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Diabetes: conhecer para controlar

XI Simpósio de Fisioterapia do UniAnchieta
é marcado por ação de solidariedade
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NO BRASIL, HÁ MAIS DE 16 MILHÕES DE ADULTOS COM DIABETES. CONHECER A DOENÇA É
FUNDAMENTAL PARA CONVIVER BEM COM ELA.

ITENS ARRECADADOS FORAM ENTREGUES PELOS
ESTUDANTES À ABRAPEC, QUE PRESTA AUXÍLIO A

PESSOAS COM CÂNCER.

ELA CHEGA SILENCIOSAMENTE E NÃO ACOMETE APENAS AQUELES QUE
CONSOMEM MUITO AÇÚCAR. Segundo um relatório da OMS divulgado em abril
deste ano, o número de brasileiros adultos portadores da doença passa de 16

milhões, e o número percentual de adultos diabéticos quase duplicou no mundo desde a
década de 1980.
A diabetes é uma doença crônica decorrente do mau funcionamento do pâncreas,
quando o órgão não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente
para suprir as necessidades do organismo, causando o aumento da glicose no sangue.
Segundo Cristiane Pires, professora do curso de Enfermagem do UniAnchieta, “é
importante lembrar que o gerenciamento adequado da taxa de glicemia reduz
drasticamente o risco de desenvolver uma complicação. Embora seja uma doença
cercada por mitos, quem tem o problema pode levar a vida normalmente. A Sociedade
Brasileira de Diabetes disponibiliza muitas informações em seu site, o que ajuda muito
os pacientes”.

DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, ESTUDANTES DO CURSO
DE FISIOTERAPIA DO UNIANCHIETA REALIZARAM UMA
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS,

INTEGRANDO AS ATIVIDADES DO XI SIMPÓSIO DE
FISIOTERAPIA. Os itens arrecadados foram entregues à Associação
Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer de Jundiaí, ABRAPEC,
organização não governamental engajada na prestação de suporte
socioeconômico e reabilitação física, emocional e jurídica às pessoas
em tratamento na situação de vulnerabilidade social, incluindo
atendimento aos familiares e cuidadores, proporcionando, assim, uma
qualidade de vida melhor aos portadores da doença.

SOLIDARIEDADE

SINTOMAS

TRATAMENTO

PREVENÇÃO

Tipo 1:

Tipo 2:

Pré-diabetes:

Diabetes gestacional:

O pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um
defeito do sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos ataquem as células
que produzem esse hormônio.

Acontece pela diminuição da secreção de insulina e pela resistência à
insulina.

Esse é o termo utilizado quando a pessoa ainda não possui a
doença, mas pode desenvolvê-la.

Durante a gestação há aumento da resistência à ação da
insulina, levando ao aumento dos níveis de glicose no sangue.

TIPOS DE DIABETES

Alimentos entregues
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E velhas simpatias...E velhas simpatias...

NELA REUNIMOS ALGUMAS SIMPATIAS COMUNS NA VIRADA DO ANO PARA ATRAIR BOAS REALIZAÇÕES E
FELICIDADE. NÃO CUSTA TENTAR, SEM ESQUECER DE QUE O MELHOR ALIADO É O EMPENHO PESSOAL.

O ANO DE 2017 ESTÁ BATENDO ÀS
PORTAS, E VÃO SENDO LEMBRADAS
VELHAS PRÁTICAS REALIZADAS NA

PASSAGEM DE ANO, A FIM DE ATRAIR BOA
SORTE E REALIZAÇÕES. Todo final de ano é a
mesma coisa: uma extensa lista do que se quer
conquistar e realizar nos próximos 365 dias e,
muitas vezes, as promessas de mudança.
Considerada a melhor época para a revisão do ano
que passou, com suas alegrias, tristezas,
conquistas e frustações, a virada do ano sempre
chega com ares de renovação, acompanhada das
velhas simpatias para atrair felicidade. É claro que
não se dispensa o esforço próprio, mas pode valer
a pena contar com uma ajudinha extra.
Seguem-se algumas simpatias comumente
realizadas na passagem de ano, com o objetivo de
iniciar bem o ano novo e fazer dele um período de
boas conquistas e realizações, mas é preciso ter fé
e fazer as simpatias corretamente. Confira:

Se o ambiente da
virada é a praia,
não se deve
deixar de pular
as sete ondinhas,
mentalizando um
desejo para cada
uma. Ao final,
deve-se andar de
costas, sempre
encarando o mar,
até sair dele.
Acredita-se que,
assim, toda a
energia negativa
do ano que
passou ficará
para trás.

