstáculos, além de alimentá-los com energia negativa,
favorecendo o fracasso. Com essa atitude você não
atingirá o desempenho desejado.
Mas tenha calma, existe uma maneira de você mudar
essa atitude, melhorando seus resultados. Para isso
você precisa focar na solução e/ou no seu objetivo; não
foque no obstáculo, isso faz com que você desperdice
energia, mantenha o foco na solução; mesmo quando
alguém trouxer um problema, mude o estado energético
e aja de forma positiva, tenha calma e pergunte: “como
podemos resolver isso?”, “qual seria a solução?” Com
essas perguntas, você muda o estado energético de
negativo para o estado positivo, através do pensamento;
ao fazer isso, ocorre a mudança de foco, voltando-o para
a solução, que é uma coisa positiva. É assim que seus
obstáculos virarão degraus para o seu sucesso.
O processo de Coaching pode apoiar você nessa
mudança positiva, mantendo o foco na solução. Assim
você superará os obstáculos com mais tranquilidade e
segurança. O Coaching é recheado de ferramentas
poderosas que aproximarão você dos seus desejos,
fazendo com que você
a u m e n t e o s e u
desempenho pessoal e
p r o f i s s i o n a l ,
alcançando a alta
performance

A D R I A N O B E T E L L I -
P r o f e s s o r d o C e n t r o
U n i v e r s i t á r i o P a d r e
Anchieta - Life & Executive
Coaching
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UniAnchieta promove
oficina sobre seleção

de profissionais
A ATIVIDADE É

GRATUITA E
ABERTA À

COMUNIDADE
ACADÊMICA E À
COMUNIDADE

EXTERNA.

COM O OBJETIVO DE INFORMAR O QUE AS EMPRESAS BUSCAM NOS
PROGRAMAS DE ESTÁGIOS E TRAINEES, FERNANDA ESTEVES IRÁ
MINISTRAR A PALESTRA “JOVENS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E SEUS

DESAFIOS NO PROCESSO SELETIVO”. A palestrante discorrerá sobre o
autoconhecimento como estratégia para o jovem profissional se sentir mais seguro na
disputa por vagas de emprego. Além disso, os participantes poderão apresentar suas
dúvidas sobre as etapas dos processos de recrutamento de profissionais e sobre os
aspectos em que se consideram desafiados.
A atividade acontece no próximo sábado, dia 24 de setembro, das 9h às 11h. Os
interessados podem se inscrever pelo site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal. A
atividade é gratuita e aberta ao público, e será realizada no Campus Pedro C. Fornari,
localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no prédio
Multidisciplinar, segundo andar, sala 43. Estão disponíveis 100 vagas, e os certificados
serão encaminhados via e-mail.
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“Existem diversos
alimentos que aos olhos

da população são
saudáveis, porém

consideramos alimentos
não tão saudáveis assim,

como, por exemplo,
barrinhas de cereais,

gelatina, peito de peru,
sucos de caixinha, entre

outros.

De olho na lancheiraDe olho na lancheira
AS GÔNDOLAS DOS SUPERMERCADOS ESTÃO FARTAS DE OPÇÕES DE LANCHES FÁCEIS E PRÁTICOS PARA OFERECERMOS ÀS

CRIANÇAS EM CASA E NA ESCOLA, MAS SERÁ QUE OS PEQUENOS ESTÃO INGERINDO OS NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA O SEU
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO?

De acordo com Kátia Gambini, nutricionista formada pelo Centro Universitário Padre Anchieta, “os alimentos práticos consumidos por adultos e crianças de
uma forma geral, como guloseimas, bolachas, bolinhos, salgadinhos, sucos, refrigerantes, entre outros, são denominados calorias vazias. São alimentos
que fornecem energia momentânea e não oferecem nenhum nutriente que beneficie o organismo.”
As crianças estão em processo de desenvolvimento físico e mental, portanto necessitam de um aporte equilibrado de nutrientes. A alimentação
equilibrada é indispensável para que seu desenvolvimento seja saudável e completo. As principais fontes de vitaminas e minerais são frutas, verduras e
legumes. Entre as fontes de energia, estão pães, macarrão, bolachas, arroz etc. Leite e derivados, carnes e leguminosas, como o feijão, fornecem
nutrientes para o crescimento e a manutenção do funcionamento do organismo. A ingestão de alimentos integrais, mais ricos em fibras, favorece o
equilíbrio da flora intestinal, consequentemente fortalecendo o sistema imunológico.
“Existem diversos alimentos que aos olhos da população são saudáveis, porém consideramos alimentos não tão saudáveis assim, como, por exemplo,
barrinhas de cereais, gelatina, peito de peru, sucos de caixinha, entre outros. Não são saudáveis devido à quantidade de corantes, açúcares e sódio. Dessa
forma, são alimentos cujo consumo deve ser esporádico. É preciso criar algumas estratégias para oferecer alimentos saudáveis às crianças: os bolos
podem ser feitos em casa, substituindo os industrializados; os sucos devem ser naturais; frutas devem ser oferecidas no período da tarde, como banana,
pera e goiaba, que não necessitam de nenhum método específico de conservação, apenas a higienização. Vale ressaltar também a importância do
consumo de água, para a hidratação do organismo e transporte dos nutrientes. Com base nessa alimentação equilibrada, nossas crianças terão o aporte
suficiente de nutrientes e o completo desenvolvimento do organismo, um melhor rendimento escolar e uma ótima saúde”, conclui Kátia.

