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FIQUE DE OLHO

Vestibular 2017

De volta ao passado
como se tornar um guardião da força e poderão aplicar esse aprendizado em um
combate com Darth Vader.
Em cartaz até o dia 2 de novembro nos dias e horários de funcionamento do
shopping, a atração é gratuita. Para participar, é preciso retirar uma senha no
balcão de atendimento do evento. O shopping fica localizado na Av. Capitão
Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente, São Paulo.

STAR WARS EXPERIENCE CHEGA A SÃO PAULO E APRESENTA O UNIVERSO CRIADO POR GEORGE LUCAS.

“QUE A FORÇA ESTEJA
COM VOCÊ” E QUE ELA O
LEVE ATÉ O MOOCA
PLAZA SHOPPING, NA
ZONA LESTE DE SÃO
PAULO, PARA VIVER
UMA EXPERIÊNCIA
INCRÍVEL.
Destinada às crianças, a
mostra const itui um
e s p a ç o r e p l e t o d e
atividades que vão deixar
os pequenos e os grandes
encantados. Crianças de 4
a 11 anos aprenderão

AS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO JÁ ESTÃO ABERTAS. MAIS DE 40 CURSOS DE
GRADUAÇÃO ESTÃO SENDO OFERTADOS.

O UNIANCHIETA ESTÁ COM AS
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O
PROCESSO SELETIVO 2017. A prova
deve ser agendada e será aplicada às

terças e quintas-feiras, às 19h, e aos
sábados, às 10h, permitindo que o candidato
escolha o dia mais apropriado para realizá-
la. A inscrição é gratuita e deverá ser feita
via internet, acessando o endereço
www.anchieta.br.
O candidato que realizou o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) a partir de 2010 e
obteve a média mínima de 400 (quatrocentos)
pontos estará dispensado da realização da prova
de Redação, devendo realizar sua inscrição
pela internet e comparecer à instituição para
a efetivação da matrícula, apresentando a

documentação necessária.
Estão sendo ofertados mais de 40

cursos de graduação. Para 2017,
estão sendo oferecidos novos
cursos: Bacharelado em
Aviação Civil, Engenharia de
Ma t e r i a i s , Engenha r i a
Elétrica, Jornalismo, Relações
Internacionais, Filosofia,
Gestão Pública, Química
Industrial, Segurança no
Trabalho e Serviço Social.

Para obter mais informações
sobre o Processo Seletivo, sobre

os cursos e agendamento da prova,
o interessado deve ligar no telefone

0800 772 8445.
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Doação de cabelos beneficia
mulheres em

situação de fragilidade

Doação de cabelos beneficia
mulheres em

situação de fragilidade

Doação de cabelos beneficia
mulheres em

situação de fragilidade
ALÉM DO TRATAMENTO MÉDICO, PESSOAS

ACOMETIDAS POR DOENÇAS OU ACIDENTES QUE
LEVAM À PERDA DOS CABELOS PODEM TER A

AUTOESTIMA MELHORADA PELO USO DE PERUCAS
FEITAS COM FIOS DOADOS.

OS CABELOS SÃO OBJETO DE VAIDADE E CUIDADOS,
EMOLDURAM O ROSTO, DÃO LEVEZA À EXPRESSÃO.

“Existem mulheres que, no tratamento do câncer de mama,
estão mais preocupadas com a queda de cabelo do que com a
cirurgia. Após trabalhar por cinco anos com mulheres com
câncer de mama, percebi que as mulheres mais vaidosas tinham
um autocuidado maior, mais motivação para o tratamento e
melhor humor para enfrentar a rotina extenuante de consultas
médicas, intervenções terapêuticas e exames”.

