
noitenoite
e tantoe tanto

Palestra de Denis Hartung atraiu centenas de pessoas ao anfiteatro do UniAnchieta | PÁGINA 3

INFORMATIVO DO GRUPO ANCHIETA - 22  MAIO 2016

Um
a

Um
a



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

Estudantes do Anchieta
visitam a Cijun e a

Prefeitura de Jundiaí
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OS ESTUDANTES ESTÃO CONCLUINDO O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E PUDERAM ENRIQUECER
SUA FORMAÇÃO, CONHECENDO UMA EMPRESA DO RAMO.

PROMOVIDA PELO NEMP, NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO
UNIANCHIETA, A OFICINA É GRATUITA E ABERTA AO PÚBLICO.

FIQUE DE OLHO

ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
AO TÉCNICO DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA
REALIZARAM UMA VISITA TÉCNICA À CIJUN, COMPANHIA DE

INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ. Na visita, os alunos conheceram toda a

infraestrutura de TI da companhia.
Os estudantes assistiram a uma palestra ministrada pelo coordenador de

desenvolvimento de sistemas Cesar Tofanini e pelo gerente de sistemas

Fernando Lucas, na qual conheceram os sistemas de TI e os novos projetos da

Cijun. Os estudantes também ouviram explicações sobre o funcionamento da

empresa e os serviços prestados por ela, como consultoria, implantação de

sistemas e informatização.
Depois da palestra, os estudantes visitaram as instalações da empresa e

tiveram a oportunidade de conhecer o Sr. Gilberto Novaes, atual presidente da

Cijun, e o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi. Como os estudantes estão no

último ano do curso de informática, o professor Rafael Herman Mauro propôs a

atividade para que pudessem conhecer a realidade do mercado de trabalho na

área de TI, verificando a aplicação prática de conceitos estudados.

DANDO SEQUÊNCIA À OFERTA DE OFICINAS GRATUITAS E ABERTAS À PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE,
O NEMP PROMOVERÁ A OFICINA “SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
PATRIMONIAL”, MINISTRADA POR RODRIGO BUENO PESSOTO.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site www.anchieta.br/nemp. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 11-4527-3444.

A atividade é válida para os estudantes da instituição como atividade complementar, e todos os participantes receberão um
certificado de presença ao evento. A oficina acontecerá no sábado, 4 de junho, das 9h às 11h, no Campus Pedro C. Fornari,
prédio multidisciplinar, sala 59. O Campus Pedro C. Fornari fica na Avenida Dr. Adoniro Ladeira, n. 94, bairro Jardim
Jundiainópolis.

UniAnchieta realiza oficina
com o tema segurança do

trabalho, meio ambiente, saúde
e segurança patrimonial

Alunos acompanhados pelo professor Rafael e a equipe Cijun.
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DIARIAMENTE PRESENCIAMOS
DIVERSOS EPISÓDIOS TRISTES
E CHOCANTES, LIGAMOS A

TELEVISÃO E NOS DEPARAMOS COM
CENAS DE VIOLÊNCIA, CORRUPÇÃO,
DOENÇAS, CRISE ECONÔMICA, ENTRE
OUTROS MALES. Quando nos reunimos com

familiares, amigos, colegas de trabalho,

esses assuntos negativos geralmente são

comentados. Mas será que precisamos

mesmo evidenciá-los cada vez mais?
No último dia 11, empresários, convidados e

estudantes do UniAnchieta puderam

aproveitar a noite com a palestra “Quando a

atitude encontra uma oportunidade”,

ministrada por Denis Hartung, que levou os

ouvintes a pensarem no que têm vivido, de

que forma estão reagindo a tudo o que os

cerca, que pensamentos têm alimentado. O

objetivo foi motivar os participantes a

pensarem de forma positiva, mesmo em meio

a um cenário ruim.
Denis ressaltou que a mudança interna é

necessária para que as externas aconteçam.