A FALTA DE TEMPO PARA A SELEÇÃO DOS ALIMENTOS E PREPARO DAS REFEIÇÕES DEIXA ADULTOS E CRIANÇAS LONGE DE
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EQUILIBRADA. A CARÊNCIA DE NUTRIENTES PODE PREJUDICAR A CONCENTRAÇÃO, A

MEMORIZAÇÃO E O APRENDIZADO DOS PEQUENOS.
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Aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto a edição 2016
do Acampai, acampamento de estudantes do Ensino
Fundamental das Escolas Padre Anchieta de Jundiaí,
acompanhados de seus pais. O evento faz parte do
calendário de atividades da instituição alusivas ao Dia dos
Pais. Dezenas de barracas foram montadas por pais e
filhos no ginásio de esportes do Campus Universitário Prof.
Pedro C. Fornari. Com muita descontração, brincadeiras e
interação, os estudantes levaram os pais para uma
jornada de atividades educativas, sempre com o objetivo
de aproximar os familiares e promover a amizade entre
todos.

É hora de montar as barracas
Diversão garantida

Entre o café da manhã, uma boa conversa entre pais e filhos

Que comecem as brincadeiras

Descanso merecidoUm lanchinho no capricho
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EDUCAÇÃO

TICs em sala de aula

7º Desafio do Marshmallow

PROJETO REALIZADO NO UNIANCHIETA MOBILIZA CERCA DE 150 ESTUDANTES EM TORNO DA APLICAÇÃO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR.

ESTUDANTES FORAM DESAFIADOS A CONSTRUIR UMA TORRE COM MATERIAIS NÃO
CONVENCIONAIS. ATIVIDADE PROMOVE A COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE

PROJETOS

NO ÚLTIMO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO, ACONTECEU 7º DESAFIO DO MARSHMALLOW,
ENVOLVENDO ESTUDANTES DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO UNIANCHIETA. O projeto objetiva valorizar o planejamento e o

trabalho em equipe, pois consiste na construção de uma torre com fios de espaguete, barbante, fitas adesivas e
um marshmallow no topo. O desafio revela lições importantes sobre a natureza da colaboração, a correção de
falhas, a criação de protótipos e simulação de sua aceitação, permitindo aos participantes questionarem a
maneira como são planejados e executados os processos em uma empresa.
De acordo com Eduardo Maffasoli, professor da instituição, “assim como os materiais são limitados na realização
do desafio, e ainda assim muitos alunos não usam todos, no mundo dos negócios a complexidade é maior, porque
as ferramentas disponíveis não são tão claras e porque muitas pessoas não usam bem as ferramentas que
possuem. Saber fazer o melhor uso do que se tem à mão é um ponto fonte do profissional.”
Nesta edição, a atividade também se estendeu aos alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Administração de Empresas das Escolas Padre Anchieta. Orientados pelo professor Rafael Herman Mauro, os
alunos trabalharam em equipe e cumpriram o desafio, utilizando metodologias interativas e assimilando
conceitos de administração.
O professor Rafael relata: “Fiquei impressionado com o engajamento e aprendizado dos alunos, através da
dinâmica, conteúdos complexos que foram expostos de forma simples e divertida e de como as ideias foram
demonstradas e fizeram com que os alunos percebessem que os assuntos ditos como relevantes podem ser
tratados de forma lúdica e, assim, serem compreendidos.”

