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Evento é aberto à comunidade acadêmica e à comunidade externa,
com entrada franca. Exposição e venda de livros, sessões de autógrafos
e palestras estão entre as atrações. PÁGINA 3
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Os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental das Escolas Padre
Anchieta de Jundiaí produziram mais uma edição do “Livro de Receitas da
Vovó”, publicação da instituição que conta com a colaboração das vovós dos
estudantes, que enviam suas receitas especiais e preferidas. A “Tarde da
Vovó”, que integra o Projeto Preparando para a Vida, é um evento que aborda
a valorização da família e o papel da avó no contexto familiar. Neste ano, o
evento reuniu a equipe diretiva, os professores, os estudantes do primeiro
ano, acompanhados de suas mães e avós, e os estudantes do segundo ano na
tarde do último dia 20 de outubro. Na oportunidade, os estudantes
homenagearam as vovós declamando um poema e cantando a música “De
janeiro a janeiro”, de Nando Reis. Diversos pratos doces e salgados foram
trazidos pelos alunos, escolhidos entre suas receitas preferidas.

Os alunos declamaram um poema em homenagem as vovós

Abraço apertado

Café da tarde em família

Não faltaram delicias no encontro Tudo preparado com carinho
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1ª Feira do Livro do
UniAnchieta será

realizada em novembro
EVENTO REUNIRÁ EDITORES,

ESCRITORES E CONTADORES DE
HISTÓRIAS, ENTRE OUTROS
PROFISSIONAIS LIGADOS À

PRODUÇÃO E À DIFUSÃO DO LIVRO.

ENTRE OS DIAS 8 E 11 DE NOVEMBRO, O
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA
REALIZARÁ A 1ª FEIRA DO LIVRO. A iniciativa

tem como objetivo promover o interesse e o gosto pela
leitura, facilitando o contato do público visitante com
gêneros e títulos diversos a preços especiais.
A feira contará com mais de 15 expositores, e estarão à
venda obras de literatura para todas as idades, além de
outros gêneros. Entre as atividades, estão programadas
palestras e sessões de autógrafos e de contação de
histórias.
Segundo Marisa Cristina da Rocha, responsável pela
organização da 1ª Feira do Livro UniAnchieta, “o evento é
aberto à comunidade acadêmica e à comunidade
externa. Durante os quatro dias de duração da feira,
nossa expectativa é receber centenas de pessoas de
Jundiaí e região, que poderão desfrutar de um espaço
acolhedor, preços acessíveis e uma grande variedade de
títulos.”
A feira estará instalada na quadra esportiva do Prédio
São Paulo, no Campus Central do UniAnchieta, e
funcionará das 10h às 21h. A abertura será realizada no
dia 8, às 10h30, pelo professor Nelson Figueiredo Filho.

FEIRA DO LIVRO
Livros com descontos

a partir de 30%

Livros infantis a
partir de R$ 10,00

08 de novembro 09 de novembro

11 de novembro

•10h30min - Abertura oficial
Nelson Figueiredo Filho

• 15h - Palestra
Robson Mian

• 19h30min - Sessão de Autógrafos
José Renato Polli

George André Savy

Maria Cristina Taffarello

Dalton Luiz Sibinel

Rose Ruas

Rafael Herman

Palestrante:
· Recreação na atividade turística e hoteleira

Autor:
· Eu já sei ler (infantil);
· Democracia em tempos de conservadorismo
Autor:
· Marvin II (romance);
· A evolução no transporte de passageiros de ônibus em Jundiaí e região.
Autora:
· O lobinho arco-íris
Autor:
· Uma pérola esquecida
· Uma estrada, um caminho, os destinos de uma vida
· O descompasso da administração pública
Autora:
· Travessia Tankas
Autor:
· Coaching com pipoca

• 10h30min. - Contação de Histórias
Marcio Martelli

• 15h - Palestra
Dimitri Wu Pereira.

• 19h30min. - Sessão de Autógrafos
Ana Cláudia Rêgo

Márcio Martelli

Joel Mario Silva Jr

Evandro Fernandes da Silva

Palestrante:
· Zeca, o sapinho solitário;
· O bum do rá-tim-pum!!!

