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Estudantes de Logística
finalizam Projeto Maquete
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O PROJETO INTEGROU O
CONTEÚDO DE TODAS AS
DISCIPLINAS ESTUDADAS

DURANTE TODO O SEMESTRE.

No último dia 10 de novembro,
estudantes do terceiro e do quarto
períodos do curso de Logística do

UniAnchieta apresentaram o Projeto
Maquete, integrante da disciplina Tópicos
Especiais em Logística, sob a supervisão
do professor Robson Dini. O projeto visa
integrar o conteúdo das disciplinas estudadas
durante o semestre, bem como promover a
troca de experiência entre os alunos.

CULTURA MENTAL DA DESCULPA
OPINIÃO

O que você vai fazer para superar o momento de
recessão econômica?
Hoje, como vivemos uma época de recessão econômica e
de crise política, instalou-se a cultura de reclamação e
desculpas. Esse hábito, quando é demasiado, pode
ocasionar problemas nas organizações, públicas ou
privadas. Vinda do gestor, essa atitude causa um efeito
espiral que contamina os colaboradores, que também
começarão a reclamar da situação; em pouco tempo, o
inconsciente social desse ambiente sofrerá, e uma queda
no desempenho acontecerá, pois o foco foi desviado para
o problema.
O ser humano tem o instinto de se defender, e isso
acontece quando somos acusados ou responsabilizados
por algo; a tendência é reclamar de terceiros ou dar
desculpas que envolvem outras pessoas e o sistema.
Esse mecanismo é instalado desde o nascimento, sendo
utilizado demasiadamente por pessoas que não têm

maturidade suficiente para receber um feedback negativo
ou mesmo para serem cobradas, por resultado,
cumprimento de prazo e desempenho.
Algumas atitudes são comuns quando essa cultura mental
da desculpa se instala, como a de fingir que não há
problemas ou a de apontar culpados, esperar que algo
milagroso caia do céu, virar o rosto para o problema,
reclamar sobre o problema e sobre a solução proposta,
além do vitimismo.
Todas as pessoas que reclamam detêm habilidades e
inteligências ocultas, que precisam ser desenvolvidas
para que não se instale a cultura mental da desculpa. O
processo de Coaching promove e apoia o
desenvolvimento dessas habilidades e inteligências, por
meio de ferramentas científicas e perguntas voltadas ao
resultado, tirando, assim, o foco do problema.
Com o tempo, o Coachee assume esse novo hábito de

focar na solução, deixando a velha perspectiva que era
voltada a reclamações e desculpas. Essa nova postura faz
com que seu modelo mental trabalhe de forma mais
assertiva e produtiva. A mente não separa o real do
imaginário; sendo assim, o pensamento voltado para o
problema trará sensações negativas e depressivas, e o
inverso ocorre quando a mente está voltada para o
pensamento produtivo, aquele que formula ações
voltadas para a solução.
Explore sua mente em busca de algo maior, não caia na
cultura mental da desculpa. Agora, após essa reflexão,
deixo duas perguntas:
1. O que você vê de bom nos problemas que está
enfrentando (de ordem pessoal ou profissional)?
2. Quem você quer tomar por modelo para alcançar o que
deseja? O que essa(s) pessoa(s) faz(em) que você
gostaria de fazer de modo igual ou melhor?

ADRIANO BETELLI - Professor do
Centro Universitário Padre
Anchieta - Life & Executive Coaching

Docentes e alunos orgulhosos com o projeto final
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Hidroginástica traz inúmeros
benefícios ao praticante

NO SÉCULO 3 A.C., O GREGO ARQUIMEDES TERIA SAÍDO PELADO PELA RUA
GRITANDO: “EUREKA!” – EM PORTUGUÊS, “DESCOBRI!”. Isso ocorreu
enquanto filosofava em uma banheira e concebeu o princípio do empuxo, o

impulso de baixo para cima que sentimos ao mergulhar na água e que dá a sensação de
leveza. O que Arquimedes não imaginava é que, tempos depois, sua teoria seria
aproveitada na criação de uma divertida e eficiente atividade física: a hidroginástica.
Dentre as vantagens de malhar na água, está a maior resistência que ela oferece ao
indivíduo durante a execução dos movimentos, tornando os exercícios mais intensos, ao
mesmo tempo em que protege as articulações.
O professor Davi Poit, coordenador do curso de Educação Física do UniAnchieta, explica: “A
hidroginástica pode restringir o avanço de doenças crônicas, como artrite, pois fortalece as
articulações afetadas sem oferecer riscos para o praticante. A atividade ainda reduz as
dores de pessoas com osteoartrite e osteoartrose. Uma boa aula melhora o humor, e a água
morna contribui para a redução do estresse. Como a flutuabilidade na água chega a reduzir
em 80% o peso corporal, isto acaba evitando lesões musculares e diminui a pressão sobre
as articulações. Além de tudo, a hidroginástica é uma excelente opção para perder peso:
em uma hora de atividade são consumidas de 500 a 700 calorias.”

