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EM TECNOLOGIA, DESTACAM-SE OS SETORES DE COMUNICAÇÃO E DE CRIAÇÃO DE MATERIAIS AUTORREPARADORES. EM ARQUITETURA,

TRÊS GRANDES EVENTOS EM SÃO PAULO DEVEM MOBILIZAR ESTUDANTES E PROFISSIONAIS.

Tecnologia e arquitetura
em destaque neste ano

CONFORME DIVULGADO NO ÚLTIMO DIA 5

DE JANEIRO NO SITE DE O ESTADO DE SÃO

PAULO, O ANO DE 2016 CHEGA COM A

PERSPECTIVA DE GRANDES MUDANÇAS NAS

Á R E A S D E T E C N O L O G I A E P A R A O S

P R O F I S S I O N A I S E E S T U D A N T E S D E

ARQUITETURA.
No que diz respeito à tecnologia, o mercado passará por

grandes transformações, começando pela evolução da

inteligência artificial dos assistentes digitais, como Siri,

Google Now e Cortana. O sistema touch screen perderá

espaço, sendo substituído gradativamente pelos

comandos de voz. Entre outras mudanças, destacam-se

a pesquisa de design, objetivando a inovação e a atração

de novos consumidores, e as peças feitas com materiais

autorreparadores, como as asas de avião criadas por

pesquisadores da Universidade de Bristol, na Inglaterra.
Paralelamente ao avanço tecnológico, os ataques

digitais não serão praticados apenas por computador.

Com a evolução da “internet das coisas”, nomenclatura

cria a especialmente para referir a revolução

tecnológica dos itens interconectados, ou seja, todos

aqueles itens usados no dia a dia que estão imersos na

rede mundial de computadores, como smartphones,

eletrodomésticos, tênis etc., o cuidado e a atenção

devem ser redobrados, pois os crimes relacionados à

tecnologia poderão causar danos físicos às vítimas.
Na área de arquitetura, três grandes eventos serão

realizados na cidade de São Paulo. A 11º Bienal

Internacional de Arquitetura tem início previsto para o

d

mês de maio. A exposição Latin America in Construction: Architecture 1955-1980, do Museu de

Arte Moderna de Nova York (MoMA), traz um histórico do concurso que elegeu o projeto para o

Edifício Peugeot, de Buenos Aires, vencido há mais de cinco décadas pelo escritório de Aflalo. Outro

importante evento da área é a Bienal Iberoamericana de Arquitetura e Urbanismo, sob o comando

dos arquitetos espanhóis Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa. A Bienal

Iberoamericana e a exposição Latin America in Construction ainda não têm datas de realização

confirmadas, e os interessados devem ficar atentos às divulgações.

Maquete da FAU USP, São Paulo, Brasil, 1961. Foto Alder Catunda

Matrículas abertas
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Uso de utensílios
descartáveis acarreta prejuízos

ao ambiente e à saúde
ELE ESTÁ EM CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, EMPRESAS... NO DIA A DIA E NAS OCASIÕES FESTIVAS. O COPO DESCARTÁVEL É A
SOLUÇÃO MAIS PRÁTICA EM DIFERENTES AMBIENTES E SITUAÇÕES, MAS SEU USO DÁ ORIGEM A UM GRAVE PROBLEMA AMBIENTAL,
ALÉM DOS RISCOS À SAÚDE DOS USUÁRIOS.

QUANTAS VEZES HOJE VOCÊ TOMOU
CAFÉ NA EMPRESA EM QUE
TRABALHA? Quantos copos de água

tomou? Você já prestou atenção na quantidade
de copos descartáveis que utiliza em um dia?
Imagine a seguinte situação: você utiliza dois
copos descartáveis em um dia de trabalho. Na
semana, são 10; no final do mês, 40. Em um
ano, mais de 400 copos, sem contar os dias de
inverno, em que o apelo das bebidas quentes é
maior, aumentando o consumo de copos. Antes
que você considere o gasto de água para manter
uma caneca de louça na sua mesa de trabalho,
observe os números de uma pesquisa realizada
na Universidade Federal de São Carlos, que
comprovou que usar copos descartáveis
consome mais água do que reutilizar utensílios
laváveis: na produção de copos, descartáveis ou
reutilizáveis, são gastos até três litros de água
por copo, enquanto para lavar um copo
resistente são necessários apenas 300ml de
água.

