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Jogos Olímpicos 2016
Os Jogos serão realizados no Rio de Janeiro, de 5 a 21 de agosto.

Até o início, mais de trezentas cidades brasileiras darão passagem à chama olímpica. Em Jundiaí, Davi Rodrigues Poit,

professor do UniAnchieta, será um dos condutores e comenta o significado do ato. Página 3
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Livro Múltiplos Olhares na
Construção do Conhecimento

é lançado no UniAnchieta

COM A PARTICIPAÇÃO DE 50 AUTORES, FOI LANÇADO O SEXTO
VOLUME DO LIVRO MÚLTIPLOS OLHARES NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO, PUBLICADO PELA EDITORA IN HOUSE E SOB

A ORGANIZAÇÃO DO PROFESSOR JOÃO GUILHERME RODRIGUES. O
evento de lançamento aconteceu no último dia 21 de maio, no anfiteatro do
UniAnchieta.
Com o lançamento do Volume VI, são ao todo 289 artigos publicados na série.
“É uma realização importante pela interdisciplinaridade dos temas
apresentados e pela complementação dos conteúdos desenvolvidos em sala
de aula, o que contribui aos propósitos do processo de ensino e
aprendizagem”, comenta o professor João Guilherme, ressaltando que não se
trata de um trabalho somente dele, mas de todos os autores que se
prontificaram a participar e que, com empenho e dedicação, construíram
mais este livro.
A apresentação e a abertura do livro são, respectivamente, do professor
Doutor Vivaldo José Breternitz, professor do Centro Universitário Padre
Anchieta e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e do professor Mestre
João Bosco Fontoura, diretor e fundador do Sistema Promove de Ensino de
Minas Gerais.

MUITOS AUTORES COMPARECERAM E PRESTIGIARAM O LANÇAMENTO, ACOMPANHADOS DE SEUS FAMILIARES, AMIGOS E
CONVIDADOS, O QUE PROPICIOU UM CONTEXTO DE ALEGRIA E REALIZAÇÃO.

Poesia

Autores orgulhosos com mais uma edição

Tão esbelto quanto a luz do dia

Misterioso quanto o desesperar da noite

Mas ali em seu casulo

Que tanto criava ambiguidades sobre a mesma

Duvidosa e enigmática, virou uma borboleta

E desmanchou-se à vida de seu campo

Como as flores que se explanam.

Giulia Tozetti Zorzenon, aluna da segunda série B

Lançamento do livro foi um sucesso



O significado
do fogo

olímpico
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AHISTÓRIA DO FOGO OLÍMPICO TEM ORIGEM NA MITOLOGIA, MAIS PRECISAMENTE NA GRÉCIA ANTIGA, E
POR SER CONSIDERADO SAGRADO POR MUITOS POVOS, FOI ROUBADO POR PROMETEU, A FIM DE ENTREGAR
A CHAMA AOS MORTAIS. Ainda de acordo com a história antiga, o ser humano só se desenvolveu após esse ato de

Prometeu. No simbolismo do fogo, está contida a ideia do encontro de gerações passadas com as gerações futuras, sempre
destacando valores como o respeito, a solidariedade e a ideia da paz.
O revezamento na condução da tocha olímpica, além da mensagem de paz e união, transmite a ideia de cunho nacional, passando
por todas as capitais do país sede, e não apenas na cidade em que acontecerão os jogos. As cerimônias alusivas ao fogo simbólico
começaram em Olímpia, no templo de Hera, local onde há quase três mil anos se realizavam os jogos olímpicos. É importante
ressaltar que, durante o trajeto, é passada a chama olímpica, e não a tocha, que apenas serve como instrumento para conduzir o
fogo.
Neste ano de 2016, em que o Brasil terá a honra de sediar os Jogos Olímpicos, a tocha passará por 329 cidades, será conduzida por
12 mil pessoas, somando 37 mil quilômetros percorridos, sendo 20 mil quilômetros por terra e o restante por milhas áreas, até o
dia 4 de agosto, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2016, no Maracanã, Rio de Janeiro, onde a pira será
acesa, dando início aos jogos. O fogo permanece aceso até a sua extinção na cerimônia de encerramento no dia 21 de agosto.
Os condutores são indivíduos da sociedade, que, de alguma maneira, inspiram outras pessoas por conta de suas vitórias, seja no
esporte ou na vida. Indicado pela Coca-Cola, o professor Davi Poit ressalta a importância do evento. “É gratificante ser
reconhecido e poder, mesmo que simbolicamente, representar tantas pessoas brilhantes que conhecemos com uma mensagem
de paz e respeito”.