Aos que pretendem
ganhar bastante

dinheiro, basta
segurar uma

moeda enquanto
se cumprimenta

cada um dos
presentes com um

aperto de mão.
Este ritual era

praticado pelos
romanos e deve
ser feito após a

meia-noite. Deve-
se mentalizar sorte

e prosperidade a
cada aperto de

mão, para si e para
o outro, atraindo

riquezas para
ambos no ano que

se inicia.

Acredita-se que o consumo de
alguns alimentos pode trazer
sorte no ano seguinte, assim

como se acredita que deve ser
evitado o consumo de carnes
de animais que ciscam para
trás, como frango e peru.

Recomenda-se o consumo de
carne de porco e peixes.

A dica mais importante é a autoconfiança. Seguir os caminhos do
coração, com muita fé e força de vontade em todo o ano novo. Lutar
pelos sonhos e investir na própria vida é a melhor maneira de ter um

ano especial.

Antecipando a sensação de culpa e o peso
adicional, decorrentes dos excessos

alimentares nas Festas, separam-se uma
batata e alguns feijões crus. No primeiro
dia do ano, deve-se fazer na batata um
furo para cada quilo que se pretende

eliminar, colocando um grão de feijão cru
em cada furo. A batata deve ser

enterrada no quintal.
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Orientacao Profissional

ESCOLHER UMA PROFISSÃO É UMA DAS DECISÕES MAIS IMPORTANTES QUE TOMAMOS NA VIDA, E
COINCIDE COM A ADOLESCÊNCIA, FASE CARACTERIZADA POR TRANSIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO
HUMANO. É o momento em que o indivíduo se insere no contexto social representado pelo mundo adulto.

Novas responsabilidades, muitas angústias e inúmeras dúvidas marcam esse período.
Nem sempre a família possui todos os recursos necessários para auxiliar o jovem. Cursando o ensino médio, é
conveniente que esse jovem encontre na escola um espaço de apoio e contribuição para alavancar uma nova etapa de
sua vida. Além de escolher uma profissão, precisa conhecer as faculdades e cursos, apropriar-se das informações sobre
inscrições e se preparar para as provas, principalmente o ENEM.
Engajando-se nessa formação, as Escolas Padre Anchieta oferecem aos alunos de ensino médio o programa de
Orientação Profissional. Trata-se de um processo abrangente, envolvendo aspectos pedagógicos e psicológicos, que
possibilita ao aluno o conhecimento a respeito de si mesmo, de suas características pessoais, familiares, sociais, além
de promover o encontro de suas afinidades com aquilo que poderá realizar em forma de trabalho.
A abordagem pedagógica, coordenada por Neimar Possebon e realizada em parceria com o Serviço de Psicologia,
proporciona a elaboração e execução de materiais e intervenções: visitas a universidades públicas, buscando
compartilhar informações e dar a conhecer aos alunos o universo da graduação, as diversas possibilidades de carreiras
e profissões; atendimento aos alunos individualmente e em grupo para informação e orientação sobre como participar
dos vestibulares e demais avaliações utilizadas para o ingresso no ensino superior.
Coordenada pela psicóloga Elaine Gaspari, as atividades são realizadas individualmente e em grupos, sempre com o
intuito de favorecer a descoberta de uma identidade pessoal e profissional, promovendo a reflexão do estudante a
respeito de si mesmo e de seu projeto de vida, considerando que a verdadeira escolha é aquela que vem de dentro.
Trabalhando de forma unificada, porém com atuações distintas e específicas, o programa envolve:

Orientação profissional

Obedece a um cronograma com
atividades previamente estabelecidas e
realizadas fora do horário regular de
aulas, incluindo apresentações,
dinâmicas e testes.
O grupo é definido por meio da inscrição
dos alunos interessados, com número
limitado de participantes.
O programa possui excelente qualidade,
é oferecido e executado nos moldes de
um acompanhamento particular, sem
nenhum custo adicional ao aluno.
Na devolutiva, o encontro é realizado de
forma individual ou em dupla por meio de
um relatório com a análise de todos os
dados obtidos.
Contempla reflexões, levantamento de
interesses e coleta de dados por meio de
testes validados e reconhecidos,
cons ide rando que são apenas
instrumentos que o orientador associa ao
conjunto de informações de que dispõe a
respeito do jovem para auxiliá-lo.

Estudantes do Ensino
Médio das Escolas Padre

Anchieta recebem
acompanhamento desde

a primeira série para
ajudá-los na escolha da

carreira.

Informação profissional

Orientações individuais e em grupo, aumentando o repertório de possibilidades, buscando
manter os estudantes bem informados quanto a:
1. Profissões: carreiras, ocupações, áreas de atuação, demanda, faculdades, palestras com
profissionais das diferentes áreas.
2. Vestibulares: datas, dicas, estratégias e inscrições.
3. ENEM
- inscrição, sistemática da avaliação, dicas;
- preparação, plano de estudo e participação em simulados;
- debates interdisciplinares de temas da atualidade;
- aulas extras para a resolução de questões de edições anteriores do exame;
- ênfase no trabalho de interpretação de imagens, gráficos, tabelas etc.;
- plantões de dúvidas;
- visitas a universidades públicas;
- ampliação do número de aulas de produção de texto desde a primeira série.

