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Quando tudo são flores...
Cultivar plantas em casa pode trazer inúmeros benefícios. Redução de ruídos, efeito calmante e purificação do ar são alguns deles. PAGINA 3
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Professor do UniAnchieta
desenvolve chuveiro portátil

para higienização humana

OS PROPÓSITOS DO BANHO INCLUEM LIMPEZA DA PELE, ESTIMULAÇÃO DA
CIRCULAÇÃO, MELHORA DA AUTOIMAGEM, REDUÇÃO DOS ODORES
CORPORAIS, PROMOÇÃO DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO, ALÍVIO DO
DESCONFORTO E RELAXAMENTO MUSCULAR.

Há quatro anos, José Paulo Muniz, enfermeiro e professor do UniAnchieta, iniciou o
desenvolvimento de um projeto para facilitar o asseio de pacientes acamados. O produto desse
trabalho foi chamado Bath Battle (em português, garrafa de banho), um chuveiro portátil de uso
individual por pacientes acamados e também na higiene íntima. Ele é composto de dois
recipientes, um com capacidade para 100ml e outro com capacidade para um litro.
José Paulo relata: “Uma das coisas que mais me incomodavam quando estava atuando como
enfermeiro assistencial era o banho de leito do modo tradicional, realizado na maioria das
instituições com balde, bacia e compressas”.
O projeto partiu da iniciativa do professor, que fez furos na tampa de uma garrafa pet de 500ml
para simular um chuveiro. O experimento demonstrou que com apenas um litro de água era
possível dar um banho de forma mais higiênica e rápida, sem deixar o paciente exposto durante
muito tempo. José iniciou as pesquisas e os testes com diferentes recipientes, mostrando os
resultados a colegas de trabalho e alunos para ouvir opiniões.
“Uma das vantagens desse
produto é a economia de água,
em torno de 20 litros por banho.
Além de diminuir o risco de
infecção a que o paciente é
exposto e o tempo de trabalho
do func ionár i o , é ma i s
ergonômico e possui um baixo
custo”, afirma José Paulo.
O projeto está em patente desde
o início de 2015 e recebeu o
nome em inglês porque o
objetivo é tornar a técnica e o
p r o d u t o c o n h e c i d o s
internacionalmente. O produto
já está tendo aceitação em
algumas instituições de Jundiaí
e na Santa Casa de Vinhedo e
Valinhos, além do início de um
grande estudo e teste no
hospital São Vicente de Paulo.
O Bath Battle ficou em 1º lugar
na premiação do II Congresso
Nac i ona l C i en t í f i c o dos
Enfermeiros e ficou entre os Top
10 no Congresso da Unicamp.

PACIÊNCIA EM

MOMENTOS DE PRESSÃO

Qual é a sua ação ou reação em uma situação de
pressão? Você já analisou o seu comportamento
nessa situação?
Os momentos de pressão acontecem sempre que
não dominamos totalmente a situação exposta ou
não temos domínio do nosso estado emocional.
Quantas vezes você já “estourou” com alguém
que não merecia? Seja seu filho, marido ou
esposa, esse é um exemplo muito comum; a
pessoa é pressionada no trabalho e, ao voltar para
casa, acaba sendo estúpida com algum familiar.
Você já viu ou vivenciou essa cena?
Essa pressão pode ser traduzida como um
momento de estresse causado por terceiros ou
pelo próprio indivíduo. Não existe uma causa
única; a situação pode aflorar por um negócio mal
feito, uma cobrança dos superiores, um período
de desemprego, um relacionamento desgastado,
a incapacidade para desempenhar uma
determinada função etc.
Quando uma pessoa é exposta a uma situação
nova, vamos usar o exemplo do trabalho, quando
o indivíduo é promovido e a sua função muda
totalmente, logicamente ele é empurrado para
fora da sua zona de conforto, tendo de
desenvolver novas competências que ele não tem
bem desenvolvidas. Nesse caso, ele pode ser
pressionado pelos superiores, que buscam
resultados, e/ou por si mesmo, pois a
aprendizagem e o desenvolvimento de
competências constituem um processo contínuo e
que requer disciplina. Geralmente, as pessoas
acabam tomando decisões precipitadas, sem
considerar as opções possíveis para se tomar a
melhor decisão.
O que fazer em momentos de pressão? Uma das
opções é a paciência, que tem em sua essência o
autocontrole emocional. Ter paciência nesses
momentos é de extrema importância, pois o tempo
e a calma farão com que as ideias se somem e a
melhor opção ou a própria solução apareça.
Quando o problema ou obstáculo que aparece é
conhecido por você, esse processo de pressão
não acontece, pois você tem familiaridade com o
assunto; vamos ao exemplo: quando seu carro é
guinchado por estar estacionado em um local
proibido, o estresse e a pressão na primeira vez
em que isso acontece são enormes; agora, se isso
volta a acontecer, você tem certa experiência e
consegue manter a calma e optar pelo caminho
mais adequado para solucionar e ultrapassar esse
obstáculo.
D e s e n v o l v a s u a s
competências para agir
de forma assertiva. O
processo de Coaching
proporciona a você o
desenvolvimento de
c o m p e t ê n c i a s e
c o n s o l i d a ç ã o d e
comportamento, por
meio de perguntas
p o d e r o s a s e
f e r r a m e n t a s
estratégicas aprovadas
cientificamente.