Perder os
cabelos em decorrência de acidentes, de doenças autoimunes ou de

tratamento contra o câncer afeta muito a autoestima do indivíduo,
principalmente das mulheres.
Essas pessoas podem ser beneficiadas pela doação de fios naturais para a
confecção de perucas. As doações podem ser feitas voluntariamente por
pessoas de todas as idades. Em entrevista ao site www.mulheres.com.br,
Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa, no Rio de Janeiro,
relata: “Quando uma mulher perde os cabelos, uma parte de sua vaidade vai
junto com a queda. Quando esta perda é causada pelo processo de
quimioterapia, muitas vezes é a gota d'água para a paciente que já enfrenta
uma longa batalha pela vida. Mais do que uma peruca – que vai junto com um
lenço, maquiagem, livros e bijuterias, para dar um up na produção – nós
entregamos carinho, amor e solidariedade na forma de presente. É o mesmo
que estender a mão para alguém em um momento muito difícil. Isto faz toda a
diferença para que as mulheres resgatem sua autoestima e sigam confiantes
no tratamento.”
Para ajudar as mulheres que passam por esses momentos difíceis, diversas
instituições beneficentes recebem doações de cabelos, empregados na
confecção de perucas. Conheça os requisitos para ser um doador:
1. Os fios precisam ter, no mínimo, 10 centímetros;
2. Não existem restrições em relação a cor ou tipo de cabelo;
3. Fios muito descoloridos ou com dreads normalmente são rejeitados devido a
sua fragilidade;
4. Se o salão que você frequenta não realiza esse trabalho, peça ao cabeleireiro
que separe com um elástico a ponta da raiz a ser cortada;
5. Os fios podem ser entregues pessoalmente ou pelo correio. É preciso
acomodá-los em um saco plástico e devem estar secos.
Segundo Clerison S. Garcia, psicólogo e professor do curso de Psicologia do
UniAnchieta,
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IX Encontro de
Pesquisa e Iniciação Científica

No último dia 24 de setembro, o Centro Universitário Padre Anchieta promoveu
o IX Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica, em parceria com o CNPQ,
evento por meio do qual divulga ao seu corpo social e ao público externo os
resultados da pesquisa científica desenvolvida na instituição, promovendo a
socialização do conhecimento na região. A edição deste ano contou com 23
trabalhos, apresentados em forma de pôsteres, que trouxeram os resultados
alcançados pelos estudantes que participaram do programa de Iniciação
Científica no período 2015/2016.

Parabéns a todos que desenvolveram as pesquisas.

As pesquisas foram apresentadas em forma de pôsteres.

Exposição fotográfica

Professora Érica com as suas alunas.

Júlia Machado, Elisângela Morosi
e Taciana Davanço. Docentes e colaboradores do UniAnchieta Érica e Cris Uma conversa olho a olho sobre o tema.

Laís Souza recebeu o prêmio de melhor
projeto na modalidade da bolsa CNPqPIBIC.
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Alunos do UniAnchieta apresentam
trabalho em seminário na UFSC

OS TRÊS ESTUDANTES, QUE ELABORARAM O TRABALHO E O INSCREVERAM PARA O EVENTO POR INICIATIVA PRÓPRIA,
COMENTAM A EXPERIÊNCIA SINGULAR.

