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Estudantes do UniAnchieta realizam o
projeto Boas-vindas – Trote do Bem

ALUNOS ARRECADARÃO DOCES, CHOCOLATES E LEITE, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM CRIANÇAS CARENTES
DA CIDADE E DA REGIÃO.

GRUPO ANCHIETA EM FOCO | EXPEDIENTE: IMPRESSÃO: Lauda Editora | CONTATO: claudiac@anchieta.br, 0800 772 8445Claudia Cervantes Starke, Carolina Gamba Gil  |
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VOCÊ SABIA?

Chega o outono no
Hemisferio Sul

Chega o outono no
Hemisferio Sul

AS DIFERENÇAS CLIMÁTICAS QUE MARCAM AS ESTAÇÕES
DO ANO OCORREM DEVIDO À INCLINAÇÃO DO EIXO DE
ROTAÇÃO DA TERRA EM RELAÇÃO AO SOL. O movimento de

translação da Terra tem a duração de um ano, sempre deixando uma
parte do planeta diretamente exposta aos raios solares. A chegada do
período outono-inverno no Hemisfério Sul corresponde à chegada do
período primavera-verão no Hemisfério Norte, e vice-versa.
O outono é o período de transição entre duas estações opostas, verão e
inverno; a estação é marcada pela queda de folhas das plantas, redução
do período diário de luz solar, tornando as noites mais longas, mudanças
bruscas de temperatura e céu cinzento. O significado do nome da
estação se relaciona ao período de colheita de diversos produtos, que
atingem o amadurecimento.

O OUTONO TEM INÍCIO ENTRE HOJE E AMANHÃ NO HEMISFÉRIO SUL.
A PALAVRA QUE DÁ NOME À ESTAÇÃO VEM DO LATIM E SIGNIFICA “AMADURECIMENTO, CRESCIMENTO”.

COM O OBJETIVO DE PROMOVER
A I N T E G R A Ç Ã O D O S
I N G R E S S A N T E S À

INSTITUIÇÃO, ESTUDANTES DO
SÉTIMO PERÍODO DO CURSO DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO
UNIANCHIETA DESENVOLVERAM O
PROJETO BOAS-VINDAS – TROTE DO
BEM. A proposta é arrecadar chocolates,
doces e leite para distribuir em
instituições que atendem crianças órfãs e
carentes da região de Jundiaí.
Proposta na disciplina de Logística
Integrada, a ideia surgiu como
contraponto aos problemas causados por
trotes em universidades, como
agressões, insultos, discriminações,
entre outros, recorrentes no início do ano

letivo e divulgados pela imprensa. Com a
disposição de alterar esse cenário e
mostrar a qualidade do curso e da
instituição aos ingressantes, foi
elaborado o projeto Boas-vindas – Trote
do Bem, objetivando unir os estudantes
de todos os períodos, promover a
integração dos alunos ingressantes e
também entre os estudantes de outros
cursos em uma ação de solidariedade.
As doações podem ser feitas até o dia 22
de março, no prédio 2 do Campus
Universitário Prof. Pedro Clarismundo
Fornari, terceiro andar, salas 66, 67 e 68.
As salas estão identificadas com um
cartaz do projeto. Os estudantes também
percorrerão as salas antes do início das
aulas para a retirada de doações.
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xEntre o açúcar e o
adoçante, quem poupa
aditivos ganha saúde

SABE-SE QUE O EXCESSO DE AÇÚCAR NO
ORGANISMO É PREJUDICIAL À SAÚDE; POR ISSO,
O CONSUMO DESSA SUBSTÂNCIA DEVE SER

EVITADO, E É IMPORTANTE SABER QUE O AÇÚCAR NÃO
ESTÁ APENAS NOS ALIMENTOS DOCES; ALIMENTOS
SALGADOS, INDUSTRIALIZADOS E CONGELADOS
TAMBÉM TRAZEM AÇÚCAR EM SUA COMPOSIÇÃO.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os
brasileiros consomem 50% mais açúcar do que deveriam. Para
diminuir o consumo, convém experimentar sucos de frutas
naturais e outros alimentos sem adição de açúcar ou adoçante.
A adaptação do paladar para a aceitação de alimentos menos
doces é um dos primeiros passos para evitar que outros
alimentos sejam adoçados.
Em entrevista concedida ao Em Foco, o nutricionista Dr.
Rodrigo Loschi comenta os tipos de adoçantes e por que a
grande quantidade de açúcar no organismo é prejudicial à
saúde.

