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fala sobre a carreira na Publicidade

Em entrevista para o UniAnchieta,

o diretor de arte sênior da WMcCann conta

como é o dia a dia de um publicitário.
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OS CALOUROS FORAM RECEBIDOS NO DIA 15, E OS VETERANOS RETORNARAM ÀS AULAS NO DIA 16. O PRAZO DE MATRÍCULA E

REMATRÍCULA PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2016 ESTÁ SE ENCERRANDO.

Ano letivo tem início
no Centro Universitário

Padre Anchieta

02
21 fevereiro 2016 FIQUE DE OLHO

ES T U D A N T E S D A G R A D U A Ç Ã O D O C E N T R O
UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA INICIARAM AS
ATIVIDADES DESTE PERÍODO LETIVO NA ÚLTIMA

SEMANA. Coordenadores de curso e professores acolheram os
calouros na instituição no dia 15, e os veteranos se reuniram a eles no
dia 16.
Para evitar desgastes com burocracia e perda de aulas já no início do
período letivo, é recomendável efetivar a matrícula ou rematrícula com
antecedência. Quem realizou o exame vestibular e ainda não fez a
matrícula deve ficar atento aos prazos. A instituição está oferecendo
facilidades exclusivas: a mensalidade de janeiro pode ser paga com o
menor valor, e a mensalidade de fevereiro pode ser parcelada em
quatro vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800
772 8445.

UniAnchieta oferece curso
de extensão em

Metodologia Seis Sigma
INVESTIMENTO FINANCEIRO E DE TEMPO É REDUZIDO, E O PARTICIPANTE INCREMENTA SEU CURRÍCULO PROFISSIONAL.

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS.

Conforme se lê no site do UniAnchieta, “a Extensão Universitária é o processo
educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a
Sociedade”. Um de seus objetivos é promover ações que garantam a capacitação
e a qualificação para a inserção de boa camada da população no mercado de
trabalho.
Neste início de ano letivo, o UniAnchieta está oferecendo o curso de Metodologia
Seis Sigma: Programa para Formação de Green Belts. O curso tem o objetivo de
desenvolver competências, com base na Metodologia Seis Sigma, para a

utilização adequada do DMAIC e as ferramentas básicas e
intermediárias do Lean.
Com carga horária de 80h, o curso está com inscrições abertas para
duas turmas: aos sábados, das 8h às 12h30min (com início em 12 de
março), e às terças e quintas, das 19h às 22h40min (com início em 5
de abril), no Campus Prof. Pedro C. Fornari.
Os interessados podem obter mais informações acessando o site da
instituição (www.anchieta.br), pelo telefone 4527-3444, nos ramais
4509 e 4556, ou pelo e-mail extensao@anchieta.br.

Mantenha o foco nos estudos
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Publicidade e Propaganda:Publicidade e Propaganda:

qual é a tua obra?qual é a tua obra?
TRABALHAR EM REVISTAS, CRIAR CAMPANHAS, PRODUZIR COMERCIAIS PARA TELEVISÃO,

ESCREVER COLUNAS PARA JORNAL OU PASSAR HORAS DESENHANDO NO COMPUTADOR. Será que
são somente essas as atividades de um publicitário?

No mês em que é comemorado o Dia do Publicitário, trazemos uma entrevista com Mauro Villas Bôas, diretor de arte
sênior da WMcCann, que fala sobre a rotina desse profissional e sobre o mercado de trabalho.

A Publicidade tem fama
de profissão elitista.

Como isso está hoje em dia?
Não acho que a propaganda seja elitista.

Acho que é uma profissão que exige
conhecimentos gerais e muita curiosidade.

O problema talvez esteja na formação
escolar, que é muitas vezes deficiente na

base. O que eu tenho visto é uma escassez
de mulheres nos departamentos criativos.
E eu acho isso ruim, porque vejo que as

ideias perdem o toque feminino.

Por que trabalhar
com propaganda?

