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Em meio ao

conturbado

cenário econômico,

continuar os estudos

é a melhor maneira

para permanecer no

mercado de trabalho.
Páginas 4 e 5

Na contramão da crise
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OPINIÃO

Vem aí o 22º CIAED,
Congresso Internacional ABED

de Educação a Distância
EVENTO REÚNE EDUCADORES, PESQUISADORES E DIRIGENTES, CONTRIBUINDO PARA A INOVAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA
NO BRASIL E NO MUNDO.

ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE SETEMBRO,
EM ÁGUAS DE LINDÓIA, NO INTERIOR
DE SÃO PAULO, SERÁ REALIZADO O

22º CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, COM O TEMA “O
CONTÍNUO DESAFIO DE AUMENTAR A
QUALIDADE NA EAD”.
O evento reunirá profissionais, representantes de
instituições de ensino e de empresas
fornecedoras de produtos e serviços para a EAD e
contará com fórum de debates e atualização
profissional, apresentações de especialistas
internacionais em sessões plenárias, mesas-
redondas e apresentações de trabalhos
científicos, workshops e minicursos com foco na
discussão de aspectos relacionados à educação
aberta, flexível e a distância no Brasil.
As inscrições podem ser feitas por meio do site ou
no local do evento. Inscrições antecipadas por
meio do site têm valores diferenciados
( w w w . a b e d . o r g . b r / h o t s i t e / 2 2 -
ciaed/pt/inscricao/).

Marco Civil da Internet e os Crimes Virtuais

OMARCO CIVIL DA INTERNET (LEI N° 12.965/14) É A LEI QUE REGULA O USO DA INTERNET NO BRASIL, POR MEIO
DA PREVISÃO DE PRINCÍPIOS, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES PARA QUEM USA A REDE, BEM COMO DA
DETERMINAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A ATUAÇÃO DO ESTADO, POLÍCIA, MINISTÉRIO PÚBLICO. O texto do

projeto trata de temas como neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados, a função social que a rede precisará cumprir (de
compartilhamento e uso de informações), especialmente garantir a liberdade de expressão e a transmissão de conhecimento, além de
impor obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. A neutralidade da rede significa que todas as informações que
trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma, navegando na mesma velocidade. É esse princípio que garante o livre acesso a
qualquer tipo de informação na rede. A privacidade de um provedor não pode violar o direito à intimidade e a vida privada dos seus
usuários, ou seja, o provedor não poderá divulgar os dados dos usuários ou ainda monitorar os dados trafegados. A retenção de dados,
que no Brasil é mais conhecida como guarda de logs ou guarda de registros, estabelece para os provedores de acesso (no caso, para o
administrador da rede) a guarda obrigatória dos registros de conexão por um ano (referente os sites acessados); também estabelece
para provedores comerciais a guarda obrigatória dos registros de acesso a aplicações por seis meses. A Polícia e o Ministério Público
podem solicitar a consulta a arquivos de logs por um período maior. O Código Penal Brasileiro prevê penas para todos os tipos de crimes
virtuais, no entanto, fica muito mais difícil reunir provas concretas para acusar ou inocentar aquele que os cometeu/recebeu a
acusação, devido à própria natureza das comunicações eletrônicas. Os crimes virtuais são os delitos praticados por meio da Internet
que podem ser enquadrados no Código Penal Brasileiro. Os infratores estão sujeitos a penas previstas em Lei e devem ser
denunciados. Entre alguns crimes virtuais, podemos destacar: ameaça; difamação, injúria e calúnia (imputação ofensiva de fatos, que
vão contra a honra ou reputação de alguém); discriminação (preconceito, segregar, separar); estelionato (obter vantagem ilícita);
falsa identidade (se passar por outra pessoa, através, por exemplo, do uso de fakes – são os perfis falsos numa rede social, como o
Facebook, por exemplo); phishing (quando informações particulares ou sigilosas, como o número do CPF, a senha de acesso, etc.; são
capturadas para depois serem usadas); pirataria, etc.