O PROFESSOR DAVI RODRIGUES POIT, COORDENADOR DO CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO UNIANCHIETA, SERÁ UM DOS

CONDUTORES DA TOCHA OLÍMPICA PELAS RUAS DE JUNDIAÍ.

Professor Davi Poit Parte do kit que a Coca-Cola enviou para o professor e sua torcida.
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Alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio integrado ao Técnico de Informática das Escolas Padre Anchieta
realizaram uma visita técnica à Microsoft no último dia 24 de maio. A visita à sede da empresa no Brasil, em São Paulo,
que é referência mundial de inovação, permitiu aos alunos assistirem palestras sobre tendências de tecnologia, como
Cloud Computing e dispositivos móveis, além de tópicos sobre estratégias de TI e carreira, incluindo uma conversa com
o pessoal do departamento de recursos humanos e outros funcionários da empresa. Na ocasião, também foram
ministradas três oficinas, que possibilitaram aos participantes a prática em desenvolvimento de sistemas e lógica de
programação. A visita foi acompanhada pelos professores de informática Fabiano Orsi, Norberto Savioli e Rafael
Herman Mauro. Segundo Marco Borges, estudante do terceiro ano, “a visita foi bem interessante, principalmente pelo
fato de eu ser um consumidor assíduo de tecnologia. Gostei da infraestrutura, dos programas que a Microsoft oferece a
estudantes, além de conhecer a tecnologia, ferramentas e softwares que a empresa disponibiliza”. Para Nicolas Souza,
estudante do primeiro ano, “foi uma experiência revigorante, pudemos interagir com profissionais de software e estar
mais perto de nosso futuro”. O professor Norberto Savioli ressaltou que os estudantes tiveram a oportunidade de
conhecer as novas tecnologias da Microsoft para serem aplicadas no ambiente profissional e acadêmico. Rafael Herman
Mauro, que também é docente do curso de Sistemas de Informação do UniAnchieta, comentou: “Aprofundamos nossos
conhecimentos sobre tecnologias que já conhecemos na área educacional e corporativa da Microsoft. O evento foi bem
proveitoso e, com certeza, irá colaborar como introdução de inovações tecnológicas dos cursos do Anchieta.”

Hora de registrar a visita

Alunos puderam colocar em prática o conteúdo

Visita permitiu ganho de experiência e aprendizado Atividades diversas atraíram os estudantes Da teoria para a prática

Equipe Microsoft com os alunos do Anchieta



CONHECIMENTO

Método Project Model Canvas
é tema de aulas práticas

NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016,
ESTUDANTES DO NONO PERÍODO DO
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

DO UNIANCHIETA PARTICIPARAM DE AULAS
PRÁTICAS NA DISCIPLINA DE GESTÃO DA
QUALIDADE II, MINISTRADA PELO PROFESSOR
PAULO VERSURI. A atividade se concentrou no
método Project Model Canvas (Quadro Inteligente),
uma metodologia robusta de elaboração de projeto
inspirada em conceitos de neurociência. O Project
Model Canvas constitui-se como um tipo de mapa
mental, que permite a visualização dos principais
pontos pertinentes a um projeto, que devem ser
analisados de forma interativa e coletiva. Este método
oferece ao engenheiro de produção maior visibilidade
das partes interessadas, e ainda possibilita a
elaboração de um projeto visual, que contenha
justificativa, objetivos, benefícios, produto,
requisitos, stakeholders, equipe, premissas,
entregas, restrições, riscos e alinhamento de tempo e
custos.
Com base nesse método, os alunos aplicaram o DMAIC
no Canvas, que é um método baseado no Six Sigma. A
metodologia DMAIC (Definir – Medir – Analisar –