De acordo com ele, “é preciso gerar forças

necessárias para que as mudanças

aconteçam e as pessoas comecem a enxergar

possibilidades de grandes vitórias em sua

vida. A minha proposta foi mostrar ao público presente que podemos ter atitudes positivas diante a

crise econômica e de tantas notícias tristes.”
Para Keila Santana Barbosa, gerente comercial da Associação Comercial de Jundiaí,

Fez com que eu identificasse algumas crenças limitantes que antes faziam parte da minha

vida e agora não fazem mais”.
Além da conversa agradável e estimulante, o evento propiciou a arrecadação de 170kg de alimentos

não perecíveis, que serão doados à instituição beneficente Casa de Nazaré. “A palestra foi excelente,

valeu a pena participar. Trouxe um conhecimento válido para a vida profissional e, principalmente,

para a vida pessoal”, declarou Selma Patrícia, que também esteve presente ao evento.

“a palestra foi
inspiradora, altamente reflexiva e realmente abriu novas oportunidades, principalmente
internas.

MINISTRADA POR DENIS HARTUNG, A PALESTRA ATRAIU DEZENAS DE PESSOAS AO ANFITEATRO DO
CAMPUS PEDRO C. FORNARI.

Denis Hartung ministrou a palestra para empresários, alunos e convidados.
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Estudantes do Curso Técnico de
Administração das Escolas Padre Anchieta

puderam conhecer os diferentes
processos produtivos dos chocolates na

fábrica da Nestlé, localizada em
Caçapava, interior de São Paulo. Os

estudantes visitaram a indústria
acompanhados pelo professor Rafael

Herman Mauro, da disciplina
Fundamentos de Administração, que
ressaltou que a visita técnica foi de

extrema importância. Os participantes
puderam observar os processos de

administração da produção, gestão da
qualidade e administração dos materiais,

percebendo a utilidade prática dos
conhecimentos obtidos nas aulas.

Visita com sabor de chocolate vale a pena registrar

Quem olha assim, pensa que essa turma é comportada
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Uma visita mais
que especial

ESTUDANTES DA EE MONSENHOR VENERANDO NALINI, DE JUNDIAÍ, VISITARAM O CAMPUS PROF. PEDRO C. FORNARI

POR INICIATIVA DOS ALUNOS DE SEGUNDO E TERCEIRO ANOS DO ENSINO MÉDIO DA EE MONSENHOR VENERANDO NALINI, NO
ÚLTIMO DIA 12 DE MAIO ELES ESTIVERAM VISITANDO O CAMPUS UNIVERSITÁRIO PEDRO C. FORNARI, DO UNIANCHIETA.

A tarde de visita teve início com uma palestra proferida pelo professor Leo Ferreira Arantes, incentivando os alunos a continuarem os estudos,
apresentando as vantagens que a formação em nível superior traz para a vida profissional e destacando serviços ofertados pela instituição, como o
Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais, pelo qual alunos e ex-alunos da instituição, assim como seus familiares, podem encontrar
oportunidades de emprego e estágio. O professor Leo também falou sobre os cursos de extensão que a instituição promove, todos abertos à
comunidade, que oferecem oportunidades de certificação em temas específicos, incrementando-se o currículo profissional do participante. Também
foram apresentados aos visitantes os programas Ciência sem Fronteiras e o programa de bolsas Ibero-Americanas, que objetivam promover a
consolidação da formação, a expansão de conhecimentos e a internacionalização dos estudantes de graduação por meio de intercâmbios estudantis.
Os visitantes tiveram a oportunidade de circular pelas diversas dependências do campus, apreciando os espaços e a infraestrutura disponibilizada aos
graduandos, como laboratórios de engenharia, mecânica, química e automação, complexo esportivo, piscina, academia, sala de ginástica, estúdio de
fotografia, rádio e TV. A visita se encerrou com um café e uma confraternização entre alunos visitantes e representantes da instituição. Os estudantes
puderam ainda participar de um descontraído bate-papo sobre a escolha do curso de graduação. Os interessados em conhecer as dependências do
UniAnchieta podem agendar uma visita por meio do telefone 0800 772 8445.