EXISTEM ALTERNATIVAS PARA POUPAR A SAÚDE DOS MALEFÍCIOS CAUSADOS PELO CONSUMO DE AÇÚCAR, MAS O IDEAL É
ACOSTUMAR O PALADAR COM ALIMENTOS MENOS DOCES.

Qual a diferença para o organismo entre consumir açúcar e adoçante?

Os adoçantes são menos calóricos que o açúcar?

Quais são os tipos de adoçantes?

Existe uma quantidade máxima considerada segura para o consumo diário
de açúcar?

Qualquer pessoa pode consumir adoçantes? Existe algum risco para a
saúde?

A grande diferença é principalmente a composição nutricional. O excesso de açúcar
vem sendo condenado por ser um dos gatilhos para o sobrepeso e a obesidade, e o
adoçante passou a ser uma das opções para reduzir o consumo, principalmente dos
refinados, que passam por um grande processo de industrialização.

São menos calóricos, mas não quer dizer que não fazem mal ou são melhores. É
preciso tomar cuidado com a quantidade e o tipo de adoçante que é usado.

Existem vários tipos de adoçantes, e os que eu indico particularmente são adoçantes
como stévia, xilitol e sucralose; deve-se evitar o aspartame. A sucralose é extraída da
cana-de-açúcar e quimicamente modificada; é um adoçante artificial, tem alto poder
de adoçar e não tem calorias. O aspartame adoça 200 vezes mais que o açúcar; é um
aditivo químico, feito em laboratório, um adoçante artificial. A frutose é um adoçante
natural, presente em frutas e mel; tem alto poder de adoçar.

Cada indivíduo tem uma resposta metabólica para o consumo de açúcar; deve-se
usar o menos possível e individualizar o consumo, de acordo com a recomendação de
um nutricionista.

Existe uma correlação entre o consumo de aspartame e o desenvolvimento de câncer;
deve-se evitar seu consumo, preferindo-se adoçantes naturais ou usando açúcar com
bom senso.

Rodrigo Loschi é graduado em Nutrição, pós-graduado em Nutrição Esportiva, Fisioterapia
Funcional e Nutrição Clínica. Consultor técnico Max Titanium. www.rodrigoloschi.com.br.

UM POUCO SOBRE A ÁREA DE NUTRIÇÃO

O QUE ABRANGE:

CAMPOS DE ATUAÇÃO:

MERCADO DE TRABALHO:

VESTIBULAR:

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.

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.

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.

as inscrições para o vestibular do UniAnchieta estão abertas e podem ser feitas pelo site www.anchieta.br.
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OPROJETO HÁBITOS DE ESTUDOS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ É REALIZADO
ANUALMENTE, NO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS ALUNOS NA
ORGANIZAÇÃO DA ROTINA ESCOLAR. A psicóloga Márcia Aparecida Tega realizou quatro encontros com

os estudantes e, por meio de estratégias diferenciadas, como dinâmicas, filmes e questionários, mostrou que é
possível o estudante se organizar e aproveitar bem o dia, alternando períodos de estudo e de diversão.

Medo de falar em público?
SUOR EXCESSIVO NAS MÃOS, PERNAS TRÊMULAS, TAQUICARDIA, ANSIEDADE, O FAMOSO “DEU BRANCO”... SENSAÇÕES

COMUNS À INÚMERAS PESSOAS QUANDO O ASSUNTO É FALAR EM PÚBLICO.