Palestrante:
Aventura na educação escolar

Autora:
·Fôlego - fragmentos poéticos.
Autor:
· Toda pessoa deve ir a Lisboa
Autor:
· Retalhos de conhecimento
Autor:
·A fuga da bailarina
·Na esquina de batom

10 de novembro
• 10h30min. -

• 19h30min.  - Lançamento

·

·

·

Contação de Histórias
Marcio Martelli

Dog

Palestrante:
O menino que tinha todas as respostas mas não sabia o que era

o amor;
O dia em que a Iara pegou piolho.

L'Accademia, cotidiano do cloro
Autor:

• 15h - Sessão de Autógrafos
Jessica Ribeiro

- Encerramento

Autora:
· Terra

• 20h30min.

ENTRADA GRATUITA
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OEXCESSO DE PESO NA MOCHILA DA ESCOLA PODE CAUSAR PROBLEMAS ORTOPÉDICOS GRAVES. ELES PASSARAM DA
FASE DA MOCHILA DE RODINHAS E OPTARAM POR CARREGAR TODO O MATERIAL EM MOCHILAS DE OMBRO. CADA VEZ
MAIS COLORIDAS E CHEIAS DE ESTILO, AS MOCHILAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS ESTÃO MUITAS VEZES
PENDURADAS EM UM SÓ OMBRO, CAUSANDO PROBLEMAS POSTURAIS.

Ao comprar uma mochila, deve-se verificar o seu peso, discriminado na etiqueta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% das pessoas
têm, tiveram ou terão dores nas costas provocadas por problemas de coluna. Essas dores podem estar relacionadas ao peso da mochila
carregada na época da escola e, portanto, podem ser evitadas.
O Ministério da Saúde recomenda que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso da
criança, ou seja, uma criança de 30 quilos não deve carregar uma mochila que pese mais
do que três quilos. Os responsáveis devem ficar atentos e evitar peso desnecessário
nas mochilas das crianças, colocando apenas o material que será utilizado naquele
dia.
Como esclarecem Danilo Crege, coordenador do curso de Fisioterapia do
UniAnchieta e Neto Andreghetto, supervisor da área de Ortopedia do curso
de Fisioterapia do UniAnchieta, toda patologia que afete nosso sistema
musculoesquelético, seja qual for a articulação, pode estar relacionada a
inúmeros fatores, mesmo que pequenos, mas quando somados ao longo da
vida, podem ser definidos como causa. Na área da fisioterapia, denominamos
esses fatores externos como fatores ambientais. A coluna é um conjunto de
pequenas articulações sobrepostas, que naturalmente já sofre com o
efeito da gravidade, e esse é um dos grandes motivos da grande incidência
de patologias que acometem esse complexo articular. Quando submetido a
uma sobrecarga extra, no caso a mochila escolar, há um fator externo que
está contribuindo ainda mais para o surgimento de patologias. Portanto, é de
extrema importância que a utilização da mochila siga orientações valiosas para a
saúde, visto que hoje em dia a mochila muitas vezes acompanha o indivíduo até a
vida adulta, principalmente no transporte de notebooks, e não apenas no período
escolar. Além de limitar o peso da mochila e seu conteúdo a apenas 10% do peso
corporal, como recomenda o Ministério da Saúde, outras orientações para
minimizar o efeito dessa sobrecarga também são importantes, tais como utilizá-
la o mais próximo possível da coluna, fazendo com que ela esteja dentro do
centro de gravidade, e evitar a utilização de apenas uma alça e um único ombro,
pois, além de sobrecarregar o ombro, esse costume acarreta desequilíbrios em
toda a coluna, até mesmo nas últimas vértebras lombares. É difícil afirmar
que apenas a utilização incorreta da mochila na infância seja o fator
principal para o surgimento de patologias ou desvios na coluna
de um adulto, porém, sem dúvida alguma, é um dos primeiros
fatores ambientais nocivos para a coluna, portanto é de
grande valia atentarmos para a postura de nossas crianças na
utilização de mochilas, pois quanto menos fatores de risco
nossa coluna vertebral sofrer no decorrer da vida, maiores são
a chances de termos um envelhecimento com poucas dores.
Essas orientações não visam somente o cuidado com as
crianças, mas a todos que por alguma necessidade utilizam
mochilas, como atletas, executivos e professores.

