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É comum que pessoas de diferentes gerações compartilhem o ambiente de trabalho. Isso pode se tornar uma boa oportunidade

para os mais jovens amadurecerem e para os mais velhos se familiarizarem com as novas tecnologias. Página 3
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Turma de 1991 de Ciências Contábeis
promove reencontro

ELES PASSARAM QUATRO ANOS JUNTOS NA GRADUAÇÃO. FORMADOS HÁ 25, OS CONTADORES EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS DO UNIANCHIETA SE REENCONTRARAM NUM DESCONTRAÍDO CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO.

A comemoração foi intensa. Brincadeiras, mergulhos na piscina, jogos e muita conversa para relembrar os anos de convivência diária fizeram parte do
encontro. Segundo Juarez Rodrigues da Silva, um dos organizadores da festa, “a nossa turma é muito animada, e seguimos mais unidos do que antes.
Sentimos falta dos que não puderam participar, esperamos encontrá-los em breve. Deixo aqui uma singela homenagem aos meus amigos:

PASSADOS 25 ANOS DA FORMATURA, A TURMA PARTICIPOU DE UM ANIMADO CHURRASCO.

A força da nossa amizade vence todas as diferenças.

Aliás... para que diferenças se somos amigos?

Quando erramos, nós perdoamos e esquecemos.

Se temos defeitos, não nos importamos.

Trocamos segredos e respeitamos as divergências.

Nas horas incertas, sempre chegamos no momento certo.

Nos amparamos, nos defendemos sem pedir,

Fazemos porque nos sentimos felizes em fazer.

Nos reverenciamos, adoramos, idolatramos, apreciamos, admiramos.

Nos mostramos amigos de verdade, quando dizemos o que temos a dizer.

Nos aceitamos, sem querer mudanças.

Estamos sempre presentes, não só nos momentos de alegria,

compartilhando prazeres, mas principalmente nos momentos mais difíceis.''
Autor desconhecido
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Curso de motores é sucesso entre alunos

NO ÚLTIMO DIA 25, ALUNOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E DE
ENGENHARIA MECÂNICA DO UNIANCHIETA PARTICIPARAM DO
CURSO DE MOTORES – CICLO OTTO, NAS DEPENDÊNCIAS DA

EMPRESA MAHLE METAL LEVE LTDA., EM JUNDIAÍ, RECONHECIDA COMO UM
DOS PRINCIPAIS CENTROS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS
SOLUÇÕES NO MUNDO, COM VÁRIAS PATENTES REGISTRADAS.
O treinamento foi uma oportunidade única para o aprendizado dos alunos, na qual
puderam ter contato com uma excelente empresa em desenvolvimento de tecnologia
e registro de patentes, que ilustra de maneira singular o tema desenvolvimento, da
disciplina de Inovação Tecnológica, componente curricular do primeiro período dos
cursos. Os estudantes acompanharam a montagem e desmontagem de um motor
Ciclo Otto por um dos professores da Mahle. Segundo o professor Sandro Quirino,
“esse momento é de grande importância para os nossos alunos. Participar da
montagem e desmontagem do motor, ouvindo a explicação do funcionamento e da
importância de cada um dos seus itens, foi uma experiência ímpar na formação de
nossos futuros engenheiros.”
Para o aluno Luciano Ribas Bella, “o curso foi excelente; a visita às instalações e aos
laboratórios trouxe muita satisfação e vontade de trabalhar nesse centro tecnológico.
Muito mais do que a aprendizagem do conteúdo abordado sobre motores, essa visita

REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA MAHLE METAL LEVE LTDA., O CURSO INCREMENTOU A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES
DE ENGENHARIA.

proporcionou uma ampliação dos horizontes, um estimulo
imprescindível para nós, que estamos nos aperfeiçoando cada vez mais
para nos tornarmos profissionais de alto desempenho.”