Entendo que a propaganda é o
melhor canal para se falar com multidões,

principalmente se você não é de uma banda
famosa ou âncora do Jornal Nacional. Para mim, criar

propaganda é uma grande chance de fazer cultura popular.
É muito gratificante quando você consegue criar uma peça
que se torna conhecida e comentada. É um grande poder.
Mas, por outro lado, a gente sabe que isso vai evaporar
muito rápido, diferentemente da música, das artes em

geral, que são muito mais perenes.

O mercado publicitário é altamente concorrido. Existe alguma
dica para os iniciantes? Há espaço para os novos?

Todos os estudantes de propaganda que eu conheço querem trabalhar.
Isso já é um bom começo. Mas nem todos se encaixam. Sugiro calma.

Se você ainda não se encaixou, pode ser por causa de uma dessas
três coisas: falta de sorte, seu trabalho está meio capenga ou você
está procurando errado. Às vezes, ao contrário do que você pensa,
seu lugar não é em uma agência de propaganda clássica. Existem
vários outros caminhos. Existem agências de mídias sociais, de
criação de conteúdo, produtoras de internet, de filmes, etc. Nos

últimos tempos, surgiram muitas novidades, novos empregos, como,
por exemplo, arquiteto de informação, UX designer, storytellers, etc.
Quem sabe o que ainda vai surgir? Então, sou da opinião de que todo

mundo deve investir na sua formação, nas suas habilidades, e
consequentemente a oportunidade de trabalho vai aparecer.

Por que você

optou pela área de criação?

Gosto de desenhar desde criança.

Além disso, sempre fui curioso e

um “não especialista em nada”, um

generalista. Então, acho que foi a

soma da minha vocação artística

com o interesse por muitos assuntos.

Além disso, acho que eu seria um

péssimo cirurgião

crânio-facial.

Mauro Villas Bôas é formado em Publicidade e Propaganda
pela ECA - USP (1992) e pós-graduado em Cinema, Vídeo e
Fotografia pela Universidade Anhembi-Morumbi (2012). Em
1993, ingressou na McCann Erickson, atual WMcCann, onde
trabalha até hoje como diretor de arte sênior.
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Como é o dia a dia
de um publicitário?

Passamos algumas horas
criando, muitas horas

executando e muitos dias
ajustando e refazendo.
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05/03

12/03

02/04

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO E FOCO NOS ESTUDOS
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 1109/04

16/04

16/04

07/05

MARKETING PESSOAL EM TEMPOS DE CRISE
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

19/03

DESTAQUE-SE NO CURRÍCULO E NA ENTREVISTA DE EMPREGO.
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO GRUPO ECONÔMICO

COMO FALAR EM PÚBLICO: ORATÓRIA SEM SEGREDOS
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

LEI DO ESTÁGIO
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO E FOCO NOS ESTUDOS

9h às 11h

Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

O PERFIL DO PROFISSIONAL DO FUTURO
Campus Pedro C. Fornari - Prédio 2 (Multidisciplinar) Sala 43
9h às 11h

CRONOGRAMA DE OFICINAS
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Entre o real e o virtual:
QUEM É VOCÊ?

DESDE QUE A INTERNET SE
TORNOU ACESSÍVEL A BOA
PARTE DA POPULAÇÃO, A

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A
POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE QUALQUER ASSUNTO VEM
TORNANDO PERIGOSA A INSERÇÃO NO
MUNDO VIRTUAL.
Lidar com os padrões estéticos impostos
socialmente não é uma realidade nova, mas
a facilidade da exposição viabilizada pela
internet potencializa os efeitos da pressão
socia l , provocando os sujeitos a
demonstrarem sua adesão a esses padrões
ou sua rejeição deles. Embora o corpo
malhado, os olhos claros e os cabelos lisos
ainda sejam objeto do desejo de muitos e
campeões das exposições, outros indivíduos
es tão se expressando de forma

RELACIONAMENTOS, EXPRESSÃO DE PRECONCEITOS, IMPOSIÇÃO DE PADRÕES ESTÉTICOS E A OVERDOSE DE INTERNET: NEM
TUDO É SAUDÁVEL NO MUNDO VIRTUAL.