A estudante Lidiane, 15 anos, relatou que sua brincadeira
preferida na infância era ser professora e que ama ensinar os
outros. Por isso, sua escolha é o curso de Pedagogia. Ao ser
questionada, Lidiane afirma que não tem outra opção, e
mesmo após visitar as salas do UniAnchieta e os laboratórios
de Publicidade e Propaganda, algo que a encantou muito, sua
escolha permanece a mesma.

Por iniciativa dos alunos Leonardo e Grasiele,
do Grêmio Estudantil da EE Monsenhor
Venerando Nalini, os estudantes puderam
visitar o UniAnchieta e contaram que essa foi
uma ótima oportunidade de saberem como
funciona uma instituição de ensino superior e
de conhecerem as dependências do Centro
Universitário, o que é muito importante nesse
momento de transição, em que a conclusão do
ensino médio está próxima.

Os alunos conheceram laboratórios e dependências do UniAnchieta



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/
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7863 ESTÁGIO ENGENHARIA 7911 ESTÁGIO ENGENHARIA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7865 AUXILIAR CONTÁBIL 7912 ESTÁGIO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7867 ESTÁGIO R.H 7913 ESTÁGIO

7604 OPERADOR DE E.T.E 7868 ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL 7914
VENDEDOR DE PRODUTOS NATURAIS
E SUPLEMENTOS

7661 ANALISTA DE R.H 7869
ASSISTENTE DE PROCESSO
INDUSTRIAL

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL

7673 ESTÁGIO EXPORTAÇÃO 7877 ESTÁGIO QUÍMICA 7916 EDUCADOR FÍSICO

7772 ASSISTENTE OU ANALISTA CONTÁBIL 7878 AUXILIAR DE ESTOQUE 7917 ASSISTENTE COMERCIAL

7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7882 ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL 7919 ESTÁGIO ENGENHARIA

7786 ESTÁGIO ARQUIVISTA 7885 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL

7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO 7886 SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS 7924 ESTÁGIO

7796 ESTÁGIO QUÍMICA 7888 ESTÁGIO QUÍMICA 7925 ASSISTENTE CONTÁBIL

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7889 ESTÁGIO ENGENHARIA 7926 AUXILIAR CONTÁBIL

7813 VENDAS INTERNAS 7890 ESTÁGIO R.H 7928 ANALISTA CONTÁBIL

7814 VENDAS EXTERNAS 7891 ESTÁGIO ENGENHARIA 7929 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7815 MECÂNICO AUTOMOTIVO 7893 ESTÁGIO 7930 TELEATENDENTE

7820 LÍDER DE RESTAURANTE 7894 AUXILIAR 7931 ESTÁGIO ENGENHARIA

7821 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 7895 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7932 ESTÁGIO R.H

7822
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE
IMPRESSORA

7896 ESTÁGIO ATENDIMENTO AO CLIENTE 7934 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO

7828 ESTÁGIO 7897 ESTÁGIO 7935 GESTOR DE LIMPEZA

7829 ESTÁGIO JURÍDICO 7899 TÉCNICO LOGÍSTICO 7936 AUXILIAR DE VENDAS

7833 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7900 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7938
PROFESSORA DE ENSINO
FUNDAMENTAL I