25 anos após a formatura, a alegria e o sorrisos são os mesmos

Os estudantes aproveitam a oportunidade para aperfeiçoar seus conhecimentos
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TRABALHADORES DE DIFERENTES GERAÇÕES PODEM COMPARTILHAR
O AMBIENTE DE TRABALHO HARMONICAMENTE, TORNANDO A
CONVIVÊNCIA PRODUTIVA PARA TODOS.

ELES SÃO BEM DIFERENTES UM DO OUTRO. Os baby boomers e as gerações X, Y e Z voltaram a
disputar vagas no mercado de trabalho. Enquanto os que nasceram no fim dos anos 1990 procuram o
primeiro emprego, os que nasceram entre 1946 e 1965 almejam uma recolocação profissional.

Os comportamentos e linguagens são diferentes. Enquanto os mais velhos procuram aumentar a renda
familiar e querem se manter ativos no cenário da crise econômica, os mais jovens estão buscando a chance
de mostrar ao mundo que podem colaborar de alguma forma. O modo de pensar, de se expressar e até a
velocidade com que desempenham tarefas são diferentes. Quando pessoas dessas diferentes gerações
compartilham o ambiente de trabalho, é necessário superar as divergências, criando-se uma conexão em
torno dos objetivos comuns, explorando-se as potencialidades e minimizando-se as fragilidades.
De acordo com uma pesquisa realizada com 1.784 profissionais de 12 países pelo International Business
Machines – IBM, nos Estados Unidos, as preferências e os padrões comportamentais das gerações X e Y são
parecidos nos aspectos opiniões, aspirações e padrões, quando o assunto é carreira profissional. Porém,
enquanto os mais jovens preferem resolver tudo por e-mail, os mais velhos ainda preferem o telefone, por
exemplo.
Cada geração possui características próprias. Os baby boomers lutaram pelo direito de viver, no cenário do
pós-guerra, e foram descobrindo e se adaptando às tecnologias de forma mais lenta do que aqueles que
nasceram entre os anos 1990 e 2000, em plena era tecnológica, e agora todos disputam vagas no mercado
de trabalho. Quando compartilham o ambiente, é importante que os gestores estejam atentos às
diferenças e promovam momentos de descontração, para que as características das diferentes gerações
sejam conhecidas, sempre incentivando os colaboradores a aceitarem o novo, o outro, compartilhando
experiências e se disponibilizando para aprender.
De acordo com Aguinaldo Perini, gerente do Departamento de Recursos Humanos do Grupo Anchieta,
“atualmente ainda temos a maior parte de gestores formados pela geração boomers, que são pessoas
maduras profissional e pessoalmente e que, no meu entendimento, devem empregar essa maturidade na
condução da transição que ocorrerá obrigatoriamente entre as gerações. Aos líderes, cabe o papel de
integrar as gerações em suas equipes, buscando aliar a experiência e o comprometimento dos boomers às
fortes características das pessoas das novas gerações, que têm desejo de aprender, além da familiaridade
com o desenvolvimento tecnológico.”