A HIDROGINÁSTICA BENEFICIA PESSOAS DE TODAS AS IDADES, E NÃO HÁ RESTRIÇÕES PARA
A PRÁTICA. ENTRE OS INÚMEROS BENEFÍCIOS, ESTÃO O FORTALECIMENTO DAS

ARTICULAÇÕES E A REDUÇÃO DO PESO CORPORAL.

Conheça cinco bons motivos para a prática de
hidroginástica:

1. É uma das atividades mais democráticas:
gestantes, idosos, pessoas com deficiência,
quem está ou não acima do peso e pessoas de
todas as faixas etárias podem praticá-la.

2. Além de promover a perda de peso, a
atividade aumenta a flexibilidade, fortalece os
músculos e contribui para a resistência do
sistema cardiorrespiratório do praticante.

3. O risco de lesões é diminuído, já que a água
reduz os impactos dos movimentos.

4. As aulas estimulam a interação entre os
praticantes, pois eles se exercitam em grupo.

5. As atividades na água exigem controle da
respiração, calma e concentração, o que faz a
mente se desligar dos problemas cotidianos e
descansar.
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No último dia 19
de novembro, as

Escolas Padre
Anchieta

realizaram a Feira
Científica e
Cultural dos

estudantes do
Ensino

Fundamental, com
o tema “Ciência e

Saúde”. O
principal objetivo

do evento é
contribuir para a

formação de
cidadãos

conscientes, aptos
à tomada de
decisões e à

atuação efetiva
diante da

realidade mundial.
A participação das

famílias foi
expressiva, com
um fluxo intenso

de visitantes
durante todo o
período e por

todos os espaços
da exposição.

Ciência e SaúdeCiência e SaúdeCiência e SaúdeCiência e SaúdeHum... salada de frutas, que delícia!

Benefícios da atividade física Nossos cientistas

Atenção total durante as apresentações

Atividades sobre IMC, Índice de Massa Corporal Todo cuidado é pouco



NOVEMBRO É O MÊS DEDICADO À CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE PRÓSTATA, BEM COMO À ORIENTAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO
HOMEM. Conforme se lê em notícia divulgada no site da Câmara Municipal do

Recife, datada do último dia primeiro de novembro, “No Brasil, o Novembro Azul foi criado
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino
de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e obteve ampla
divulgação. Em 2014, o Instituto realizou 2.200 ações em todo o Brasil, com a iluminação
de pontos turísticos (como Cristo Redentor, Congresso Nacional, Teatro Amazonas,
Monumento às Bandeiras), adesão de celebridades (Zico, Emerson Fittipaldi, Rubens
Barrichello), ativações em estádios de futebol, corridas de rua e autódromos, além de
palestras informativas, intervenções em eventos populares e pedágios nas estradas.”
O câncer de próstata figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens,
levando a mais de 13 mil mortes no país no ano de 2013 (segundo dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade – SIM, divulgados no site do Instituto Nacional do
Câncer). Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no país em 2016, também
segundo o INCA. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se
para outros órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma
lenta, levando cerca de 15 anos para atingir um centímetro cúbico, não chegando a dar

ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM ESTIVERAM NA UBS DO BAIRRO AGAPEAMA, DIVULGANDO
MATERIAL SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA E A SAÚDE DO HOMEM.
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Estudantes do UniAnchieta
realizam ação em UBS

sinais durante a vida e nem a ameaçar
a saúde do homem, ainda de acordo
com informações coletadas no site do
INCA. Por isso é necessária a
realização dos exames preventivos;
todo homem deve consultar um
urologista anualmente, a partir dos 40
anos de idade.
É comum os homens não procurarem
os serviços de atenção básica e
preventiva oferecidos pelas unidades
de saúde. Com foco na conscientização
e na necessidade de se quebrarem
tabus e preconceitos que ainda cercam
a atenção à saúde do homem,
estudantes do sétimo e do oitavo
períodos do curso de Enfermagem do
UniAnchieta realizaram ações alusivas
ao Novembro Azul durante o estágio
curricular realizado na Unidade Básica
de Saúde Agapeama, em Jundiaí.
Supervisionados pela enfermeira e
professora Al ine Ferreira, os
estudantes Jéssica Destri, Juvenal
Siqueira Santos, Vanderley Duraes,
Robson Oliveira, Thiago Duarte,
Adriana de Paula e Bárbara Xavier
orientaram a população usuária da
UBS sobre o câncer de próstata e a
saúde do homem, por meio de vídeos e
documentários exibidos na recepção
da unidade. Além disso, os estudantes
r e a l i z a r a m a t e n d i m e n t o s e
distribuíram material informativo
elaborado por eles, sob a orientação de
Graziela Nascimento, enfermeira da
UBS.