Melhorar – Controlar) garante uma sequência ordenada, lógica e eficaz no gerenciamento
dos projetos. Pode ser usada na melhoria de processos já existentes e aplicada a qualquer
setor de produção ou administrativo, com o objetivo de aumentar a produtividade em
manufatura, diminuir tempo de execução de uma determinada atividade, melhorar o fluxo de
caixa da empresa e entregar o produto ou serviço dentro do prazo acordado.
A partir do estudo de caso de uma empresa, foram identificados atrasos na entrega dos
produtos devido às altas taxas de retrabalho, que chegavam a atingir 30% da produção. A
meta era reduzir as peças retrabalhadas em pelo menos 10%. Aplicando a metodologia, os
estudantes, organizados em grupos, simularam uma equipe de projeto na produção e
preencheram um Canvas aplicando o DMAIC. Anexaram post-its numa folha em formato A0,
nos treze quadros que definem, resumidamente: Por quê? O quê? Quem? Como? Quando?
Quanto?
O professor Paulo comenta que, com a aplicação do método, os alunos conseguiram
visualizar a situação e tomar decisões com base nos fatos e dados. Alguns grupos alcançaram
percentuais acima das metas estabelecidas, uma vez que a visualização possibilitada pela
aplicação do método e o trabalho de forma participativa geraram ideias e resultados
significativos para a empresa. O professor comenta ainda que, por se tratar de uma atividade
prática, teve como principal objetivo estimular os alunos a colocarem suas competências
técnicas em ação e favorecer o surgimento de links com o cotidiano empresarial.
Ronaldo Santana Santos, coordenador geral do curso de Engenharia de Produção do
UniAnchieta, afirmou que, diferentemente do que ocorre na sala de aula tradicional, o
professor Paulo atuou como um facilitador da aprendizagem, utilizando o modelo de sala de
aula invertida. Em vez de trazer as respostas prontas para os alunos, ele fomentou a
discussão, na intenção de problematizar temas, 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 apropriação de conceitos e se envolverem na
aprendizagem colaborativa.

ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PUDERAM SE APROFUNDAR NO TEMA E APLICAR CONHECIMENTOS.
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Alunos se reunidos para discutir sobre o trabalho

Aula prática da disciplina de Gestão da Qualidade II
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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 ADMINISTRAÇÃO 7917 ASSISTENTE COMERCIAL 7965 PROGRAMADOR JAVA SE

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7919 ESTÁGIO ENGENHARIA 7967 ESTÁGIO SECRETARIADO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 7969 SUPERVISOR DE NEGÓCIOS BANCÁRIOS

7661 ANALISTA DE R.H 7924 ESTÁGIO 7970 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7971
CONSULTOR DE VENDAS E

MERCHANDISIGN

7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7928 ANALISTA CONTÁBIL 7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7932 ESTÁGIO R.H 7979 AGENTE DE COMUNICAÇÃO

7828 ESTÁGIO 7934 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO 7980 AGENTE COMERCIAL

7849 ESTÁGIO ENGENHARIA 7935 GESTOR DE LIMPEZA 7981 ASSISTENTE CONTÁBIL

7877 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 7936 AUXILIAR DE VENDAS 7985 AUXILIAR DE COBRANÇAS

7882 ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL 7939 ESTÁGIO R.H 7986 ESTÁGIO MARKETING

7893 ESTÁGIO 7940 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7941 ANALISTA DE CUSTO JR. 7989 PEDAGOGIA

7905 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 7942 ESTÁGIO ENGENHARIA 7990 ESTÁGIO QUÍMICA

7907 ESTÁGIO 7943 ESTÁGIO ENGENHARIA 7991 ESTÁGIO INFORMÁTICA

7908 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7955 ESTÁGIO DEPTO. FINANCEIRO 7992 TÉCNICO DE LABORATÓRIO

7913 ESTÁGIO 7956 ANALISTA COMERCIAL JR. 7993 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7914
VENDEDOR DE PRODUTOS NATURAIS E