Peso da mochila escolar pode
causar problemas na coluna
LIVROS, CADERNOS, ESTOJO E O QUE MAIS COUBER. O EXCESSO DE PESO NA MOCHILA DA ESCOLA

PODE CAUSAR PROBLEMAS ORTOPÉDICOS GRAVES.



05
30 outubro 2016CONHECIMENTO

COM PÚBLICO PARTICIPATIVO, O ENCONTRO TROUXE TEMAS RELEVENTES E ATUAIS LIGADOS À ÁREA DA NUTRIÇÃO.

UniAnchieta comemora o sucesso
da VIII Jornada da Nutrição

NOS ÚLTIMOS DIAS 5, 6 E 7 DE OUTUBRO, OS
DOCENTES E OS ESTUDANTES DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DO UNIANCHIETA

PARTICIPARAM DA VIII JORNADA DA NUTRIÇÃO. Durante
os três dias de evento, o público pôde participar de ciclo de
palestras que abordaram temas atuais e pertinentes ao curso.
No primeiro dia, a nutricionista Ruth Bartelli Grigolon, do
Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares (PROATA),
abordou principalmente doenças como bulimia, anorexia e
transtorno de compulsão alimentar, discorrendo sobre suas
causas e tratamentos. A segunda palestra foi proferida por Bruna
Barone, ex-aluna do Centro Universitário Padre Anchieta, que
apresentou aos estudantes seu projeto de doutorado, que
propõe a pesquisa da relação entre alimentos e sustentabilidade.
No dia 6, os estudantes puderam conhecer o trabalho realizado
pela nutricionista Cristina Tavares Matias, que atua na área de
Alimentação Escolar do Município de Guarulhos, São Paulo. Na
sequência, Maria Conceição Caé Silva, suplente de diretoria do
Sindicato dos Nutricionistas, falou sobre o mercado de trabalho
para o nutricionista e sobre as lutas que os profissionais da
categoria vêm enfrentando.
No último dia do evento, Simone Hernandes Campos, da Abbott,
trouxe informações importantes sobre o uso correto das dietas
enterais, a importância da terapia nutricional para pacientes de
doenças crônicas, bem como estudos importantes sobre o tema.
Nos três dias do evento, os participantes saborearam um coffee
break nutritivo, organizado pelos estudantes do curso, que não
apenas selecionaram receitas saudáveis como também
capricharam na decoração da mesa. Além disso, durante os três
dias houve sorteio de brindes, como cestas de frutas oferecidas
pelo Codarim, kits do Mundo Verde e cestas de produtos da
Saúde Natural.
Lígia Prestes, estudante do segundo período do curso, relata:
“Esta foi minha primeira jornada no UniAnchieta, e fiquei
bastante satisfeita com a organização e a competência dos
palestrantes. Apesar de ainda estar no segundo período,
considero muito importante para minha vida acadêmica já estar
me familiarizando com temas com que certamente terei contato
ao longo do curso. Foi bastante proveitoso, não apenas para
mim, como para meus colegas de classe.”
Taciana Davanço, coordenadora do curso, ressalta a importância
do evento:

“Sinto imenso orgulho do curso de Nutrição e da
união entre coordenação, alunos e professores
para que, todos os anos, o evento seja esse
sucesso.”

Uma selfie depois da palestra

A mesa de frutas e a decoração encantaram
a VIII Jornada da Nutrição

Os alunos preparam um coffee delicioso e saudável
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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 8150 ESTÁGIO FATURAMENTO 8190 INFRAESTRUTURA

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8152 ANALISTA FINANCEIRO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA

7997 TELEMARKETING 8153 ESTÁGIO 8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8154 ESTÁGIO 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8155 ANALISTA DE MARKETING 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE

8051 GERENTE OPERACIONAL 8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 8197 ESTÁGIO VENDAS

8052 ESTÁGIO 8157 ESTÁGIO 8198 ESTÁGIO JURÍDICO

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8199 ESTÁGIO COMERCIAL

8073 ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET SÊNIOR 8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8200 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8201 DIVULGADOR