E por que sentimos tudo isso? Naturalmente nosso comportamento é influenciado e determinado pela percepção que se tem de si mesmo e no que se
acredita que os outros pensam de nós. Sendo assim, a necessidade de aprovação, evitando erros, aflora a insegurança e ansiedade nos momentos de
exposição.
Esse assunto tem sido tratado em diversas áreas de Psicologia, da Educação e do Trabalho, uma vez que, há todo momento, dependendo da profissão
que se escolhe para vida, a exposição em público se torna requisito fundamental. E um diferencial para aqueles que desenvolvem a habilidade de
manter-se calmo em situações de pressão.
Características de personalidade influenciam na aquisição da segurança, assim como histórico de vida e as oportunidades oferecidas na formação do
indivíduo. De acordo com diversas pesquisas, a única forma de conquistar excelência nas apresentações em público é a prática, remetendo ao jargão
popular que afirma “a prática leva à perfeição”.
Durante a vivência enquanto docente universitária era comum presenciar a dificuldade dos alunos em formatar um trabalho, conhecer as normas ABNT,
conseguir apresentar sem usar a famosa “cola” e controlar a ansiedade, portanto promover atividades assim em sala de aula tinha como objetivo instruir
os alunos a buscar o aprimoramento de suas habilidades para realizar uma apresentação limpa, segura e compreensível. Isso envolve uma série de
competências e todas possíveis de se obter.
Deixo aqui então o convite para o curso de extensão Práticas e Técnicas de Apresentação em Público. Aguardo vocês!
Informações www.anchieta.br/extensao/praticas-e-tecnicas-de-apresentacao-em-publico/

Juliana Kazue Nakasaki é
Bacharel em Psicologia, pós-
graduada em Educação Especial e
Inclusiva. Experiência em
atendimento psicológico clínico,
avaliação neuropsicológica
infantil, palestras e 05 anos de
docência universitária. Atua em
consultório particular desde
2009.

Psicóloga Márcia Aparecida Tega em bate-papo com os alunos

Disciplina e organização fazem parte do cotidiano dos estudantes Atenção redobrada ao preencher o questionário
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Pesquisa revela que
consumidor brasileiro valoriza

o bom atendimento

Pesquisa revela que
consumidor brasileiro valoriza

o bom atendimento
BOA QUALIDADE NO ATENDIMENTO RENDE CLIENTES MAIS SATISFEITOS  NO COMÉRCIO

E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PODE SER  CHAVE PARA A FIDELIZAÇÃO,  SEGUNDO PESQUISA  RECENTE.

ATENDIMENTOS MAL FEITOS, FALTA DE
CONHECIMENTO SOBRE OS PRODUTOS,
CARÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS

POSSIBILIDADES DE NEGOCIAÇÃO E APRESENTAÇÃO
PESSOAL INSATISFATÓRIA SÃO ALGUNS DOS
PROBLEMAS PERCEBIDOS PELOS CONSUMIDORES NO
COMÉRCIO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GEral.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos e
Tendências da Atento, com mais de 500 consumidores acima
de 18 anos espalhados pelo Brasil, os consumidores não
costumam perdoar quando as empresas não oferecem um
bom atendimento, exigência básica para o comércio.
Para evitar conflitos e situações desagradáveis, o primeiro
passo é treinar e estimular comportamentos adequados entre
os funcionários: como se apresentam, a atenção dada ao
cliente, o domínio de informações. Em uma loja de cosméticos,
por exemplo, o atendente deve perguntar se o produto
procurado é para consumo próprio ou presente, a idade e
preferências conhecidas do presenteado e o orçamento
disponível, apresentando ou sugerindo itens que se
enquadrem a esses critérios, sem transferir seu gosto pessoal
sobre os produtos e sem apresentar produtos cujo preço
extrapole o orçamento informado.
Outro aspecto que mereceu atenção na pesquisa é relativo aos
canais de contato disponibilizados ao cliente. O telefone ainda
é o meio principal de contato quando o consumidor pretende
relatar um problema ou reclamar. Esse canal foi apontado por
76,3% dos entrevistados. Outros canais também foram
citados, como o e-mail, com relatos de insatisfação, pois
muitas vezes não há retorno da parte da empresa ou a
resposta não vem rapidamente. Sobre os avanços

tecnológicos, existe a demanda por domínio das
inovações e agilidade por parte dos atendentes.
Segundo, Cláudia Hespanha, professora da
disciplina Comportamento do Consumidor do
curso de Publicidade e Propaganda do
UniAnchieta,

.
Outro aspecto importante é evitar focalizar
atenção e esforços apenas no cumprimento de
metas e venda de qualquer produto. O que
sustenta uma loja ou empresa é a recorrência. É
preciso construir uma relação de confiança com
o cliente, fazendo com que ele divulgue a marca
de forma positiva e não negativa.