ENTRE OS DIAS 26 E 28
DE SETEMBRO, NA
U N I V E R S I D A D E

F E D E R A L D E S A N T A
CATARINA, CAMPUS DE
FLORIANÓPOLIS, FORAM
R E A L I Z A D O S O V I I
SEMINÁRIO DE LITERATURA
INFANTIL E JUVENIL (VII
S L I J ) : L I N G U A G E N S
POÉTICAS PELAS FRESTAS
DO CONTEMPORÂNEO E O II
S E M I N Á R I O
I N T E R N A C I O N A L D E
LITERATURA INFANTIL E
JUVENIL E PRÁTICAS DE
MEDIAÇÃO LITERÁRIA (II
SELIPRAM). CHERLANE DOS
SANTOS SILVA, GEISLA
CAMILA DE ABREU LIMA E
VINICIUS CAPRETI SILVA,
ESTUDANTES DO CURSO DE
P  E  D  A  G  O  G  I  A D  O
UNIANCHIETA, REALIZARAM
U M A P E S Q U I S A Q U E
RESULTOU NA ESCRITA DE
UM TRABALHO, INSCRITO
PARA O EVENTO ACADÊMICO
E A C O L H I D O P A R A
A P R E S E N T A Ç Ã O N A
MODALIDADE PÔSTER.
O tema do evento propõe a busca
de frestas de onde brotam as
linguagens poéticas no cotidiano
e na contemporaneidade, não se
confundindo com a fuga para
lugar e tempo utópicos.
Conferências, apresentações
c u l t u r a i s , p e r f o r m a n c e s
a r t í s t i c a s , e x p o s i ç ã o e
apresentação de pôsteres,
apresentação de comunicações,
debates, mesas-redondas,
lançamento de livros, sessões de
autógrafos e de bate-papo com
escritores fizeram parte da
programação, que contou com a
presença de importantes
pesquisadores brasileiros e
estrangeiros, escritores e

ilustradores.
O trabalho de Cherlane, Geisla e Vinicius, intitulado Resgate e valorização de histórias
silenciadas na literatura infantojuvenil: análise crítica de representações literárias na
perspectiva de uma ressignificação cultural, originou-se do interesse dos estudantes
pelo tema, despertado em suas pesquisas para a realização do Trabalho de Conclusão
de Curso e refinado durante uma aula de História ministrada pelo professor Alexandre
Augusto de Oliveira, que abordou a ressignificação cultural. Alinhado à temática
“Cultura africana na literatura infantojuvenil”, o trabalho dos estudantes consistiu na
investigação de uma parcela da obra de Monteiro Lobato, objetivando identificar e

valorizar traços culturais das populações negras que participaram da formação do
povo brasileiro, extrapolando o tema recorrente e estereotipado da escravidão. Os
autores defendem que o resgate da memória cultural desses povos pode ser
viabilizado por um sólido e consciente trabalho pedagógico com textos literários que
permitam ressignificar o legado afrodescendente no Brasil. Na elaboração do texto
resultante da pesquisa e do pôster para a apresentação, os estudantes tiveram a
orientação e o auxílio do professor Elvis Brassaroto Aleixo, docente do curso.
Sobre a participação no evento, Cherlane relata: “Foram dias cheios de significado, de
poesia e de culturas: negra, indígena, sulista, nordestina, mineira, paulista, entre
outras. Nós nos deparamos também com diversos tipos de manifestação de arte e de
revolta, de coragem e de esperança por um Brasil melhor, por um mundo melhor, a
fim de nos tornarmos seres humanos melhores. Sou grata a todos os que
contribuíram e torceram para que vivêssemos essa experiência.”
Sobre o futuro profissional, que inclui a formação de leitores, Geisla comenta: “Os
debates em torno da temática da literatura infantojuvenil e os seus vários
desdobramentos contribuíram imensamente para a construção de um olhar crítico
para as obras, pesquisas e metodologias de trabalho que adotaremos na formação de
novos leitores. A responsabilidade é grande, e participar desse evento me fez adquirir

a consciência da complexidade e
responsabilidade que implica ser
mediadora nesse processo.”
Em seu depoimento, Vinicius
destaca a iniciativa de participar
do evento e a riqueza da
experiência: “A iniciativa que
tomei foi transformadora. Houve
a oportunidade, e agarrei-a com
a cara e a coragem. Descobri que
o sentido da vida é ser feliz e
conquistar aquilo que se almeja.
Estabeleci relações de afeto e de
c u i d a d o c o m m i n h a s
companheiras de aventura,
acolhendo e sendo acolhido.
Acreditar que é possível e chegar
lá é muito gratificante. Hoje, ao
olhar para trás, prestes a
terminar o meu tão sonhado
c u r s o e a c u m u l a n d o a
experiência de ter participado de
um seminário acadêmico tão
enriquecedor, me encontro
convicto de que o sonho se
realiza quando você acredita
nele.”
S o b r e a i n i c i a t i v a d o s
estudantes, a professora
Rutzkaya Queiroz dos Reis, que
coordena o curso de Pedagogia
junto com a professora Diva
Otero Pavan, comenta: “A
iniciativa dos alunos demonstra a
matur idade da formação
intelectual que o curso de
Pedagogia tem buscado propiciar
a seus alunos, o que se deve ao
trabalho do corpo docente e ao
investimento que tem feito o
Comitê Científico do curso em
divulgar a importância da
pesquisa para os estudos.
Desejamos que essa seja a
primeira de outras iniciativas que
também tenham o objetivo de
conhecer outros e possíveis
horizontes de formação”.