Na prática: alunos de Enfermagem divulgaram o Câncer de Próstata
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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

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -
TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ

8223 ESTÁGIO

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8189 AUXILIAR TÉCNICO 8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8190 INFRAESTRUTURA 8225 ESTÁGIO FINANÇAS

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8142
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8154 ESTÁGIO 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA 8229 LÍDER DE PROJETOS ERP

8157 ESTÁGIO 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8230 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8197 ESTÁGIO VENDAS 8231 ESTÁGIO

8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8198 ESTÁGIO JURÍDICO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP. NET 8200 ESTÁGIO R.H 8233 NUBE - ENGENHARIA CIVIL - OE 139462

8165 HELP DESK 8201 DIVULGADOR 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8203 ESTÁGIO 8235 ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8168 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8204 ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY - SC Johnson 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK

8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8174 ESTÁGIO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR. 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS

8175 ESTÁGIO 8207 ESTÁGIO 8240 NUBE - QUÍMICA - OE 142265

8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8209 ESTÁGIO CONTROLADORIA 8241 NUBE - MARKETING - OE 142190

8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8243 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8178 ESTÁGIO DIREITO 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS 8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8179 ESTÁGIO MARKETING 8215 ANALISTA DE SUPORTE 8247 ANALISTA FISCAL

8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8216 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8182 ESTÁGIO T.I 8218 ESTÁGIO QUALIDADE 8251 GERENTE FINANCEIRO

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8220 VENDEDOR EXECUTIVO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL
2017 - TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA

8221 CONSULTOR EXECUTIVO 8253 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8258 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8256 ASSISTENTE CONTABIL 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO
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Alunos do UniAnchieta
visitam Centro

Experimental Aramar
ALÉM DE CONHECEREM AS INSTALAÇÕES, OS ESTUDANTES FORAM CONVIDADOS A PARTICIPAR DO PROCESSO

SELETIVO, UMA DAS PRINCIPAIS FORMAS DE INGRESSO NA MARINHA DO BRASIL.

NO ÚLTIMO DIA 8 DE
N O V E M B R O , O S
FORMANDOS DO CURSO

DE ENGENHARIA QUÍMICA DO
UNIANCHIETA ESTIVERAM NO
CEA, CENTRO EXPERIMENTAL
ARAMAR, LOCALIZADO EM
IPERÓ, INTERIOR DE SÃO
PAULO, PARA CONHECER
ALGUMAS DAS INSTALAÇÕES
VOLTADAS PARA O CICLO DO
COMBUSTÍVEL NUCLEAR E
PARA A CONSTRUÇÃO DO
SUBMARINO BRASILEIRO.
O CEA faz parte do Centro
Tecnológico da Marinha em São
P a u l o ( C T M S P ) , o n d e é
desenvolvido o Programa Nuclear
da Marinha do Brasil que visa à
capacitação no domínio dos
processos tecnológicos, industriais
e operacionais de instalações
nucleares aplicáveis à propulsão
naval, que, devido ao grande
campo de pesquisa foi dividido em
duas instalações – o CTMSP-Sede,
situado no campus da USP, em São
Paulo, e o CEA, em Iperó.
O grupo de estudantes visitou
a l g u m a s d a s p r i n c i p a i s
instalações, laboratórios e
protótipos desenvolvidos pelo
CTMSP, como a Usina de
Hexafluoreto de Urânio - USEXA,
onde se inicia o processo de

enriquecimento do urânio, o LATEP - Laboratório de Testes de
Equipamentos de Propulsão, o LABGENE - Laboratório de
Geração Nucleoelétrica (uma instalação experimental em
terra de uma planta de propulsão nuclear), o LABMAT -
Laboratório de Materiais Nucleares e o LARE - Laboratório
Radioecológico, responsável pelo controle dos efluentes
liberados do CEA para o meio externo e pela monitoração de
amostras ambientais ao redor do Centro.
O Centro Tecnológico da Marinha atua em diversas áreas

tecnológicas, tais como desenvolvimento de sistemas
térmicos, químicos e eletromecânicos, de processos
químicos e projetos, fabricação e testes de componentes. O
Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo e

domina a tecnologia da produção
do combustível nuclear. A Marinha
detém hoje a tecnologia de
construção do submarino, a partir
do projeto alemão, e já domina o
Ciclo do Combustível Nuclear. A
conclusão do submarino nuclear
tem previsão para 2025.
Neste semestre, durante os
estudos da disciplina Economia e
Administração de Mercado, os
a l u n o s c o n h e c e r a m o s
investimentos do governo
brasileiro, especialmente nos
p r o g r a m a s e p r o j e t o s
relacionados à sua área de
formação, e tiveram ainda a
oportunidade de realizar uma
análise dos investimentos
governamentais em setores
estratégicos, visando a soberania
nacional.
Durante a visita, os estudantes
foram convidados a participar dos
processos seletivos e de outras
formas de ingresso na Marinha do
Brasil (carreira militar) ou na
atividade civil, nos diversos
processos e atividades técnicas
de engenharia, pesquisa e
desenvolvimento realizados no
CTMSP e no CEA, enfatizando-se
a importância e o reconhecimento
do UniAnchieta na região.

Estudantes de Engenharia Química durante a visita técnica



Vestibular
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Aviação Civil (NOVO)

Biblioteconomia  (NOVO)

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica (NOVO)

Engenharia Química

Estética e Cosmética

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)