Tecnólogo
a prestação

Estava eu em uma faculdade da grande São Paulo
aguardando o início das aulas, comendo um
gostoso pão de queijo. Notei uma pessoa
chegando pelo canto dos olhos. Me constrangi.
Afinal, o meu momento mágico gira em torno da
paz gerada em comer o meu pãozinho no silêncio.
- Professor, preciso falar com você!
Maravilha... pois não?
Quase sem respirar, me disse, então, que estava
trabalhando muito e que não tinha como
comparecer às minhas aulas. Mas que eu não
devia me preocupar, pois traria um atestado da
empresa demonstrando o quanto a vida lhe era
ingrata. Provas, por favor, nem pensar! Melhor que
eu desse um trabalho. Simples, pois não tinha
tempo para fazê-lo (daqueles que se puxa da
internet sem muito esforço). Detalhe: o trabalho
não podia ser em grupo. Nem conhecia as
pessoas da sala! Ficaria difícil.
Senti o pão de queijo esfriando. Meu companheiro
carboidrato estava ficando sem energias.
Comecei a sentir saudades dele com todo seu
potencial.
Continuou. Contou, sem eu perguntar, que tinha
escolhido o curso de tecnólogo por ser mais
rápido. Precisava só do título, pois na empresa
onde trabalhava quem não tinha nível superior
estava fadado a ser mandado embora. “Que
absurdo, né professor? ” Muito embora ainda
estivesse no primeiro período, acreditava que, se
fizesse uma negociação individual com cada
docente, poderia dar atenção ao que realmente
importava, ou seja, à empresa, e tirar o diploma
rapidamente.
Acho que, nesta altura, o pãozinho de queijo
começou a ficar duro (talvez de tristeza).
Estava ali mais um exemplo ruim de aluno que
entrou na faculdade acreditando que iria pagar o
diploma a prestação, como se comprasse uma
televisão em um magazine.
Tentei lhe trazer um pouco de luz às ideias, mas
confesso que não tive êxito. Soube que em poucos
meses desistiu do curso. Felizmente as
faculdades onde estou não fazem liquidação.

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
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No último dia 6 de junho, aconteceu o
11º Festival de Cultura Corporal,
evento organizado por professores e
estudantes do curso de Educação
Física do UniAnchieta, que reúne
apresentações artísticas dos
estudantes e torna-se uma vitrine
para a exposição de novos talentos.
O festival favorece a demonstração
de uma visão crítica em relação ao
universo rítmico-expressivo da
cultura corporal, e os estudantes não
poupam criatividade e investimento
na produção de suas performances,
ressaltando a importância da
conexão multidisciplinar.

O XI Festival de Cultura Corporal foi um sucesso.

Capricho na produção.

Professora Pepita e alunos receberam os convidados com roda de capoeira.

Apresentação especial.

Os alunos não mediram esforços nas coreografias.
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SBAC expande sua
atuação e se torna

referência nos meios digitais
JEROLINO LOPES AQUINO É PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS (SBAC) E NOS CONCEDEU
O TEXTO REPRODUZIDO ABAIXO, NO QUAL COMENTA A ATUAÇÃO E A EXPANSÃO DA ENTIDADE.

HÁ TEMPOS SABEMOS QUE “UMA
ANDORINHA SÓ NÃO FAZ
V E R Ã O ” , P O R I S S O É

IMPORTANTE SABER VIVER EM
SOCIEDADE, PENSAR NO COLETIVO,
O N D E T O D O S S E A J U D A M E
COLABORAM PARA UM MUNDO
MELHOR. Na área profissional e nas
Análises Clínicas não poderia ser diferente.
Com isso em mente, a SBAC – Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas investiu muito
em expandir ainda mais sua atuação, a fim
de dar a todos os profissionais, estudantes,
empreendedores e empresários das
Análises Clínicas a oportunidade de
c r e s c i m e n t o e a p o i o p a ra s e u
d e s e nvo l v i m e n t o p r o f i s s i o n a l e
sustentabilidade ao setor.
Não é fácil chegar aos 49 anos de existência
e, ainda assim, ser atual. Mas temos
conseguido! Em 2015 a SBAC atualizou seu
site, marcou presença relevante nas redes
sociais mais importantes, disponibilizou um
aplicativo que aproxima e facilita a
comunicação entre seus sócios e se tornou
uma referência em Análises Clínicas nos
meios digitais.
Em 2015, o 42º Congresso Brasileiro de
Análises Clínicas – CBAC marcou história:
além de pontuar a importante parceria entre
Brasil e Portugal através do Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,
apresentamos o 1º Fórum de Proprietários
de Laboratórios, que reuniu donos de
laboratórios e autoridades nacionais em
saúde pública para discutir a realidade
política e econômica do setor, mobilizando a
classe também com o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa dos Laboratórios de
Análises Clínicas.
Mesmo sendo uma entidade de cunho
científico, acreditamos que, para sustentar
e fazer prosperar profissionais e
laboratórios, precisamos nos unir. Assim, a
SBAC, junto a outras entidades de classe,
como SBPC/ML, FEHOSP, sindicatos e
conselhos do setor, vem lutando pelo