Cherlane, Geisla e Vinicius apresentam seu trabalho.
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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/

FEIRA DO LIVRO

De 8 a 11 de novembro das 10h às 21hDe 8 a 11 de novembro das 10h às 21h
Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.

Aberto ao público.Aberto ao público.
Entrada Gratuita.

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7828 ESTÁGIO 8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8158 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8185 TÉCNICO INFORMÁTICA

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8207 ESTÁGIO 8159 ESTÁGIO ENGENHARIA 8186 ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR

7997 TELEMARKETING 8206 TÉCNICO QUÍMICA 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO 2017 - TÉCNICO E

SUPERIOR - ITUPEVA

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8141 ASSISTENTE CONTÁBIL 8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO 2017 - TÉCNICO E

SUPERIOR - JUNDIAÍ

8097 ESTÁGIO MARKETING 8142
TÉCNICO SEGURANÇA DO

TRABALHO
8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8189 AUXILIAR TÉCNICO

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8165 HELP DESK 8190 INFRAESTRUTURA

8104 ESTÁGIO T.I 8146
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO

TRABALHO
8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA

8110 ANALISTA FISCAL JUNIOR 7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8168 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017

8111 ASSISTENTE CONTÁBIL 8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8169 AUXILIAR DE FATURAMENTO 8194 ESTÁGIO EM SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8051 GERENTE OPERACIONAL 8170 ESTÁGIO ENGENHARIA 8195 TÉCNICO QUÍMICA

8117 ESTÁGIO 8052 ESTÁGIO 8171 AUXILIAR T.I 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE

8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8197 ESTÁGIO VENDAS

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8174 ESTÁGIO 8198 ESTÁGIO JURÍDICO

8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8073
ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET

SÊNIOR
8175 ESTÁGIO 8199 ESTÁGIO COMERCIAL

8126 ESTÁGIO CONTABILIADE 8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8200 ESTÁGIO R.H

8128 ESTÁGIO 8150 ESTÁGIO FATURAMENTO 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8201 DIVULGADOR

8129 VENDEDOR EXTERNO 8152 ANALISTA FINANCEIRO 8178 ESTÁGIO DIREITO 8203 ESTÁGIO

8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO 8153 ESTÁGIO 8179 ESTÁGIO MARKETING 8204
ESTÁGIO NA ÁREA DE CUSTOMER SUPPLY

CHAIN

8131
AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO DE

BEBIDAS
8154 ESTÁGIO 8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8155 ANALISTA DE MARKETING 8182 ESTÁGIO T.I 8140
ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO

SISTEMA DA QUALIDADE

8135 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 8183 ESTÁGIO MARKETING 8139 ATENDENTE DE HELPDESK

8184 SECRETÁRIA 8157 ESTÁGIO
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O lugar da tecnologia
na modernidade

HÁ UNS 15 ANOS, OS CELULARES NÃO CONTINHAM
OS DIVERSOS SISTEMAS HOJE À DISPOSIÇÃO DO
USUÁRIO, ERA PRECISO IR ATÉ O BANCO PARA