“as experiências que os
consumidores vivenciam com as marcas
são, em grande parte oferecidas por
profissionais que as representam, por isso
o atendimento, que é o lado humano de um
produto ou serviço, é vital para que essa
experiência seja positiva, e melhor, se
repita por muito tempo"
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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/

Primeira mensalidade com desconto

Parcelamento das mensalidades de e emfevereiro março 6 vezes sem juros

VestibularVestibular
Aproveite as

,
faça sua e

condições especiais
matrícula

comece já
seus estudos!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6743 ESTÁGIO EM ATENDIMENTO COMERCIAL 7715 ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 7781 ESTÁGIO EM MARKETING

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7717 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7782 ESTÁGIO EM TREINAMENTO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7718 NUTRIÇÃO 7783 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7719 ESTAGIÁRIO T.I 7784 AUXILIAR DE ARMAZÉM - P.C.D

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7720 ESTAGIÁRIO CONTABILIDADE 7786 ESTAGIÁRIO ARQUIVISTA

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JURÍDICO 7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7722 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA 7788 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7723 CRONOMETRISTA 7789 LÍDER DE PRODUÇÃO

7588 FORNEIRO 7726 ESTÁGIO CONTÁBIL 7794 ESTAGIÁRIO DE REDES SOCIAIS

7589 CORTADOR 7733 ASSISTENTE DE ENGENHARIA 7795 ESTAGIÁRIO EM DEPARTAMENTO PESSOAL

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7738 TÉCNICO AMBIENTAL 7796 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA

7591 SERIGRAFISTA 7739 INSPETOR DE QUALIDADE 7797 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7604 OPERADOR DE E.T.E 7740 PINTOR PREDIAL 7800 ANALISE DE LABORATÓRIO

7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7741 AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 7801 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR

7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7742 ANALISTA DE R.H/D.P 7802 DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE

7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7743 ASSISTENTE R.H/D.P 7803 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR

7658 ESTAGIÁRIO 7744 ASSISTENTE DE T.I 7804 PROGRAMADOR DE WEB JUNIOR

7660 RECEPCIONISTA 7745 ELETRICISTA 7805 ESTÁGIO MARKETING

7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA 7746 LÍDER DE PRODUÇÃO 7806 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7747 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7808 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR

7669 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 7748 LÍDER DE EXPEDIÇÃO 7809 ESTAGIÁRIO DE MARKETING

7673 ESTAGIÁRIO EXPORTAÇÃO 7749 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7812 ANALISTA/ASSISTENTE DE CUSTOS

7780 ESTÁGIO EM R.H 7750 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7813 VENDAS INTERNAS

7680 ESTAGIÁRIO 7751 ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 7814 VENDAS EXTERNAS

7687 ESTAGIÁRIO DA QUALIDADE 7752 ESTÁGIO TÉCNICO EM ELÉTRICA/ELETRÔNICA 7815 MECÂNICO AUTOMOTIVO

7694 ANALISTA DE CUSTOS 7755 ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR 7816 CHEFE DE OFICINA

7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7756 ORÇAMENTISTA/ASSISTENTE DE PROJETOS 7817 ESTOQUISTA

7698 PROFESSOR DE GESTÃO EMPRESARIAL 7757 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7818 ANALISTA CONTÁBIL

7702 ASSISTENTE FINANCEIRO 7765 ESTAGIÁRIO DE QUALIDADE 7819 ESTAGIÁRIO DE NUTRIÇÃO - P.C.D

7704 ASSISTENTE DE P.C.P 7766 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7820 LÍDER DE RESTAURANTE

7708 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 7767 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7821 TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7709 VENDA INTERNA/EXTERNA 7772 ASSISTENTE OU ANALISTA CONTÁBIL 7822 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

7711 ESTAGIÁRIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 7774 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7823 ESTAGIÁRIO EM MEIO AMBIENTE

7712 ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA 7776 ESTAGIÁRIO DE MODA 7824 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

7714 DESENVOLVER DELPHI PLENO/SÊNIOR 7777 ESTÁGIO EM DIREITO 7825 ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE MARKETING