SUPLEMENTOS
7957

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DE

PRODUTOS QUÍMICOS
7994 ATENDENTE COMERCIAL

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL 7962 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 7995 OPERADOR DE PRODUÇÃO

7916 EDUCADOR FÍSICO 7963 ESTÁGIO 7996 ESTÁGIO IMPLANTAÇÃO ERP

8001 ESTÁGIO NATAÇÃO INFANTIL 7964 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7997 TELEMARKETING

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 7998
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - TÉCNICO EM

QUÍMICA

Agora em Indaiatuba
MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br
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EM SUA NONA EDIÇÃO, O SEMINÁRIO REPETIU O SUCESSO DAS EDIÇÕES ANTERIORES, REAFIRMANDO-SE COMO EVENTO
IMPORTANTE E JÁ TRADICIONAL DO CURSO.

A VISITA POSSIBILITOU AOS ESTUDANTES UMA VISÃO GERAL DO
MERCADO DE TRABALHO NA ÁREA.

Seminário Arte e Linguagem em Cena
mobiliza estudantes de Letras

Estudantes de Publicidade
e Propaganda visitam

agência Publicis Brasil
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NO ÚLTIMO DIA 24 DE MAIO, ACONTECEU
MAIS UM EVENTO CULTURAL DO
UNIANCHIETA, NO CAMPUS CENTRAL: O

SEMINÁRIO ARTE E LINGUAGEM EM CENA IX. A
professora Maria Cristina Couto Melo proferiu a palestra
intitulada “O pós-colonial e o multiculturalismo em Terra
Estrangeira: a questão da identidade e a
desterritorialização”. O seminário faz parte do programa
institucional de pesquisa em iniciação científica do curso
de Letras, que é coordenado pela professora Rutzkaya
Queiroz dos Reis, e conta com a organização da
professora Maria Cristina de Moraes Taffarello.
O objetivo do seminário foi exibir e discutir a narrativa do
filme Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela
Thomas, de 1995, a partir das questões relativas ao pós-
colonial e da perspectiva multicultural identificada no
filme, as quais potencializam as dinâmicas que envolvem
a questão de identidades e a desterritorialização dentro
do contexto da globalização.
O filme apresenta algumas características importantes
no que se refere às questões de construção de uma
identidade nacional e individual dentro do movimento
diaspórico. No início dos anos 1990, o contexto brasileiro
foi marcado pela reestruturação econômica realizada
com a implantação do Plano Brasil Novo, pelo então
presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente
eleito por votação direta após um lento processo de
redemocratização. Em 1995, Terra Estrangeira retoma
esse fato e faz dele ponto de partida da ficção, que
discursa sobre momentos da história de jovens
brasileiros exilados em Portugal, que seguem em uma
busca constante das suas identidades e das relações que
as constroem. O filme produz um retrato do desestímulo,
da apatia, da falta de esperança e da solução individual
encontrada pela fuga, fatos que resultaram em um
período marcado pela frustração e pelo desencanto.
Mais uma vez, o seminário contribuiu para a ampliação do
repertório cultural dos alunos, utilizando a perda e
reconstrução das identidades como ponto de partida para
a reflexão do papel da língua, da cultura e das
subjetividades em uma situação de diáspora e de exílio.

No último dia 5 de maio, estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do
UniAnchieta realizaram uma visita técnica à agência Publicis Brasil, em São Paulo,
e voltaram com a convicção de terem acertado na escolha da carreira profissional.
O Publicis Groupe foi fundado em 1926, na França, por Marcel Bleustein-Blanchet.
Atualmente, é o terceiro maior conglomerado de comunicação do mundo. P&G,
Nestlé, Heineken, Carrefour, Sony, SBT e Loréal são alguns dos clientes do grupo.

Alunos de Publicidade e Propaganda

Espaço da Publics

Apresentação da agência

Pausa para a selfie

Professora Maria Cristina Couto Melo
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Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem
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Engenharia Química
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Gestão de Recursos Humanos
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Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