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8165 HELP DESK 8203 ESTÁGIO

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8204
ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY CHAIN - SC

JOHNSON

8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8168 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8126 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8171 AUXILIAR DE T.I 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR

8128 ESTÁGIO 8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8207 ESTÁGIO

8129 VENDEDOR EXTERNO 8174 ESTÁGIO 8209 ESTÁGIO CONTROLADORIA

8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO 8175 ESTÁGIO 8210 ESTÁGIO R.H

8131 AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS 8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS

8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8178 ESTÁGIO DIREITO 8214 TELEFONISTA

8139 ATENDENTE HELPDESK 8179 ESTÁGIO MARKETING 8215 ANALISTA DE SUPORTE

8140
ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO

SISTEMA DE QUALIDADE
8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8216 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8141 ANALISTA CONTÁBIL 8182 ESTÁGIO T.I 8217 ESTÁGIO

8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8183 ESTÁGIO MARKETING 8218 ESTÁGIO QUALIDADE

8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8219 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8146 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA
8220 VENDEDOR EXECULTIVO

8189 AUXILIAR TÉCNICO 8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ
8221 CONSULTOR EXECULTIVO DE VENDAS

8223 ESTÁGIO 8222 TÉCNICO EM FARMÁCIA
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Câncer de mama:
conhecer para prevenir

OMOVIMENTO CONHECIDO COMO OUTUBRO ROSA
NASCEU NOS ESTADOS UNIDOS, NA DÉCADA DE
1990, PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA

POPULAÇÃO NO CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA,
PRINCIPALMENTE POR MEIO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE.
Tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no
mundo, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de
mama responde por cerca de 25% de novos casos anualmente.
Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser percebido em
fases iniciais, a partir de sinais e sintomas. A principal
manifestação da doença é o nódulo, fixo e geralmente indolor.
Outros sinais e sintomas são: pele da mama avermelhada,
retraída ou semelhante a casca de laranja, alterações no mamilo,
pequenos nódulos na axila ou pescoço e saída de líquido anormal
das mamas.
A mamografia de rastreamento deve ser realizada anualmente em
mulheres a partir de 40 anos. Mulheres com risco elevado de
câncer de mama devem conversar com seu médico para a
avaliação do risco e decisão sobre a conduta a ser adotada. O
câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais em grande
parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e
cura.
Os estudantes do sétimo e do oitavo períodos do curso de
Enfermagem do UniAnchieta estão desenvolvendo as atividades
acadêmicas de estágio na UBS Novo Horizonte, na cidade de

ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DO UNIANCHIETA REALIZAM DIVERSAS AÇÕES DURANTE O MÊS DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA.

Jundiaí, sob a supervisão da docente enfermeira Marina Motta. Durante
este mês, eles atuaram em conjunto com a equipe da UBS, a enfermeira
Cintia e equipe de agentes comunitários de saúde da unidade, com o
objetivo de fortalecer as recomendações para o diagnóstico precoce e
rastreamento do câncer de mama.
Os estudantes participaram de diversos eventos na própria UBS e em
outros locais no bairro, como o CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social e a Associação de Acolhimento Bom Pastor. Com o
objetivo de informar a população sobre os sinais e sintomas do câncer de
mama, os alunos confeccionaram mamas de tecido com diversas
alterações sugestivas da presença da doença. Além disso, participaram
ativamente da abertura do evento, realizaram palestras, distribuíram
panfletos e fizeram a busca ativa na própria unidade, onde o foco foi a
prevenção.
Para os estudantes, atividades como essas são de grande importância,
pois retratam a realidade da função do enfermeiro na atenção primária de
saúde no dia a dia, em ambientes como o das UBS, permitindo que o
futuro enfermeiro tenha uma formação profissional sólida e completa,
unindo os conhecimentos teórico, científico e prático, conforme ressaltam
as docentes Cristiane Pires e Marina Motta.

Equipe reunida em prol do Outubro Rosa

Alunos do UniAnchieta durante o estágio na UBS Novo Horizonte
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Aviação Civil (NOVO)

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Engenharia Elétrica (NOVO)

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)