7830 ESTAGIÁRIO PARA LABORATÓRIO 7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7827 ESTAGIÁRIO NUTRIÇÃO

7829 ESTÁGIO JURÍDICO 7779 ESTÁGIO EM MARKETING 7828 ESTÁGIO

7674 ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA EM COSMÉTICOS DOCUMENTAL



Estudantes de Enfermagem
do UniAnchieta participam de

pesquisa sobre o vírus Zika
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CONSTITUINDO-SE COMO UM DOS 28 POLOS DE PESQUISA SOBRE O VÍRUS ZIKA NO ESTADO DE SÃO PAULO, JUNDIAÍ CONCENTRARÁ A
INVESTIGAÇÃO NA TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE GESTANTES PARA BEBÊS.

Subsidiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), um estudo que investiga a transmissão do vírus Zika da
gestante para o bebê está sendo encabeçado pela Universidade de São

Paulo e pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, contando com a participação de
25 estudantes do curso de Enfermagem do Centro Universitário Padre Anchieta,
que atuam como voluntários no acolhimento, coleta de material biológico e
contato telefônico com as gestantes.
Cerca de 500 gestantes farão parte da pesquisa, que acontece no Hospital Universitário

de Jundiaí, com o objetivo de estudar a transmissão vertical do
vírus Zika de gestante para bebê e suas repercussões, tanto no
organismo materno como no das crianças, que serão
acompanhadas durante três anos em ambulatório especializado.
Todas as amostras de material biológico colhidas estão sendo
encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular da FMJ, com
objetivo de identificar e detalhar o vírus.
A Febre Zika é uma doença viral aguda, transmitida
principalmente por mosquitos, tais como o Aedes aegypti,
caracterizada por vermelhidão no corpo, coceira, febre
intermitente, conjuntivite sem secreção, dor nas articulações, dor
muscular e dor de cabeça. Apresenta evolução benigna, e os
sintomas geralmente desaparecem espontaneamente entre três e
sete dias. A melhor prevenção é o combate aos criadouros do
mosquito transmissor.
Neste mês, a Organização Mundial da Saúde confirmou que há
cada vez mais evidências que apontam uma relação entre o vírus
Zika e os casos de microcefalia e outras desordens neurológicas
registradas no Brasil e em outros países da América Latina.
“Saber que nossos alunos estão abraçando esta causa,
colaborando com uma pesquisa deste porte e ainda angariando
experiências valorosas é motivo de muito orgulho”, enfatiza o
coordenador do curso de Enfermagem do UniAnchieta, professor
Me. Cristiano Mendes Pinto.
Manoela Rodrigues, enfermeira e docente do UniAnchieta,
participa da pesquisa, acompanhando de perto o desempenho dos
estudantes voluntários. “O trabalho é grande. É preciso muita
dedicação na forma de abordar a gestante para que decida fazer
parte do estudo, na atenção na coleta de amostras de sangue,
saliva e urina e no acompanhamento semanal da gravidez”,
explica.

Aluna de Enfermagem aplicando questionário em gestante.



PÓS-GRADUAÇÃo unianchieta    SUCESSO ? COM CERTEZA !

- Alfabetização e Letramento
- Docência em Ensino Superior na Modalidade a Distância
- Neurociências em Educação
- Psicopedagogia Clínica e Institucional

EDUCAÇÃO

- Direito do Trabalho
- Direito Processual Civil

DIREITO

- Business Intelligence com Big Data
- Engenharia da Produção
- Gestão Ambiental
- Gestão da Tecnologia da Informação
-Gestão e Controle de Obras

Engenharias e Tecnologias

- Gestão de Processos e Serviços
- MBA em Administração do Comércio Exterior
- MBA em Gestão de Logística
- MBA em Gestão de Marketing
- MBA em Gestão de Pessoas
- MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
- MBA em Gestão Empresarial
- MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Gestão e Negócios

- Enfermagem em Oncologia
- Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Unidade
Coronariana
- MBA – Administração Hospitalar e Serviços de Saúde
- Nutrição Aplicada ao Esporte e Atividade Física

Saúde

- MBA Inteligência Estratégica
06 meses

- MBA Executivo em Finanças com Ênfase em Banking
12 meses

0800 772 8445  | www.anchieta.br

MATRÍCULAS ABERTAS