7843 TÉCNICO QUÍMICO 7901 TÉCNICO EM METROLOGIA 7939 ESTÁGIO R.H

7847 COORDENADORA DE EVENTOS 7903 ANALISTA DE PRODUTO 7940 ESTÁGIO QUÍMICA

7849 ESTÁGIO ENGENHARIA 7905
AUXILIAR DE CONTROLE DE
QUALIDADE

7941 ANALISTA DE CUSTOS JR.

7850 VENDEDOR EXTERNO 7907 ESTÁGIO 7942 ESTÁGIO ENGENHARIA

7855 ESTÁGIO T.I 7908
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

7943 ESTÁGIO ENGENHARIA

7858 ESTÁGIO JURÍDICO 7909 ESTÁGIO LOJA 7945 ESTÁGIO

7861 PROFESSOR DE INGLÊS 7910 ESTÁGIO PRODUTO 7946 ESTÁGIO ENGENHARIA

7948 ESTÁGIO SEGURANÇA DO TRABALHO 7949 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7947 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO
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EM MEIO À ATUAL CONJUNTURA
BRASILEIRA, INTENSIFICOU-SE O
DEBATE ACERCA DO PAPEL DO

E S T A D O N A E C O N O M I A ,
PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO AOS
SEUS GASTOS. Dado o momento, é oportuna
uma análise sobre a influência das despesas
estatais na sociedade, assim como a
conveniência de se promover um ajuste fiscal.
O Estado, como um dos agentes mais
importantes da economia, pode exercer papel
significativo, seja por meio do efeito
multiplicador do seu consumo, seja por
transferências de renda, que não estão
presentes somente nos programas sociais,
mas também em incentivos ao setor privado,
geralmente oferecidos em forma de subsídios.
Essas polít icas têm por final idade
propulsionar a oferta e a demanda de bens e
serviços, estimulando o crescimento
econômico.
Os bons resultados econômicos do Brasil no
início deste século muito se deveram às ações
do Estado, que fizeram florescer no país uma
nova massa consumidora, com ascensão de
grande parte da população miserável às
chamadas classes C e D e melhora
inquest ionável dos indicadores de
desenvolvimento humano, substancialmente
aqueles referentes a educação e renda.
O modelo de ação do Estado, outrora bem-
sucedido, parece enfraquecido. A discussão
momentânea gira em torno do ajuste fiscal,
encabeçado pela reforma da previdência,
corte de gastos e revisão dos programas
sociais.
Os espec ia l is tas que defendem o
“apequenamento” do Estado frente à
economia acreditam que o ajuste fiscal,
mesmo causando grave prejuízo ao conjunto
da população, seja a única maneira de
equilibrar as contas do governo e equalizar a
dívida externa.

Os ajustes
fiscais no Brasil
contemporâneo

Conheca seus liderados

THIERRY MENDES JORGE, ESTUDANTE DO CURSO DE ECONOMIA
DO UNIANCHIETA, EXPLICOU COMO FUNCIONAM OS AJUSTES FISCAIS
NO BRASIL.

ECONOMIA

Tal ponto de vista parte do pressuposto de que
somente dessa forma o Brasil ganharia a
credibilidade necessária para o setor privado
fazer investimentos e ser o responsável por
um novo ciclo de crescimento econômico.
O ajuste, já em curso e ainda sem surtir
grandes efeitos positivos, mostra a cada dia
seu lado destrutivo. Desde que iniciado,
produziu uma enorme retração da demanda,
que, por efeito dominó, reduziu a produção e
culminou com uma taxa crescente de
desemprego, e tudo isso sem causar grandes
reflexos no controle da inflação.
Caso os agentes privados não respondam
positivamente ao ajuste, entraremos em um
círculo vicioso, caracterizado pela falta de
investimento, diminuição do poder aquisitivo
das famílias e redução da arrecadação do
Estado, derivada da baixa crescente da
atividade econômica. Isso pode nos colocar
em situação semelhante à da Grécia, que tem
cortado cada vez mais gastos, resultando em
uma deterioração cada vez maior da
economia.
Em relação ao bem-estar das famílias,
especialmente as mais pobres, o desastre é
iminente, pois já se fala que serão necessários
cortes em áreas cruciais, como saúde e
educação. Esses serv i ços já são
historicamente marginalizados, e hoje já não
dispõem de recursos suficientes para atender
a população satisfatoriamente. Cortes
maiores deixarão os mais pobres à deriva.
Dada a complexidade da economia, não se
pode afirmar que as mesmas ações surtirão
efeitos iguais; a interferência de fatores
externos é imensa, especialmente numa
economia globalizada como a nossa, e é nesse
ponto que nasce o receio de se promover um
sacrif icante ajuste fiscal. Existe a
possibilidade de não dar certo, e, caso assim
s e j a , r u m a r e m o s d e v o l t a a o
subdesenvolvimento.