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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CHAMADO BATH BATTLE, O PRODUTO CONSISTE NUMA GARRAFA ADAPTADA
PARA UTILIZAÇÃO NO BANHO DE PACIENTES ACAMADOS.

Professor José Paulo Muniz honrado com o seu projeto
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Por que ter plantas em casa?
CONHEÇA ALGUNS DOS

BENEFÍCIOS DE CULTIVAR
PLANTAS EM CASA.

Á
GUA, LUZ E UM POUQUINHO DE ATENÇÃO. EM TROCA,
ELAS OFERECEM BELEZA, PERFUME, ALÍVIO, SABOR.
Dentre as razões para ter plantas em casa, a principal delas é

a influência calmante que elas exercem sobre outros seres vivos.
Segundo o professor Flávio Gramolelli Júnior, coordenador do
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do UniAnchieta, as
plantas cultivadas em casa são extremamente benéficas para o ser
humano, tanto devido à sua beleza, passando pela purificação do
ar e como forma de relaxamento e distração. "É preciso muito
pouco para montar uma pequena horta em casa", explica. "É
necessário verificar a disponibilidade de luz e escolher plantas que
não necessitem de muitos cuidados, como hortelã, alecrim e
manjericão. Também é necessário estabelecer uma rotina diária de
cuidados", acrescenta. Outra dica do professor Flávio é sobre o
reaproveitamento de materiais: “Com imaginação, garrafas PET
podem virar vasinhos incríveis.”

Promovem a beleza: além de serem lindas, se bem
escolhidas e cuidadas se tornarão um dos itens mais
especiais da decoração, enchendo o ambiente de cores,
texturas e formas.

Diminuem o barulho: Um estudo realizado nos Estados
Unidos mostrou que algumas plantas, como a glicínia e
madressilva, podem interferir na propagação dos ruídos,
reduzindo a poluição sonora.

Purificam o ar: Segundo uma pesquisa da NASA, elas
removem dos ambientes toxinas potencialmente
cancerígenas, como benzeno e formaldeídos, presentes no
cigarro e em produtos de limpeza.

Integram a alimentação: você pode cultivar temperos,
como manjericão, pimenta, alecrim, entre outros, ou
frutas, como pitanga, ervas para chás, poupando tempo e
dinheiro.

São terapêuticas: o ritual de cuidar das plantas, mexer na
terra e regar, pode se transformar em um momento de paz
em meio à rotina, recarregando as energias.

Beneficiam as crianças: cuidar de uma plantinha possibilita
a prática de valiosas lições, como responsabilidade,
cuidado e paciência.

Espantam doenças: de acordo com um estudo realizado na
Noruega, no ambiente de trabalho as plantas reduzem
resfriados e dores de cabeça e de garganta em até 30%,
pois umidificam o ambiente.
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No último dia primeiro de
novembro, os alunos do
terceiro ano do Ensino

Médio Integrado ao Técnico
das Escolas Padre Anchieta

apresentaram seus
trabalhos de conclusão de

curso nas áreas de
Administração, Design de
Interiores e Informática.
Esta foi mais uma etapa

vencida na formação
profissional e acadêmica, na

qual os estudantes
demonstraram competência

e compromisso, com o
respaldo dos professores

orientadores.

Orgulhosos com o TCC

Casa contemporânea adaptada a sustentabilidade

As meninas aplicaram exercícios

práticos sobre Administração

Projeto para um quarto de bebê

Ford e a revolução das empresas

Revitalização do Centro Esportivo Antônio de Lima



ENTRE OS DIAS 8 E 11 DE NOVEMBRO, O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ANCHIETA REALIZOU A 1ª FEIRA DO LIVRO. A iniciativa teve como objetivo
promover o interesse e o gosto pela leitura, facilitando o contato do público

visitante com gêneros e títulos diversos a preços especiais.
A feira contou com mais de 15 expositores, e estiveram à venda obras de literatura para
todas as idades, além de outros gêneros. Entre as atividades, palestras e sessões de
autógrafos e de contação de histórias aconteceram durante a semana.
Marisa Cristina da Rocha, responsável pela organização da 1ª Feira do Livro UniAnchieta,
"a nossa 1º Feira do Livro teve um impacto positivo sobre os alunos, principalmente os