Por Professor Juliano Schimiguel -
Docente

O evento reúne palestras e debates sobre diversos temas.
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Professores do UniAnchieta
participam do Intercom 2016

Uso da internet pelas
crianças requer atenção

DE ACORDO COM O SITE DA INTERCOM, O CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA
COMUNICAÇÃO É REALIZADO ANUALMENTE, SEM INTERRUPÇÕES, DESDE 1977. No Intercom
Sudeste, neste ano realizado em Salto, a partir de um tema central foram debatidos tópicos em

jornalismo, relações públicas, rádio, televisão, cinema, entre outros. O evento tradicionalmente reúne estudantes
de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área.
André Eduardo Godoi Lourenço e Rafael Herman Mauro, professores do UniAnchieta, participaram do congresso
ministrando a palestra Cultura Organizacional nos Processos de Comunicação. Segundo o professor Rafael
Herman Mauro, “o Intercom é uma referência na história da pesquisa em comunicação no país, e ministrar uma
palestra no evento, representando o UniAnchieta, é um sonho realizado. Os congressos são excelentes
oportunidades para que possamos apresentar nossos trabalhos de pesquisa e debater ideias e projetos com
colegas docentes de outras instituições de ensino.”
Para o professor André Eduardo Godoi Lourenço, “a tradição do Intercom deve ser sempre levada em conta. Vamos
estimular cada vez mais a participação de professores e alunos em congressos como este. A grande vantagem
dessa interação é mostrar o que atualmente está sendo produzido na academia em termos de pesquisa e
incentivar novos estudos acadêmicos, principalmente pelo grande número de graduandos presentes ao evento.”

ANDRÉ EDUARDO GODOI LOURENÇO E RAFAEL HERMAN MAURO ESTIVERAM PRESENTES AO CONGRESSO ANUAL DE
COMUNICAÇÃO, MINISTRANDO UMA PALESTRA. O EVENTO FOI REALIZADO NA CIDADE DE SALTO.

O USO DA INTERNET ACONTECE DURANTE O ANO TODO, MAS DURANTE AS FÉRIAS O TEMPO DE NAVEGAÇÃO AUMENTA,
E OS RISCOS TAMBÉM, PRINCIPALMENTE PARA AS CRIANÇAS.

EM UM ARTIGO PUBLICADO RECENTEMENTE PELO WORLD
ECONOMIC FORUN, NA SUÍÇA, AFIRMOU-SE QUE O VOLUME
DE INFORMAÇÕES A CIRCULAR NA INTERNET AUMENTA A

CADA DIA QUE PASSA, E O FENÔMENO DIGITAL É CAPAZ DE GERAR
TANTO INÚMERAS POSSIBILIDADES COMO INCERTEZAS,
SOBRETUDO PARA AS CRIANÇAS QUE ESTÃO NO CENTRO DESTAS
TRANSFORMAÇÕES.
O acesso à internet está cada vez mais fácil e, com isso, os benefícios e os
malefícios relacionados ao seu uso também estão mais presentes. Sabemos
que é possível usá-la como fonte de entretenimento, obtenção de
conhecimento e diversão, mas também é preciso estar alerta a respeito do

conteúdo acessado e das interações que as crianças mantêm pela internet.
Casos de pedofilia, pornografia, cyberbullying e crimes virtuais estão cada
vez mais frequentes.
É difícil para uma criança medir as consequências de algumas atitudes,
distinguindo certo e errado. Cabe aos adultos responsáveis o
acompanhamento das atividades das crianças na internet, assim como a
orientação do uso e o estabelecimento de tempo de navegação, entre outros
aspectos relacionados, de modo que o acesso à internet não constitua um
risco para a criança e nem prejudique sua rotina de estudos, brincadeiras,
interação com amigos e familiares.