reconhecimento da importância da área, por reajustes que não acontecem há 20 anos no setor público
e melhores condições de negociação no setor privado, para garantir que as resoluções dos órgãos
regulamentares da saúde incluam os interesses das Análises Clínicas, mantendo uma presença
constante e atuante junto ao Departamento de Laboratórios da Confederação Nacional de Saúde
(CNS).
Durante esta administração, retomamos a Revista Brasileira de Análises Clínicas – RBAC, que agora é
100% digital, mantendo seu registro ISSN e ainda sua indexação LILACS, e lançamos uma nova
publicação, a SBAC no Laboratório (SBAC-L), com informações atualizadas e foco no profissional de
bancada, abordando temas como diagnóstico e interpretação dos testes laboratoriais, aspectos
técnico-científicos e sistemas de gestão, controle da qualidade e novidades da área.

Através das Regionais e Delegacias, estamos levando cursos de atualização presenciais às mais
diversas regiões do país, uma vez que acreditamos que os excelentes profissionais e grandes
promessas do setor estão por todo lugar. Temos, no momento, pelo menos cinco cursos oferecidos em
três regiões distintas, além de videoaulas, tornando possível o acesso à atualização científica onde e
quando o aluno puder. As inscrições para os cursos online, para diversos cursos presenciais e até a
associação à SBAC agora podem ser feitas online.
Neste ano, o 43º CBAC vem repleto de grandes nomes das Análises Clínicas e será realizado entre os
dias 26 e 29 de junho, em São Paulo, cidade de grande influência nacional e internacional. Com temas
dos mais relevantes e atuais, o congresso ainda conta com uma centena de estandes de exposição,
apresentação de trabalhos científicos e ótimas oportunidades de networking.
Convidamos todos a baixarem nosso aplicativo disponível para smartphones e tablets iOS, Android e
Windows e acompanharem tudo o que a SBAC tem a oferecer, conhecendo a programação do 43º
CBAC, concorrendo a prêmios incríveis, fazendo parte desde já do 2º Fórum de Proprietários de
Laboratórios que acontece de forma permanente aqui e no portal e ainda participando do Quiz de
Análises Clínicas, testando seus conhecimentos na área.

Sejam bem-vindos ao futuro colaborativo com a SBAC!

Por Jerolino Lopes Aquino, professor Titular de Parasitologia Médica da Faculdade de Ciências Médicas da UFMT
(Aposentado), Presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) 2015/2016, Presidente do Grupo
LCA- Laboratórios Clínicos Associados – SP. Diretor- Presidente do Laboratório Carlos Chagas – Cuiabá/MT.
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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

4778 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7934 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7935 GESTOR DE LIMPEZA

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7936 AUXILIAR DE VENDAS

7661 ANALISTA DE R.H 7938 PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL I

7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7939 ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7940 ESTÁGIO EM QUÍMICA

7828 ESTÁGIO 7941 ANALISTA DE CUSTO JR.

7849 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7942 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

7868 ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL 7943 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

7877 ESTÁGIO QUÍMICA 7946 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

7882 ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL 7950 ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS

7893 ESTÁGIO 7955 ESTÁGIO - DEPTO. FINANCEIRO

7895 ESTÁGIO EM LOGÍSTICA 7956 ANALISTA COMERCIAL JR.

7896 ESTÁGIO EM ATENDIMENTO AO CLIENTE 7957 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS

7897 ESTÁGIO 7962 ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA

7899 TÉCNICO LOGÍSTICO 7963 ESTÁGIO

7901 TÉCNICO EM METROLOGIA 7964 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7965 PROGRAMADOR JAVA SCRIPT

7905 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 7967 ESTÁGIO EM SECRETARIADO