Comércio Exterior, Gestão Comercial, Publicidade e
Propaganda e Marketing do UniAnchieta vão inserir suas

AS T E C N O L O G I A S D E
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(TICS) SÃO UM CONJUNTO DE

R E C U R S O S T E C N O L Ó G I C O S
FACILITADORES DOS PROCESSOS DE
COMUNICAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
INFORMAÇÕES, TENDO SEU USO
POTENCIALIZADO EM DIVERSOS
CAMPOS PELA POPULARIZAÇÃO DA
INTERNET.
As TICs fazem parte do conjunto de recursos
que o professor pode utilizar em suas aulas,
que ainda inclui a lousa, o giz e os livros.
Como qualquer ferramenta, as TICs devem
fazer parte do universo das salas de aula, e,
para isso, podem ser adaptadas pelos
professores ao seu contexto educacional. O
uso de recursos tecnológicos em ambientes
educacionais pode melhorar a qualidade do
processo ensino-aprendizagem, favorecendo
a inclusão digital de todos os alunos e a
aprendizagem ativa.
Com esses objetivos, docentes dos cursos de

diferentes disciplinas no contexto de uso das
TICs, com a intenção de levar os alunos a
compreenderem o que obtêm de informação
da internet e, principalmente, de
instrumentalizá-los para melhor se
comunicarem por meio das novas
tecnologias.
Como esclarece a professora Gabriela Rigotti,
responsável pelo projeto ao lado da
professora Patrícia Longarezi, coordenadora
dos cursos, os aproximadamente 150
estudantes envolvidos no projeto vão
trabalhar conteúdos variados, utilizando-se
de vários ambientes virtuais, incluindo mídias
sociais, como Twitter, YouTube, Instagram,
Pinterest e Facebook, e serão incitados a
desenvo lver pesqu isas , propostas
publicitárias, fotografias, reflexões críticas,
entre outros produtos.
A avaliação final do projeto será constituída
pela autoavaliação dos professores e alunos
participantes e por exposições dos diferentes
trabalhos realizados em sala de aula.

Professora Gabi Rigotti orientando os alunos em sala de aula.

Trabalho em equipe é fundamental para a torre ficar alta.
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CURSOS

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/

Oficina: Retórica e
Gramaticalidade

CURSO DE EXTENSÃO É ABERTO À COMUNIDADE ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA.

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6933 ESTÁGIO MODA 8074 ANALISTA FISCAL 8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 8077 ENGENHEIRO QUÍMICO 8117 ESTÁGIO

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE

7828 ESTÁGIO 8079 FARMACÊUTICO 8120 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

7830 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8080 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8121 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8081 ESTÁGIO MARKETING 8122 ESTÁGIO VENDAS

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8082 ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR 8123 CORRETOR DE IMÓVEIS

7997 TELEMARKETING 8085 ANALISTA FISCAL 8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8086 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8126 ESTÁGIO CONTABILIADE

8015 EDUCAÇÃO FÍSICA - NATAÇÃO INFANTIL 8087 AUXILIAR CONTÁBIL 8128 ESTÁGIO

8043 PROGRAMADOR DELPHI I 8108 ESTÁGIO JURÍDICO 8129 VENDEDOR EXTERNO

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8096 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO

8049 ABASTECEDOR 8097 ESTÁGIO MARKETING 8131 AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO

8051 GERENTE OPERACIONAL 8099 ESTÁGIO R.H 8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE

8052 ESTÁGIO 8100 ESTÁGIO QUÍMICA 8134 ESTÁGIO T.I

8053 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8135 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE

8054 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO 8103 ESTÁGIO SGI E INDUSTRIAL 8136 AUXILIAR

8056 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8104 ESTÁGIO T.I 8137 ESTÁGIO LABORATÓRIO

8062 ESTÁGIO 8106 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8107 ESTÁGIO R.H 8139 ATENDENTE HELPDESK

8068 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8092
ESTÁGIO BIOMEDICINA, BIOQUÍMICA, BIOTECNOLOGIA,

ENGENHARIA, FARMÁCIA E QUÍMICA
8140

ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA

DE QUALIDADE

8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8109 ESTÁGIO PRODUÇÃO 8141 ANALISTA CONTÁBIL

8072 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8110 ANALISTA FISCANAL JUNIOR 8142 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

8073 ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET SÊNIOR 8111 ASSISTENTE CONTÁBIL 8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA

8146 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 8113 ESTÁGIO ENGENHARIA DE MATERIAIS 8114 ESTÁGIO INFORMÁTICA

8148
ESTÁGIO ENGENHARIA AMBIENTAL E

SANITÁRIA

COM O OBJETIVO DE PRATICAR A ESCRITA DE DISCURSOS QUE
BUSCAM UMA INTENCIONALIDADE GRAMATICAL PAUTADA EM
UMA REARTICULAÇÃO DA NOÇÃO DE RETÓRICA COMO LIDA DE