O evento reúne palestras e debates sobre diversos temas.
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UniAnchieta é referência em formação
profissional em Jundiaí e região

COM O MERCADO DE TRABALHO CADA VEZ MAIS EXIGENTE, A
FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR É ESSENCIAL PARA QUEM
DESEJA UM BOM SALÁRIO, OPORTUNIDADES MELHORES E UM

NETWORKING SIGNIFICATIVO. O caminho para o sucesso profissional
também inclui a especialização.
A exigência das empresas na seleção de profissionais geralmente vai além do
conhecimento específico para o desempenho da função. Mesmo que o
candidato ainda não tenha experiência, a formação facilita sua entrada no
mercado, e a permanência está vinculada à competência e à atualização
profissional.
Com mais de 70 anos de uma história de sucesso em Jundiaí e região, o Grupo
Anchieta estabeleceu a primeira instituição de ensino superior da cidade e
uma das primeiras do estado. Com dois campi modernos e atualizados,
docentes mestres e doutores, programa de iniciação científica e excelentes
resultados no ENADE, o UniAnchieta é hoje uma das referências em qualidade
acadêmica, com alguns cursos sendo oferecidos há mais de 40 anos.
As inscrições para o Vestibular do segundo semestre estão abertas.
Semanalmente, as provas são realizadas às terças-feiras, quintas-feiras e
sábados. A instituição oferece mais de 30 opções em cursos de graduação.
Além de realizar a inscrição pelo site, o interessado pode consultar o edital do
processo seletivo e verificar quais cursos estão disponíveis para o próximo
período e o número de vagas oferecidas, facilitando assim a escolha e o
ingresso em um dos cursos do UniAnchieta. Com a conclusão da graduação, o
indivíduo tem um diploma nas mãos, um currículo a ser expandido e o
mercado de trabalho a ser explorado.
A instituição também oferece cursos de pós-graduação, entre MBAs e
especializações, em Jundiaí, Indaiatuba e São Paulo. Os cursos de
especialização podem alavancar a carreira do profissional, pois essa titulação
é um dos diferenciais que deixa os candidatos à frente de seus concorrentes
diretos na busca por oportunidades de trabalho em grandes empresas
privadas e também no setor público. A instituição ainda oferece a modalidade
in company, desenvolvida de acordo com as necessidades de cada empresa.
Agora que você já conhece a importância de agregar um curso superior ao seu
currículo, não perca mais tempo: inscreva-se ainda hoje para o Vestibular do
segundo semestre do UniAnchieta. Os cursos da instituição são reconhecidos
e aprovados pelo MEC com notas altas, além de serem estrelados pelo Guia do
Estudante da Editora Abril. O UniAnchieta oferece ensino de qualidade para
você se destacar no mercado de trabalho. Para obter mais informações sobre
o vestibular e os cursos da pós-graduação, saber mais sobre os cursos e
agendar a prova, ligue para 0800 772 8445.
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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

4778 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 7971
CONSULTOR DE VENDAS E
M ERCHANDISIGN

7939 ESTÁGIO R.H

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7975 CONSULTOR DE IM ÓVEIS 7942 ESTÁGIO ENGENHARIA

7545 REPRESENTANTE COM ERCIAL 7980 AGENTE COM ERCIAL 7943 ESTÁGIO ENGENHARIA

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7986 ESTÁGIO M ARKETING 7947 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

7808 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 7955 ESTÁGIO DEPTO. FINANCEIRO

7877 ESTÁGIO QUÍM ICA 7989 PEDAGOGIA 7957
AUXILIAR DE ALM OXARIFADO DE
PRODUTOS QUÍM ICOS

7893 ESTÁGIO 7990 ESTÁGIO QUÍM ICA 7962 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7991 ESTÁGIO INFORM ÁTICA 7963 ESTÁGIO

7905
AUXILIAR DE CONTROLE DE
QUALIDADE

7992 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 7964 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

7913 ESTÁGIO 7994 ATENDENTE COM ERCIAL 7965 PROGRAM ADOR JAVA SE

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL 7995 OPERADOR DE PRODUÇÃO 7967 ESTÁGIO SECRETARIADO

7916 EDUCADOR FÍSICO 7996 ESTÁGIO IM PLANTAÇÃO ERP 7970 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR

7920
COORDENADOR INSTITUCIONAL
VOITTO

7997 TELEM ARKETING 8004 ANALISTA T.I

7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7998
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - TÉCNICO
EM QUÍM ICA

8005 ANALISTA CONTAS A PAGAR

7928 ANALISTA CONTÁBIL 8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8006 COZINHEIRO

8003 COORDENADOR DE VENDAS

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduação
SUCESSO? COM CERTEZA!
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A chaveA chave

Conto de Heloisa Graciola Pardini, estudante da segunda série do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática.