Evento reuniu editores, escritores, contadores de histórias,
entre outros profissionais ligados à produção e à difusão do livro.
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UniAnchieta comemora o
sucesso da 1ª Feira do Livro

estudantes do ensino fundamental e
do médio, que ficaram muito animados
com o evento. Os pequenos
participaram de divertidas sessões de
contação de histórias. Os estudantes
mais velhos, os de graduação e os
visitantes puderam participar de
palestras, lançamentos de livros e
sessões de autógrafos, atividades que
podem ser conferidas em nossa página
no Facebook. Os participantes
elogiaram a iniciativa e também a
estrutura oferecida pelo Anchieta. O
nosso objetivo foi incentivar a leitura e
facilitar o acesso a livros de ótima
qualidade a preços convidativos. O
número de visitantes e o volume de
vendas demonstram que a iniciativa foi
bem-sucedida, e esperamos promover
novas edições da feira.”

Contação de história: Zeca e o sapinho solitário Sessões de autógrafos
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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

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -
TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ

8223 ESTÁGIO

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8189 AUXILIAR TÉCNICO 8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8190 INFRAESTRUTURA 8225 ESTÁGIO FINANÇAS

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8142
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8154 ESTÁGIO 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA 8229 LÍDER DE PROJETOS ERP

8157 ESTÁGIO 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8230 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8197 ESTÁGIO VENDAS 8231 ESTÁGIO

8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8198 ESTÁGIO JURÍDICO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP. NET 8200 ESTÁGIO R.H 8233 NUBE - ENGENHARIA CIVIL - OE 139462

8165 HELP DESK 8201 DIVULGADOR 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8203 ESTÁGIO 8235 ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8168 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8204 ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY - SC Johnson 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK

8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8174 ESTÁGIO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR. 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS

8175 ESTÁGIO 8207 ESTÁGIO 8240 NUBE - QUÍMICA - OE 142265

8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8209 ESTÁGIO CONTROLADORIA 8241 NUBE - MARKETING - OE 142190

8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8243 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8178 ESTÁGIO DIREITO 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS 8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8179 ESTÁGIO MARKETING 8215 ANALISTA DE SUPORTE 8247 ANALISTA FISCAL

8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8216 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8182 ESTÁGIO T.I 8218 ESTÁGIO QUALIDADE 8251 GERENTE FINANCEIRO

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8220 VENDEDOR EXECUTIVO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL
2017 - TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA

8221 CONSULTOR EXECUTIVO 8253 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8258 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8256 ASSISTENTE CONTABIL 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO
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ACE Jundiaí promove
palestra de Augusto Cury
O MÉDICO PSIQUIATRA E ESCRITOR ABRILHANTOU A TERCEIRA EDIÇÃO DO ENCONTRO DE NEGÓCIOS, PROMOVIDO

PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ E REALIZADO NO ANFITAETRO DO UNIANCHIETA.

NO ÚLTIMO DIA 9 DE NOVEMBRO,
ACONTECEU A TERCEIRA
EDIÇÃO DO ENCONTRO DE

N E G Ó C I O S D A A S S O C I A Ç Ã O
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
JUNDIAÍ. O evento aconteceu no
Anfiteatro do Campus Professor Pedro C.
Fornari do UniAnchieta e contou com a
presença do médico psiquiatra e escritor
Augusto Cury.
Autor de best-sellers de autoajuda e bem-
estar, Augusto Cury proferiu a palestra
Nunca desista dos seus sonhos. Segundo
ele, os sonhos são diferentes dos desejos, e
estamos justamente na era dos desejos.

“Desejos são intenções superficiais que não
resistem ao calor dos problemas. Por isso
centenas de jovens e adultos têm desejos e
vivem frustrados, não possuem sonhos ou
um projeto de vida. Sonhos sem disciplina
produzem pessoas frustradas, e disciplina
sem sonhos produz pessoas autômatas. É
preciso sair dessa área, pois, caso contrário,
é muito fácil nos decepcionamos com o
caminhar da vida”, comentou.
Augusto Cury também falou de seu último
livro, O homem mais inteligente da história.
A obra relata o desafio de um psiquiatra que
se propõe a estudar a mente de Jesus sob o
ângulo da ciência e não da religião.

‘‘ Desejos são intenções superficiais que não
resistem ao calor dos problemas. Por isso

centenas de jovens e adultos têm desejos e vivem
frustrados, não possuem sonhos ou um projeto

de vida. Sonhos sem disciplina produzem
pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos

produz pessoas autômatas. É preciso sair dessa
área, pois, caso contrário, é muito fácil nos
decepcionamos com o caminhar da vida”

Representantes da ACE Jundiaí, Augusto Cury e Sonia Elizabeth Biancardi Lucatto, mantenedora do Grupo Anchieta.
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas
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Biomedicina

Ciências Contábeis
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Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia
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Publicidade e Propaganda
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Relações Internacionais (NOVO)
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Serviço Social (NOVO)