7907 ESTÁGIO 7969 SUPERVISOR DE NEGÓCIOS BANCÁRIOS

7908 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 7970 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7913 ESTÁGIO 7971 CONSULTOR DE VENDAS E MERCHANDISIGN

7914 VENDEDOR DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS 7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL 7978 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7916 EDUCADOR FÍSICO 7979 AGENTE DE COMUNICAÇÃO

7917 ASSISTENTE COMERCIAL 7980 AGENTE COMERCIAL

7919 ESTÁGIO ENGENHARIA 7981 ASSISTENTE CONTÁBIL

7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 7983 AUXILIAR COMERCIAL

7924 ESTÁGIO 7984 SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7985 AUXILIAR DE COBRANÇA

7928 ANALISTA CONTÁBIL 7986 ESTÁGIO MARKETING

7932 ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP. NET

7990 ESTÁGIO QUÍMICA 7988 ASSISTENTE DE VENDAS INTERNAS

7991 ESTÁGIO INFORMÁTICA 7989 PEDAGOGIA



ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA COMEMORARAM O DIA DA ENFERMAGEM E PUDERAM APRENDER FORA DA SALA DE AULA.

Alunos do UniAnchieta
promovem atividade

de prevenção no
Hospital Universitário
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NA MANHÃ DO ÚLTIMO DIA 12 DE MAIO, OS ALUNOS DE
ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA DO CURSO DE
FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE

ANCHIETA BRUNA BERGAMO, CAMILA ZUMELE DE OLIVEIRA,
DANIELE SOUZA PORTE SANTOMO, GYONANNA CRISTINA
LASZLO, LEANDRO GONZALEZ,
N I V A L D A G O N Ç A L V E S
FERREIRA, ROSEMEIRE
D A U M I C H E N
MORTATI,TAMIRES OLIVEIRA
DE TOLEDO E THAIS MOREIRA
REALIZARAM ATIVIDADES EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DA
ENFERMAGEM NO HOSPITAL
U N I V E R S I T Á R I O D A
FACULDADE DE MEDICINA DE
JUNDIAÍ.
Divididos em dois grupos, os

estudantes passaram por todos os

setores do hospital (maternidade,

UTI adulto e pediátrica, enfermaria

e setor administrativo), realizando

massagem relaxante, quick

massage e ginástica laboral. As

atividades foram supervisionadas

pela professora Juliana Régis da

Costa e Oliveira e pela enfermeira Cristiane Martho. A visita teve como

objetivo apresentar aos alunos a realidade da prática clínica do

fisioterapeuta nas diversas faces da Saúde Coletiva: promoção,

prevenção e tratamento.
De acordo com a professora Juliana Régis da Costa e Oliveira, a visita foi

válida, tendo em vista que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o

campo de trabalho e proporcionar bem-estar aos profissionais, condição

fundamental para a prevenção de males e promoção de saúde. “Eles

tiveram uma oportunidade de atualização acerca da profissão. E, o mais

importante, despertaram para a necessidade de humanização no serviço

de saúde”, sublinhou Juliana, que

ministra a disciplina Estágio em Saúde

Coletiva.
Cristiane Martho ressaltou importância

da presença dos alunos no hospital.

“Essa visita foi ótima; o dia a dia no

hospital é corrido, e ter momentos de

relaxamento e calma é extremamente

importante para esses profissionais,

para a vida deles. A massagem foi

maravilhosa. Acredito que os alunos

tiveram a oportunidade de conhecer de

perto a realidade de um hospital, e

trabalhar com medidas simples pode

fazer a diferença”,

frisou.
Durante a visita ao

hospital, observou-se

a expectativa do aluno

em relação à disciplina

e o quanto ele se

identifica quando se

d e p a r a c o m a

realidade da prática

clínica do profissional

que ele será no futuro.

Alunos realizaram ginástica laboral

Nada como uma massagem para relaxar
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Ciência da Computação
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Comércio Exterior
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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


