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A MUSCULAÇÃO É BENÉFICA PARA DIVERSOS ASPECTOS DO CORPO HUMANO, INCLUSIVE PARA PROMOVER A CONCENTRAÇÃO

Geração saúde:
como abandonar o

sedentarismo?

Uma sessão de filmes no sofá com um balde de

pipoca e outras guloseimas é um programa

irresistível, ainda mais em dias de chuva. Com a

evolução tecnológica, algumas atividades físicas são deixadas

de lado, sendo substituídas pelos contatos virtuais, aumentando

consideravelmente o número de indivíduos sedentários e,

consequentemente, a incidência de doenças cardiovasculares.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), apenas 30

minutos de atividades físicas diárias são suficientes para tirar um indivíduo do

sedentarismo. As opções vão desde as simples caminhadas até a prática de atividades

mais específicas, que visam o fortalecimento do corpo como um todo, como a musculação.

A prática de atividade física é benéfica para o corpo e para a mente, reduzindo o risco de

diabetes, a taxa de colesterol, depressão e ansiedade, além de melhorar a autoestima, a

flexibilidade e a coordenação motora do indivíduo.
As atividades de musculação, realizadas em academias e com o acompanhamento de um

profissional, aceleram o metabolismo, protegem os ossos, tornando-os mais fortes,

melhoram o desempenho nas atividades do cotidiano e fortalecem o coração.
Segundo Giuliano Lorencini, formado em Educação Física e proprietário da +Fit Club

Academia, “contrariando o que a grande maioria pensa quando o assunto é musculação,

essa atividade não serve apenas para o aumento da massa muscular. É possível também

que seja voltada para o emagrecimento, fortalecimento e tonificação muscular, evitando o

desgaste que aparece com o passar dos anos. Além disso, é preciso ficar atendo ao que

aparece na internet, pois nem tudo o que está lá é verdade. Muitas pessoas divulgam

material sobre treinamentos sem o conhecimento necessário. O correto é procurar por

uma academia séria, com profissionais especializados para o auxílio do indivíduo durante

a atividade”.
O curso de Educação Física do UniAnchieta é ofertado nas modalidades licenciatura (três

períodos semestrais) e bacharelado (quatro períodos semestrais), nos períodos noturno e

diurno. O curso conta com professores titulados e altamente qualificados para o

desenvolvimento do currículo, que alterna teoria e prática de maneira dinâmica e

prazerosa.

Matrículas abertas

FUNDAMENTAL | MÉDIO | TÉCNICO | 0800 772 8445

A natação trabalha todos os músculos e melhora o condicionamento físico.

Alunos de Educação Física do UniAnchieta
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Anvisa publica resolução
complementar sobre rotulagem

de alimentos
AtÉ JULHO DESTE ANO, AS EMBALAGENS DE ALIMENTOS DEVEM ESTAR ADEQUADAS À LEGISLAÇÃO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE
COMPONENTES ALERGÊNICOS.

ENGANA-SE QUEM PENSA QUE AS EMBALAGENS SERVEM
APENAS PARA PROTEGER OS ALIMENTOS E OFERECER
INFORMAÇÕES PARA QUEM QUER MANTER UMA DIETA