O uso do copo descartável está aliado à
praticidade, à comodidade. Todavia, é
importante conhecer os prejuízos ambientais
desse uso em médio e longo prazos. Além da
geração desnecessária de resíduos, visto que a
fabricação desses copos emite CO e outros

gases na atmosfera, o tempo de decomposição
desses materiais na natureza é de 250 a 400
anos. A quantidade de resíduos acumulada e
lançada nos mares, por exemplo, impressiona e
preocupa. Segundo um relatório do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) publicado em 2009, os produtos
plásticos, como garrafas, sacos, embalagens de
comida, copos e talheres, constituem a maior
parte do lixo encontrado no oceano
(www.ecodebate.com.br). Em relatório
publicado pelo PNUMA no final do ano passado,
um alerta foi feito sobre os plásticos
biodegradáveis, cuja completa biodegradação
depende de condições que raramente ou nunca
ocorrem em ambientes marinhos. Além disso,
chamou-se a atenção para o fato de as
embalagens rotuladas como biodegradáveis
aumentarem a propensão das pessoas a
descartá-las em locais impróprios. Achim
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Steiner, diretor executivo do PNUMA, afirmou
que estimativas recentes apontam que cerca de
20 milhões de toneladas de plásticos vão parar
nos oceanos anualmente e ali permanecem,
quebrando-se em partículas de microplástico.
Steiner alerta para a necessidade de se abordar
mais responsavelmente a gestão de vida dos
plásticos (https://nacoesunidas.org).
Em relação aos copos descartáveis, ao problema
ambiental acrescentam-se os riscos à saúde dos
usuários. Algumas pesquisas apontam que, ao
entrarem em contato com líquidos quentes,
como café ou chás, esses copos liberam
substâncias químicas, entre elas o estireno,
utilizado na fabricação de alguns tipos de copos
descartáveis. Existem outras substâncias que
podem causar câncer, como os ftalatos, classe de
substâncias plastificantes, e as dioxinas.

Primeiramente, temos que pensar em
reduzir o consumo; depois, em reaproveitar os
materiais e, por último, em enviar os materiais
para a reciclagem. Empresas têm adotado a
oportuna “campanha da canequinha”: os
funcionários têm a sua própria caneca para o
consumo de água, café e outras bebidas.”

Segundo o professor Flávio Gramolelli
Júnior, coordenador do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária do
UniAnchieta, “o importante é aplicar a
regra dos 3Rs: reduzir, reaproveitar e
reciclar.
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Entrevista de emprego:
como superar dificuldades

e conquistar a vaga
DESPREPARO, ANSIEDADE E NERVOSISMO SÃO AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVAM OS CANDIDATOS A DESPERDIÇAREM A CHANCE
DE CONQUISTAR UM EMPREGO.

ESTAMOS EM MEIO A UMA GRAVE CRISE

FINANCEIRA, E TALVEZ ESSA SEJA UMA

DAS CAUSAS DO NERVOSISMO QUE

ACOMETE O CANDIDATO DURANTE UMA

ENTREVISTA DE EMPREGO. Entretanto, desde que se

tenha o conhecimento necessário ao desempenho da

função pretendida, manter a calma e cuidar da

preparação para a entrevista são fundamentais para se

adquirir segurança e assim conquistar a vaga.
Muitas pessoas ainda cometem erros elementares

durante o processo de seleção. Despreparo, ansiedade e

nervosismo são os principais causadores desses erros. É

preciso considerar que os recrutadores sabem lidar com

situações inusitadas e eventuais gafes cometidas pelo

candidato; para a maioria deles, apenas os equívocos

extremos comprometem o entrevistado. De modo geral,

as características pessoais são avaliadas diversamente

em diferentes contextos, e é importante que o candidato

refine a percepção de seus traços, destacando no

processo de seleção aqueles que sejam mais desejados

na organização onde procura emprego.
Também é conveniente que o candidato tenha em

mente as principais situações que compõem sua vida

profissional. Isso pode ser ensaiado antes da entrevista.

O candidato deve selecionar pelo menos três situações

relevantes, como experiência adquirida, qualidades

pessoais e profissionais e desafios enfrentados, por exemplo. No momento da entrevista, esses

breves relatos podem ser intercalados à apresentação e às respostas às perguntas do recrutador,

reforçando-se os pontos fortes.
Além disso, é importante considerar que falsear competências, como afirmar ser fluente em

idioma que conhece apenas razoavelmente, apresentar falsas referências ou falar mal de ex-

chefes são comportamentos que levam à eliminação do candidato em uma entrevista de emprego.