LUGARES-COMUNS E DE BUSCA DE FRASE E DA PALAVRA COM
PROPRIEDADE, BEM COMO ESTUDAR A ARGUMENTAÇÃO POR MEIO DE
DISPOSITIVOS GRAMÁTICO-SEMÂNTICOS, O UNIANCHIETA
PROMOVERÁ A OFICINA RETÓRICA E GRAMATICALIDADE.
Ministrado pelo professor Jaqueson Luiz da Silva, o curso é aberto à
participação de todos os alunos de graduação e pós-graduação da instituição,

bem como à comunidade externa.
As aulas serão realizadas aos sábados, das 14h às 17h, no Campus Central do
UniAnchieta, localizado na rua Bom Jesus de Pirapora, 100, Centro. As
inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro. O investimento é de R$
180,00.
Mais informações podem ser obtidas no site da instituição (www.anchieta.br),
pelo telefone 4527-3444, nos ramais 4509 e 4556, ou pelo e-mail:
extensao@anchieta.br.
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Construção Civil x Crise Econômica
CRISE ECONÔMICA TEM AFETADO SEVERAMENTE O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MAS AS CONSTRUTORAS VÊM

SUPERANDO AS DIFICULDADES DO PERÍODO POR MEIO DA EXPLORAÇÃO DO MERCADO DAS REFORMAS.

MUITO TEM SE FALADO DA CRISE QUE ATINGE O BRASIL
DESDE MEADOS DE 2014, ESTAMOS NO AUGE DOS
REFLEXOS E SENTINDO AS CONSEQUÊNCIAS DE

DESENTENDIMENTOS POLÍTICOS E DAS FALHAS DE PLANEJAMENTO
ECONÔMICO. A sensação de medo e insegurança paralisa as tomadas de
decisões a longo prazo, e compras que geram endividamentos afligem o
grande público; com o menor consumo e consequente menor produção de
todos os setores, somos assolados com a inflação e o desemprego.
A economia se baseia em um grande termômetro, que mede a saúde do nosso
sistema econômico; na construção civil, sentimos muito em 2015 e 2016 a
paralisação das compras e da oferta de novos empreendimentos. As grandes
construtoras apresentam, no cenário atual, uma carteira de imóveis grande
que não conseguem liquidar devido ao crédito escasso pela falta de recursos
do governo federal, contribuindo para emperrar o comércio de imóveis de
todos os tipos. Com isso, o desemprego e a diminuição da oferta de novos
postos de trabalho para arquitetos e engenheiros se tornaram uma realidade.
Deparamo-nos com uma situação em que a pergunta mais frequente é: o que
fazer para a máquina voltar a girar?
No Brasil, cerca de 80% das construções são feitas sem o auxílio de
profissionais da arquitetura e engenharia, o que chamamos de
autoconstrução. Esse fenômeno, além de proporcionar riscos, traz a falsa
ilusão do barateamento da obra, entretanto, sabe-se que o profissional
especializado tem a capacidade de propor uma melhor adequação espacial e
pode auxiliar recomendando técnicas e sistemas mais econômicos; pensando
nisso, alguns escritórios de arquitetura redescobriram um nicho de mercado

até então renegado, o das reformas.
Percorrendo as cidades, é fácil nos depararmos com caçambas espalhadas
pelas ruas, e constata-se o grande número de reformas sendo feitas,
emergenciais ou programadas, pequenas ou grandes, que fazem a economia
girar. Muitos profissionais estão oferecendo serviços de projeto e
acompanhamento de obras, o que proporciona aos clientes legalidade da
obra, segurança, economia de material e mão de obra.
A mentalidade da sociedade está mudando, e o serviço profissional do
arquiteto está cada vez mais reconhecido; somos vistos como o profissional
que enxerga o problema de forma diferenciada e propõe soluções inovadoras
que apresentam boa relação custo e benefício, além de proporcionar conforto
e beleza aos espaços construídos. Diante deste cenário, escritórios e
construtoras estão remando contra a crise, expandindo os postos de trabalho,
gerando estágios e prestação de serviços, garantindo e reinventando a forma
de se trabalhar, proporcionando a retomada, ainda que lenta, do crescimento
na área da construção civil.
Espera-se que em 2017 a confiança do mercado retorne, em conjunto com a
oferta de crédito e com a geração de empregos. As indústrias de base,
segundo dados oficiais, aumentaram a produtividade entre o segundo e o
terceiro trimestres do ano, já sentindo a volta da confiança do consumidor.
Cabe ao empresariado se preparar para a retomada do crescimento e estar
apto a atender com qualidade o mercado consumidor.

Thales A. Filipini Righi. Arquiteto e urbanista pela UNICAMP, mestre em
Engenharia Civil com ênfase em Metodologia de Projetos de Arquitetura
também pela UNICAMP, licenciado em Artes Visuais pelo Unicentro Belas Artes
e licenciado em Construção Civil pelo Centro Paula Souza, atualmente é sócio-
diretor da T2R Arquitetura + Construção e coordenador do curso de
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Padre Anchieta –
UniAnchieta.
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