BALANCEADA. Muito além disso, os rótulos e embalagens devem conter
informações essenciais para os portadores de algumas doenças ou para
aqueles que procuram alimentos mais saudáveis, como integrais e
orgânicos.
A legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que
versa sobre a rotulagem de embalagens de alimentos é a Resolução RDC
n. 259, de 20 de setembro de 2002, que aprova o regulamento técnico
sobre rotulagem de alimentos embalados. No ano passado, a Anvisa
publicou uma resolução complementar que dispõe sobre os requisitos
obrigatórios para rotulagem dos alimentos que contêm componentes
alergênicos (Resolução RDC n. 26, de 2 de julho de 2015).
Essa obrigatoriedade da inclusão de mais informações aconteceu devido
ao número de crianças e adultos que sofrem com alergias alimentares e
têm dificuldades com as embalagens que não trazem informações
suficientes. Movimentos como o Põe no Rótulo, formado por mães de
crianças alérgicas, fizeram com que a Anvisa promovesse consultas
públicas sobre o tema, o que resultou em uma nova lei sobre rotulagem de
alimentos. Ao todo, serão 18 componentes que deverão estar em
destaque nos rótulos, conhecidos como os principais causadores de
reações alérgicas: farinhas que contêm glúten, crustáceos, ovos, peixes,
amendoim, soja, leite, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, nozes,
entre outros.
As informações deverão aparecer abaixo da lista de ingredientes, em
caixa alta, negrito e cor contrastante com o fundo do rótulo. Os
fabricantes terão até o mês de julho de 2016 para realizar os ajustes.
Segundo Nirse Ruscheinsky Breternitz, professora e coordenadora do
curso de Engenharia de Alimentos do UniAnchieta, “essa legislação sobre

rotulagem não quer proibir o uso dos alimentos com potencial alergênico,
apenas trata da obrigatoriedade de incluir informações específicas para
pessoas que têm algum problema de saúde que não permita seu consumo.
Assim como há pessoas que podem consumir todos os alimentos citados
acima e não têm problemas de saúde, também há aqueles que podem ter
graves problemas se o fizerem. Por isso, a responsabilidade do engenheiro
de alimentos é grande. Quando ele trabalha no desenvolvimento de novos
produtos, deve estar atento aos ingredientes potencialmente alergênicos
que são usados no alimento e lembrar de colocar essa informação no
rótulo, de acordo com as regras da legislação pertinente.”

Segundo a legislação mencionada, os rótulos devem
apresentar as seguintes informações:

1. Lista de ingredientes que compõem o produto, em
ordem decrescente, ou seja, o primeiro item é o
ingrediente presente em maior quantidade, e assim por
diante.
2. Origem do produto: nome da empresa e endereço de
fabricação, além do canal de contato para atendimento
ao consumidor.
3. Lote de fabricação e prazo de validade.
4. Especificação do conteúdo líquido, em massa (Kg) ou
em volume (L).
5. Tabela nutricional, com informação do valor
energético e da quantidade de substâncias (sódio,
gorduras, vitaminas etc.).
6. Informações destinadas aos portadores de
determinadas doenças, como a intolerância à lactose e
ao glúten, assim como os alimentos que possuem teor
reduzido de açúcares ou que contenham traços de
amendoim e soja.
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Ano letivo tem
início em fevereiro

NAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA, O ANO LETIVO TEM INÍCIO EM PRIMEIRO DE FEVEREIRO. REUNIMOS ALGUMAS DICAS PARA QUE A
ROTINA DE ESTUDOS QUE SE INICIA SEJA BEM-SUCEDIDA.

As férias de verão acabaram. Amanhã crianças e adolescentes
estarão de volta à escola, para mais um ano letivo. As tardes na
piscina, as prolongadas sessões de filmes e a possibilidade de dormir

até acordar espontaneamente chegaram ao fim, dando espaço a livros,
cadernos e lições de casa.
Será que existe alguma forma de recuperar o foco nos estudos depois de
tantos dias fora da escola? Essa é uma das dúvidas que acompanham muitos
pais no período de volta às aulas. O processo de adaptação ou readaptação de
cada indivíduo é diferente, mas algumas atitudes podem ajudar a retomar a
rotina escolar sem degastes desnecessários e a promover um bom
aproveitamento escolar.
A primeira dica é aproveitar a primeira metade do ano para alcançar boas
notas, enquanto o corpo está descansado e com a energia renovada. Ao longo
do ano, é normal que o corpo vá acumulando cansaço, a rotina pesa e a
dificuldade de manter o rendimento nos estudos é maior. Para superar isso, é
conveniente rever e estudar o conteúdo visto em sala de aula no mesmo dia,
em casa. Essa rotina de estudos evita que o aluno passe horas estudando nas
vésperas das provas.
Para gerenciar o uso do tempo, pode ser experimentada a técnica Pomodoro,
criada em 1980 pelo italiano Francesco Cirillo. O recomendável é que se