Ser honesto é a melhor opção; um profissional não deve se candidatar a uma vaga de trabalho que

demandará viagens a destinos distantes se tem medo de viajar de avião, por exemplo. Ainda, o

candidato deve estar atento ao próprio comportamento desde a chegada ao local da entrevista.

Gentileza e educação cabem em qualquer contexto, e o candidato pode estar sendo avaliado desde

a recepção.
Mesmo estando sob pressão, nervoso e ansioso, o candidato deve se se esforçar para ser autêntico

durante a conversa com o entrevistador. Pesquisar informações sobre a empresa e sobre a vaga

em oferta pode ajudar a superar o nervosismo, pois o conhecimento de si e da situação confere a

necessária segurança para um bom desempenho.

SUCESSO? COM CERTEZA!

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduaçãoPós-graduação

Você conhece o NEMP?

O NEMP, Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais do UniAnchieta, tem como objetivo orientar
estudantes, ex estudantes e familiares na busca de uma colocação ou recolocação profissional, seja em vaga
efetiva, temporária ou de estágio.
Por meio do site https://www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/, é possível cadastrar currículos e encontrar vagas
organizadas por área. Além disso, o NEMP oferece palestras gratuitas para qualificar os profissionais.

NEMP – Núcleo de Empregabilidade – UniAnchieta
Local:
Horário de funcionamento:
Telefones:
Email:
Site:

Campus Prof. Pedro C. Fornari - Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Vila Jundiainópolis – Jundiaí /SP
segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 22h

(11) 4588-4449 / (11) 4527-3444 – Ramais: 4504, 4508 e 4535
nemp@anchieta.br

www.anchieta.br/nemp
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Resultado do Enem
pode ser utilizado
para diversos fins

QUASE TRÊS MESES APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, CHEGOU A HORA DE CONFERIR O DESEMPENHO
NA PROVA E UTILIZAR O RESULTADO.

DESDE O ÚLTIMO DIA 8 DE JANEIRO, OS RESULTADOS DO

ENEM 2015 ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DA INTERNET

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Chegou o momento de

utilizar o resultado, que serve a diversas finalidades.
Diferentemente do que acontece nas provas tradicionais de vestibulares, que

contabilizam apenas os números de erros e acertos dos candidatos, o

resultado do Enem é obtido com o emprego de uma metodologia diferente, a

Teoria de Resposta ao Item (TRI), com exceção da redação. Neste modelo de

cálculo, o valor de cada questão varia de acordo com o percentual de acertos e

erros dos estudantes naquele item. Na prática, as questões que

contabilizarem mais acertos serão consideradas fáceis e consequentemente

valerão menos pontos na composição da nota final. As questões com menor

número de acertos por parte dos candidatos serão consideradas difíceis e

portanto valerão mais pontos. É por essa razão que estudantes com o

mesmo número de acertos podem ter resultados finais diferentes. Na

redação, a nota varia de 0 a 1.000, e o resultado é obtido a partir da

avaliação de diversos critérios.
Com o resultado do Enem, o estudante pode ingressar em universidades

privadas e aderir a outros programas educacionais.

SUBSTITUIÇÃO OU
COMPLEMENTAÇÃO DO

VESTIBULAR.

O UniAnchieta utiliza o resultado
do Enem em substituição da
prova de vestibular. Quem

participou do exame e obteve
média mínima de 400 pontos

está dispensado da realização da
prova de redação.

PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS – PROUNI

O estudante pode utilizar a nota do
Enem para pleitear bolsas de

estudos integrais ou parciais em
instituições particulares de ensino

superior. Para participar do
programa, o candidato não pode
ter zerado a redação e precisa ter
obtido pelo menos 450 pontos em
cada área componente do exame.

CERTIFICAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO

Para obter essa certificação, é
preciso ter feito a solicitação
no ato da inscrição, ter mais
de 18 anos e ter obtido pelo
menos 450 pontos em cada
uma das áreas componentes

do exame, além do mínimo de
500 pontos na redação.