PAGAR AS CONTAS, AS MÁQUINAS INDUSTRIAIS ERAM
OPERADAS E MANTIDAS POR PESSOAS, AS REFEIÇÕES
NÃO ERAM PEDIDAS POR MEIO DE UM APLICATIVO, NÃO
HAVIA UM DISPOSITIVO SECADOR DE ESMALTE DE
UNHA...
Aos poucos, a tecnologia foi ganhando espaço cada vez maior no
cotidiano, substituindo o esforço físico. Embora essa evolução
facilite os processos, evite possíveis falhas e possibilite economia
de tempo, é preciso considerar a solidão do homem que a faz
funcionar e ainda a substituição do esforço humano pela
atividade de uma máquina.
De acordo com Juliano Silva Marçal, professor de tecnologia do
UniAnchieta, “ainda estamos longe de estabelecer os limites
entre vantagens e prejuízos da tecnologia para o homem, ou até
mesmo o quanto os seres humanos serão dependentes dela, mas
é certo que este é um processo natural da evolução.”
O professor ainda comenta que se forem colocadas em uma linha
do tempo as evoluções pelas quais os seres humanos já
passaram, podem ser mencionados o domínio do fogo, a
revolução industrial, a invenção de veículos automotores e de
aviões; todas foram evoluções importantes que despertaram
desconforto num primeiro momento, preocupação e até medo,
mas que hoje fazem parte da vida dos seres humanos, que
encontraram utilidade nessas evoluções, para o bem ou para o
mal, como, por exemplo, os aviões, que podem ser utilizados
para transporte de pessoas entre locais distantes em
pouquíssimo tempo ou como uma das mais eficientes armas de
guerra.
Ao ser indagado sobre o que pensa a respeito da influência da
tecnologia nos rumos da humanidade, o professor Juliano
comenta: “Não acredito que os seres humanos serão substituídos
por máquinas, apesar de estarmos vivenciando uma nova
evolução, a chamada “era da tecnologia”, na qual tudo está se
tornando online e conectado, na qual máquinas
computadorizadas realizam o trabalho no campo, veículos
autônomos podem transportar passageiros e entregas são

OS RÁPIDOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS FACILMENTE GERAM DEBATES SOBRE O FUTURO DA HUMANIDADE; SOLIDÃO
ACOMPANHADA, FALTA DE OCUPAÇÃO, DEPENDÊNCIA E AJUSTES NO MERCADO DE TRABALHO SÃO ALGUNS DELES.

SEGUNDO JULIANO SILVA MARÇAL, PROFESSOR DO UNIANCHIETA, ESSAS E OUTRAS QUESTÕES SINALIZAM UMA ETAPA
EVOLUTIVA IMPORTANTE.

realizadas por drones. Vejo que o trabalho está apenas migrando, por assim
dizer; hoje novas áreas dentro da tecnologia estão surgindo e necessitam de
mão de obra qualificada.”
O professor também ressalta a dependência da tecnologia que os seres
humanos estão criando: “Seremos cada vez mais dependentes da
tecnologia, e acredito nisso por dois motivos: primeiro porque os seres
humanos sempre procuraram alguma forma de diminuir o esforço físico, e a
tecnologia nos auxilia neste sentido, e o segundo, porque tudo o que
fazemos está cada vez mais envolto pela tecnologia, e estamos delegando a
ela a reponsabilidade de resolver problemas de nosso cotidiano, como, por
exemplo, armazenar o número de contato de nossos entes mais próximos,
pedir comida, chamar um táxi e até mesmo realizar transações bancárias.
Quer exemplo melhor que este? Tivemos recentemente uma greve dos
bancários que durou quase um mês, uma das mais longas já realizadas, e
graças à tecnologia quase não a notamos.”
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Aviação Civil (NOVO)

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Engenharia Elétrica (NOVO)

Farmácia

Fisioterapia

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

Filosofia (NOVO)

Gestão de Turismo (NOVO)
Gestão Pública (NOVO)
Jornalismo (NOVO)

Química Industrial (NOVO)
Relações Internacionais (NOVO)
Segurança no Trabalho (NOVO)
Serviço Social (NOVO)