VOCÊ SE ENCONTRA
EM UM CARGO DE
LIDERANÇA? Seus
l i d e r a d o s e s t ã o
motivados? O que motiva
cada membro da sua
e q u i p e ? S e v o c ê
conseguiu responder as
duas primeiras e se
enrolou com a terceira
pergunta, leia esse
artigo, pois ele lhe
apoiará.
Quem é você? Um Líder
ou um Chefe? Com
certeza você já deve ter
lido vários artigos que

explicam detalhadamente a diferença entre essas duas
figuras, ou viu um post no Facebook ou Instagram. Simples,
líder é aquele que motiva e impulsiona os demais,
independentemente de estarem abaixo, ao lado ou acima
dele na hierarquia dentro da instituição. O líder não
necessariamente é o dono da empresa, ou a pessoa com o
maior cargo no setor. O líder detém algumas características:
está sempre motivado, busca sair da zona de conforto, quer
sempre algo novo, apoia outras pessoas, não tem medo de
perder seu cargo ou ser superado por um subordinado, ouve
o que os outros têm a dizer, procura inovar, cumpre o que
fala, assume seus erros, e assim poderia ficar horas falando
das características de liderança.
Com essas características, um bom líder consegue criar um
ambiente para que seus colaboradores se motivem, pois ele
sabe que a motivação é intrínseca. Se a motivação não vem
de dentro, como um fogo, ou uma coceira, ela não será
sustentável. Por isso, volto à terceira pergunta inicial, ''o que
motiva cada membro da sua equipe? ''. Conheça melhor a sua
equipe e saberá!
Cada indivíduo exibe uma preferência comportamental, e, ao
saber qual a preferência comportamental de cada membro
da sua equipe, você, líder, saberá como criar um ambiente
favorável, assim aumentando a satisfação dos membros. Ao
conhecer as preferências, você pode prevenir futuros
problemas de relacionamento e de desempenho; vou dar um
exemplo: quantos empresários já perderam o melhor
vendedor por achar que ele seria um bom gerente? Sim, a
pessoa era o melhor vendedor, atingia as metas, dava os
melhores resultados, então você decidiu dar o cargo de
gerência a essa pessoa, agora esse mesmo vendedor que
adorava falar, contar história, e geralmente chegava
atrasado, tem que dar exemplo, cobrar os outros e ser mais
formal do que ele era. Resumindo a história, você teve que
dispensá-lo seis meses depois.
Ao conhecer as características e preferências pessoais, como
bom líder você conseguirá estruturar sua equipe da melhor
forma possível, criará o melhor ambiente, atingirá os
melhores resultados com sua equipe. Hoje existem
ferramentas que identificam essas preferências
comportamentais e lhe darão um relatório formal sobre as
características predominantes de cada colaborador.
O que você, líder, acha de ter à disposição uma ferramenta
científica com mais de 90% de exatidão, que tem o respaldo
psicológico e atende a uma série de padrões e exigências,
que lhe apoiará na tarefa de conhecer a sua equipe? Essa
ferramenta já existe, é o DiSC. O DiSC é aplicado
individualmente e, acompanhado de uma devolutiva
eficiente, trará resultados poderosos; feita por um Coach
capacitado, essa devolutiva deixa o processo ainda mais leve
e seguro, principalmente porque esse relatório requer uma
interpretação adequada. Faça a diferença e crie o melhor
ambiente para sua equipe.
ADRIANO BETELLI - Professor do Centro Universitário
Padre Anchieta
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Vestibular

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Direito
Educação Física
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

www.anchieta.br