Os passos lentos e mudos eram quase inexistentes. As botas pisavam sobre as poças de água,

espalhando-a delicadamente a alguns centímetros de distância. O dia frio fazia com que todos

tivessem a necessidade de usar roupas pesadas e de cores escuras, entretanto o garoto preferia

não seguir os demais em seu ciclo de mesmice – havia um notório padrão em suas vestimentas

quando o tempo parecia tão monótono. Ele não sentia a vivacidade do mundo ao se deixar levar

pela maioria em suas opções de vestuário. Não; ao contrário de todos os que o cercavam, ele

gostava de ter o açoite das gotas enregelantes na pele nua ao vestir uma regata – fazia-o sentir-

se vivo.

Olhando para o céu, melancólico, constatou, em uma muda reflexão, o quanto a solidão era

presente em cada pedaço de seu ser. Estava constantemente cercado de pessoas – multidões

turbulentas, caóticas, e isso se tornava inexplicavelmente opressor para ele. Quanto mais

observava o rebanho de alienados caminhando ou correndo, seguindo com suas vidas, mais se

dava conta do quão deslocado ele era naquele meio, do quanto sua existência era deprimente

através da sua perspectiva. E tudo isso, todo esse mundo cinzento de pessoas agitadas e iguais,

deixava-o sufocado. Sufocado por ser diferente, sufocado por não sentir como eles sentiam.

Os olhos não estavam fixos nele. Nunca estiveram, na verdade. Não importava o que fizesse,

como agisse, como se portasse – jamais seria reconhecido. Ele era apenas um espectador

daquele tempo, alguém que não participava ativamente da vida. Oh, mas isso, de fato, era

irônico. Ele não tinha como marcar presença ativamente como os figurantes daquele cenário.

Era uma ilusão risível a ideia de ele buscar a vivacidade através das gotas de chuva – deveria estar

morto há muito tempo.

Sempre lhe disseram que havia paz quando o tempo do seu corpo na Terra findava. Ele não

encontrou a calmaria. Resignado, esteve vagando como um peregrino de lugar a lugar, sem se

deleitar com os prazeres mundanos e sem seguir adiante para onde quer que devesse ir o seu

espírito. Agora, estava aferrado a uma espécie de dimensão entre o mundo dos vivos e o mundo

dos mortos – não era visto, não era ouvido. Não passava de um acúmulo de energia emocional

atrelado ao único objeto que o mantinha incapaz de sair daquele estado de limbo.

Seu crânio estava conservado. Mesmo com o passar das eras, ele nunca se deteriorou. Não

possuía fissuras ou marcas provenientes da idade. Era algo tão singelo, tão irrelevante para os

humanos, mas tão imprescindível para ele. Um dia, quando descobrisse o que o ligava ao que

sobrou de seu corpo, poderia se libertar. Ele estava saturado, exaurido dos grilhões que o

trancafiavam naquele modo desesperador.

Ele seguiu para a tumba na qual residiam seus restos mortais. Por não ter um corpo material,

atravessou a parede de pedra cinzenta como se ela fosse feita de névoa. Em um altar antigo,

empoeirado pela carência de cuidados, estava aquilo que o acorrentava – um crânio oco,

incólume, de olhar vazio e escuro. Ainda assim, ao observá-lo, tudo o que via era o reflexo do

que tinha sido um dia – uma lembrança já desfocada, sem muitos detalhes, que lhe deixou de

herança apenas uma inócua nostalgia. Solitário, errante, esteve perdido naquela interseção por

tempo demais.

Sustentou o crânio entre as mãos com delicadeza, fitando os orbes profundos. Talvez, apenas

talvez, aquela fosse a resposta para tudo.
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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

Se você
pode sonhar,

você pode
conseguir

Walt Disney