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
OU SISUTEC

A nota do Enem pode ser
usada também para participar
do programa de intercâmbio

acadêmico Ciência sem
Fronteiras e do Sistema de
Seleção Unificada do Ensino
Técnico e Profissional, que
destina vagas gratuitas em

cursos técnicos.



CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6185 ESTAGIÁRIO E OU ASSISTENTE JURÍDICO 7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 7656 PROGRAMADOR DE CNC

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7613 ESTÁGIO T.I 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7658 ESTAGIÁRIO

7180 ENFERMEIROS 7615 ESTAGIÁRIO - COMUNICAÇÃO 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7616 ANALISTA FISCAL 7660 RECEPCIONISTA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7617 ESTAGIÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 7661 ANALISTA DE RH

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7618 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7664 ESTAGIÁRIO A QUALIDADE

7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7666 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7620 AUXILIAR FINANCEIRO 7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA

7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7622 NUBE - TECNOLOGIA - OE 133806 7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

7467 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7624 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7669
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE

EMPRESAS

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7626
SOLUTION ENGINEER / PROFESSIONAL

SERVICES / TECHNICAL SUPPORT
7670 TÉCNICO LOGÍSTICO

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7627 MARKETING E COMUNICAÇÃO 7671 ESTAGIÁRIO PCP

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7628 MARKETING E COMUNICAÇÃO 7672 ESTÁGIO EM VENDAS

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7630 METROLOGISTA 7673
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I -

EXPORTAÇÃO

7543 AUXILIAR DE PCP 7631 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO 7674
ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA EM

COSMÉTICOS DOCUMENTAL

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO 7677
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I - ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7678 ESTÁGIO ADM

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7679 ESTÁGIO EM RH / PSICOLOGIA

7558 ENGENHEIRO ELÉTRICO 7636 ESTÁGIO 7680 ESTAGIÁRIO

7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA

CRIANÇAS - FULL TIME - JUNDIAÍ
7637 NUBE - ENGENHARIA MECÂNICA - OE 133877 7681 ESTÁGIO EM DIREITO

7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - COM EXTERIOR 7682 ESTAGIÁRIO EM T.I

7574 LÍDER DE PRODUÇÃO 7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7683 ESTAGIÁRIA NA RECEPÇÃO

7584 ANALISTA CUSTOS 7640 ESTAGIÁRIO 7685 ESTÁGIO EM MARKETING

7585 VENDAS 7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO

DE ESPECIALIDADES DA FMJ
7686 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA QUÍMICA

7586 TÉCNICO ELETRÔNICA 7642 SUPORTE 7687 ESTAGIÁRIO  DA QUALIDADE

7588 FORNEIRO 7643 ESTAGIÁRIO 7688 ESTÁGIO EM COMPRAS

7589 CORTADOR 7644 ESTAGIÁRIO 7689 ESTÁGIO EM COMPRAS CONTROLLER

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7691 ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

7591 SERIGRAFISTA 7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7692 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

7593 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7647 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7693 CHEFE DE PÁTIO

7594 ESTÁGIO EM ADM/GESTÃO COMERCIAL 7648 ESTAGIÁRIO 7694 ANALISTA DE CUSTOS

7597 ESTAGIO EM ADM/CONTÁBEIS 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 7695 AUXILIAR DE FARMACIA

7604 OPERADOR DE ETE 7650 ESTAGIÁRIO 7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO

7655 CONTADOR 7651 ESTAGIÁRIO 7697 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL

7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO 7652 ASSISTENTE JURÍDICO 7698
PROFESSOR DO CURSO DE GESTÃO

EMPRESARIAL PARA CURSO
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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/
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DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS SÃO TRANSMITIDOS PELO MESMO MOSQUITO, O AEDES AEGYPTI.

Um mosquito e
três doenças

ELE É CONHECIDO NO MUNDO POR TRANSMITIR A FEBRE
AMARELA. No Brasil, ficou conhecido como o mosquito da dengue.
Recentemente, seu nome circula como transmissor de mais duas