As redes sociais e outros recursos tecnológicos são utilizados para manutenção de contato,
envio de materiais e acompanhamento da participação dos estudantes no programa.

~
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no (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!

Nemp

Sujeito à disponibilidade de vagas.
Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8256 ASSISTENTE CONTÁBIL 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS 8277 ESTÁGIO

8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8265 ANALISTA DE CONTROLADORIA 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8290 ESTÁGIO ENGENHARIA 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8231 ESTÁGIO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8308 ANALISTA COMERCIAL 8220 VENDEDOR EXECULTIVO

8267 ANALISTA DE SUPORTE TRAINEE 8165 HELP DESK 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8310 FARMACÊUTICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8303 ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO

8207 ESTÁGIO 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8260 VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

8293 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8299 ESTÁGIO DIREITO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR.

8270 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK 8298 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8273 ESTÁGIO T.I 8291 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8304 ESTÁGIO ENGENHARIA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8275 RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR 8268 ASSISTENTE FISCAL 8218 ESTÁGIO QUALIDADE

8284 PROFESSOR DE GESTÃO PÚBLICA 8311 ESTÁGIO 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET

8221 CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8278 ESTÁGIO R.H

8307 ESTÁGIO MARKETING/PUBLICIDADE 8294 ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8264 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8306 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8225 ESTÁGIO FINANÇAS 8263 PROGRAMADOR JAVA SE 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8302 OPERADOR DE CAIXA 8203 ESTÁGIO 8289 ESTÁGIO ENGENHARIA

8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8297 ASSISTENTE FINANCEIRO 8309 FARMACÊUTICO

8251 GERENTE FINANCEIRO 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8281 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8282 PROGRAMADOR DE SISTEMAS 8286 ESTÁGIO ENGENHARIA 8292 ESTÁGIO ENGENHARIA

8305 ESTÁGIO T.I 8266 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8312 PROFESSOR DE INFORMÁTICA

8285 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8223 ESTÁGIO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8315 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8295 ESTÁGIO 8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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Estudantes de Engenharia
de Produção apresentam

trabalhos acadêmicos
AS ATIVIDADES DE PESQUISA, APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIOS E ELABORAÇÃO DE ARTIGO ACADÊMICO

CONTRIBUÍRAM NA PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DO TCC NO PRÓXIMO ANO.

COMO PARTE DAS ATIVIDADES
EXTRACLASSES DA DISCIPLINA
T Ó P I C O S E S P E C I A I S E M

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, OS ALUNOS
DO OITAVO PERÍODO DO CURSO DE
E N G E N H A R I A D E P R O D U Ç Ã O ,
ORIENTADOS PELOS PROFESSORES
GILSON RIGONI E MARCO PALETTA,
REALIZARAM PESQUISAS APLICADAS
S O B R E D I V E R S O S T E M A S
INTERDISCIPLINARES.
A atividade consistiu na elaboração de um
trabalho acadêmico que, além da revisão teórica
do assunto, mostrasse a aplicação das
ferramentas em empresas reais. A atividade
culminou na apresentação dos trabalhos em
seminários e na elaboração de artigos
acadêmicos. Como esclarecem os professores,
essa atividade estimula a iniciação científica e
também proporciona aos alunos uma
experiência prévia para a elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso, que ocorrerá no
próximo ano. Após as apresentações em sala de

aula, os banners confeccionados pelos alunos
ficaram expostos nos halls de circulação do
prédio 2 do Campus Universitário Prof. Pedro C.
Fornari.
Segundo Ronaldo Santana Santos, coordenador
do curso de Engenharia de Produção,
“diferentemente da sala de aula tradicional, os
professore Marco e Gilson atuaram como
facilitadores da aprendizagem em uma sala de
aula invertida, trabalhando com metodologias

ativas. Ao invés de trazerem as respostas
prontas aos alunos, os professores fomentaram
discussões sobre aplicações de ferramentas
empresariais, problematizando situações para a
aprendizagem dos alunos a partir de uma
situação prática. Assim, a sala de aula torna-se
um lugar para os alunos trabalharem com os
problemas, avançarem na compreensão dos
conceitos e se envolverem na aprendizagem
colaborativa”.

Os trabalhos foram apresentados em forma de pôsteres

Aliviados após as apresentações



Bolsas de 60%, 80%
e

100%

CONCURSO DE

BOLSAS
PARA INGRESSANTES DA

GRADUAÇÃO

Inscrições www.anchieta.br