supostamente livre, em que a barba por
fazer, estar acima do peso ideal e não ter
uma aparência de modelo surgem como
motivo de felicidade.
Quando se trata da exposição dos indivíduos,
não está envolvida apenas a questão
estética. Há muitos que procuram mudar
gostos musicais, estilos de vestuário,
crenças e costumes para serem aceitos
socialmente, e essas atitudes não estão
restritas ao público feminino. O padrão
dominante masculino também existe, por
mais que seja questionável: o cultivo do
corpo malhado, o gosto pela música do
m o m e n t o e a vo l u b i l i d a d e n o s
relacionamentos amorosos aparecem como
desejados pelas mulheres e pela sociedade
de modo geral.
Segundo Clerison Garcia, psicólogo e

p r o f e s s o r d o U n i A n c h i e t a , “ a s
contemporaneidades desta questão nos
apresentam aspectos positivos, em relação a
liberdades individuais e inclusão das
minorias e diferenças. O ponto central que
necessita de uma análise é sobre os
referenciais desta geração “liberta”. A família
passou ao segundo plano, e a internet e seus
conteúdos (sem regulação) se tornam o
referencial moral, intelectual e de conduta”.
Muitos indivíduos entram em crise por não
serem aceitos e começam a se isolar e a
procurar formas de liberar o estresse, nem
sempre saudáveis. A aceitação de si e a
a f i rmação pes soa l , c a l c ada nas
potencialidades individuais e relativamente
independente dos padrões que circulam na
sociedade, são pilares para uma vida
equilibrada e saudável.
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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/

VESTIBULARVESTIBULAR

Aqui só falta você!Aqui só falta você!
www.anchieta.brwww.anchieta.br
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Concluintes do
ensino médio

sofrem tensões
específicas

Concluintes do
ensino médio

sofrem tensões
específicas

EM GERAL, OS ESTUDANTES FICAM
DIVIDIDOS ENTRE OS COMPROMISSOS DO
ÚLTIMO ANO DE CURSO, A PROGRAMAÇÃO
DA FORMATURA, A ESCOLHA DO CURSO DE
GRADUAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO EM
PROCESSOS SELETIVOS.

ELES SÃO OS ALUNOS MAIS VELHOS DA ESCOLA, ESTÃO
ATRAVESSANDO O MOMENTO NORMALMENTE
DIFÍCIL DA ESCOLHA DO CURSO DE GRADUAÇÃO,

ALÉM DE TEREM DE CUMPRIR OS COMPROMISSOS DA
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPORTAR A CARGA
EMOCIONAL DA DESPEDIDA, DO AFASTAMENTO DOS
AMIGOS E DO AMBIENTE JÁ FAMILIAR DA ESCOLA. Toda essa
tensão precisa ser administrada, para que o período seja
atravessado com proveito e a maior tranquilidade possível.
Todos os diversos pensamentos que ocupam o jovem nessa fase
não devem impedi-lo de se dedicar aos estudos, a fim de obter um
bom rendimento para a conclusão do curso e um preparo
satisfatório para os vestibulares que se aproximam. A essa altura
da vida escolar, o estudante já deve ter se apropriado das formas de
estudar mais eficientes para si, então deve utilizá-las ao longo do
ano letivo, evitando acúmulo de conteúdos e correria nos períodos
de provas.
Em relação aos vestibulares, a dúvida que cerca a escolha da
graduação faz parte do dia a dia de muitos adolescentes. Para
facilitar esse processo, é importante estar atento aos gostos
pessoais, pesquisar sobre as carreiras, conversar a respeito com os
familiares, com profissionais das áreas de interesse e realizar
testes vocacionais.
Segundo Elaine Gaspari, psicologia e orientadora educacional das
Escolas Padre Anchieta, “os alunos devem possuir bons hábitos de
estudo e uma qualidade de vida saudável. Esportes, alimentação e
lazer em doses adequadas colaboram muito com este período.
Além disso, a escola conta com o Serviço de Orientação Profissional
para favorecer o processo de escolha dos estudantes, quanto mais
informações, mais fácil a escolha.”
Sobre o ano que se tem pela frente, certamente facilitará a
travessia considerar que, apesar das tensões, será um ano
inesquecível. Curtir os amigos, fortalecer as amizades e aproveitar
ao máximo as experiências escolares farão bem no presente e
assegurarão boas recordações para o futuro.



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