doenças: a chikungunya e a zika. Surgido na África em locais silvestres, o
mosquito chegou às Américas em navios, ainda na época da colonização.
Segundo a Agência Europeia para
Prevenção e Controle de Doenças (ECDC),
o Aedes aegypti é uma das espécies de
mosquito mais difundidas no planeta. No
Brasil, o mosquito é combatido desde o
início do século passado.
A dengue foi classificada como uma doença
endêmica em meados dos anos 1990 e
desde então passou a estar anualmente
em evidência, principalmente no verão,
quando aumentam as chuvas e as
condições climáticas favorecem a
reprodução do transmissor.
Semelhante a um pernilongo comum, o
Aedes aegypti é preto e branco, e apenas a
fêmea pica. Um aspecto que favorece sua
reprodução é o fato de a fêmea não
desovar apenas em um único local. Além
disso, a ECDC explica que o mosquito
costuma ter como alvo os humanos,
mesmo na presença de outros animais.
Piscina sem uso e descoberta, baldes,
pneus e garrafas no quintal acumulando
água de chuva, imóveis abandonados, sobras de materiais de construção e
os pratos de vasos são alguns dos locais onde o mosquito se reproduz,
mesmo que a água não esteja limpa, embora seja preferida pela espécie.
Para a reprodução, basta haver água parada. Os mosquitos se escondem em
cantos e locais escuros, inclusive no interior dos ambientes: embaixo e atrás
de móveis, atrás de portas e armários etc.
A única maneira de combater a presença do mosquito é ficar atento aos
possíveis focos, em casa e nos arredores. Tudo o que pode acumular água
deve ser guardado em locais secos e cobertos, os terrenos e imóveis
desocupados devem ser limpos e as caixas d'água devem estar sempre
tampadas. Ao viajar, a dica é aplicar detergente líquido no vaso sanitário e
deixar a tampa fechada; nos ralos que acumulam água, deve-se colocar sal
grosso.
Segundo o professor Fernando Henrique Ignácio dos Santos, coordenador do

curso de Biomedicina do UniAnchieta, “em relação à vacina recém-liberada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e produzida por um
laboratório francês, o Sanofi Pasteur, a eficácia não é alta, está em torno de
65,6%, número que está abaixo de outras que são utilizadas. Ela está sendo
indicada para uma faixa etária entre 9 e 45 anos, pois abaixo de 9 e acima de

45 a eficácia é muito baixa, ou seja, não
irá imunizar as pessoas. Gestantes e
pessoas imunocomprometidas também
não devem utilizá-la.”
Já quanto aos cuidados básicos, como o
uso de repelentes, é preciso ficar atento,
ainda segundo o professor Fernando:
“Existem apenas três aprovados pela
Anvisa, e o que os diferencia é o tempo de
ação de cada um. Devemos nos lembrar
de que não é somente a dengue sendo
transmitida, mas também a chikungunya
e o zika vírus, este sendo o responsável
pela microcefalia, então o uso de
repelentes deve ser incentivado, mas
somente daqueles com eficácia
comprovada. O combate deve ser
composto por um conjunto de ações:
combate ao mosquito, vacina e
repelente”, conclui.

SOBRE O CURSO DE BIOMEDICINA

DURAÇÃO:

O QUE ABRANGE?

ONDE ATUA?

8 semestres (4 anos)

A área de Biomedicina está voltada principalmente para a pesquisa sobre
doenças, realização e interpretação de exames clínicos, desenvolvimento de
tratamentos, novas formas de prevenção de doenças e aumento da qualidade
de vida.

É uma profissão em alta, e entre as áreas mais promissoras estão reprodução
humana, pesquisa genética e análises clínicas.

VESTIBULAR:
As inscrições para o vestibular do UniAnchieta estão abertas e podem ser feitas
pelo site www.anchieta.br.



VESTIBULARVESTIBULAR

www.anchieta.br

Aqui só faltaAqui só falta

vocêvocê

CURSOS BACHARELADOS

Aviação Civil (NOVO)
Administração
Administração (TAMBÉM VESPERTINO - 17h às 19h)

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação (NOVO)
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Filosofia (NOVO)

Engenharia de Materiais (NOVO)
Engenharia Elétrica (NOVO)
Engenharia Florestal (NOVO)
Engenharia de Produção
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Jornalismo (NOVO)
Nutrição
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

CURSOS BACHARELADOSCURSOS LICENCIATURAS
Educação Física
Letras – Português/Inglês
Pedagogia

CURSOS TECNOLÓGICOS
Análise e Desenv. de Sistemas
Comércio Exterior
Estética e Cosmética
Gestão Comercial
Gestão Ambiental

Processos Químicos

Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Turismo (NOVO)
Logística

Visagismo, Estética e Terapia Capilar (NOVO)