chegue a 25 minutos de concentração total, e isso pode ser conseguido aos
poucos. Um timer pode ser utilizado para marcar pequenos períodos de
produtividade. Períodos de 10 minutos de atividade podem ser intercalados
por dois minutos de descanso, por exemplo, aumentando-se aos poucos o
período de produtividade, até se chegar ao tempo considerado ideal,
conforme a necessidade.
Outra dica valiosa é deixar o material de estudo organizado, desligar a TV,
deixar o celular longe, ficar sozinho com água e algum lanche e focar nos
objetivos. É recomendável que se faça um planejamento dos estudos
conforme o dia da semana, por disciplina. Por exemplo, se o estudante teve
aula de matemática na segunda-feira de manhã, recomenda-se reservar um
horário no período da tarde para fazer exercícios. Caso alguma dúvida
persista, deve ser anotada para ser apresentada ao professor na aula
seguinte. Fazer resumos ou esquemas dos conteúdos, conforme vão sendo
apresentados em sala de aula, também é útil, pois favorece a assimilação e
cria oportunidade para que as dificuldades sejam detectadas e, assim,
apresentadas aos professores ao longo do período letivo.
A equipe de professores, direção e coordenação das Escolas Padre Anchieta
deseja a todos os estudantes um excelente ano letivo de 2016, com muito
conhecimento e conquistas. Sejam todos bem-vindos!

SUCESSO? COM CERTEZA!

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduaçãoPós-graduação



CANTINA

CANTINA

CANTINA

BIBLIOTECA

SECRETA
RIA

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICACENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA

VARA DA FAMÍLIA

PRÉDIO 1
ANFITEATRO

PRÉDIO 2

CANTINA

PRÉDIO

ADMINISTRATIVO

CANTINA

CANTINA

BIBLIOTECA

PRÉDIO 3
PRÉDIO 4

PRÉDIO 2
Análise Des. Sistemas
Administração (vespertino)
Aviação Civil
Arquitetura e Urbanismo
Ciências da Computação
Comércio Exterior
Direito
Educação Física B/L
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Fisioterapia
Jornalismo

PRÉDIO 2
Gestão Comercial
Gestão de Turismo
Logística
Marketing
Psicologia
Pedagogia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

PRÉDIO 4
Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos

Engenharia Elétrica
Engenharia Florestal

Engenharia Eletrônica
Engenharia Química

PRÉDIO 1
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Gestão de Recursos Humanos

CLÍNICA DA SAÚDE

CAMPUS PROF. PEDRO C. FORNARI
Portaria I - Av. Odila Azalim, 575
Vila Francisco Eber
Jundiaí – SP

Postaria II - Av. Doutor Adoniro Ladeira, 94,
(Km 55,5 Rodovia Anhanguera)
Vila Jundiainópolis
Jundiaí – SP

PRÉDIO 3
Direito

CAMPUS CENTRAL
Rua Bom Jesus de Pirapora, 100 / 140
Centro - Jundiai – SP

SÃO PAULO

TENERIFE
TENERIFE

IPEROIG

PIRATININGA

ED. SÃO PAULO
Ensino Fundamental
Letras
Pedagogia
Filosofia

ED. IPEROIG

ED. PIRATININGA

Biomedicina
Enfermagem
Estética e Cosmética
Farmácia
Nutrição
Psicologia
Visagismo, Estética e
Terapia Capilar

Psicologia
ED. TENERIFE
Ensino Médio
Ensino Médio integrado ao Curso Técnico
Técnico em Química
Biomedicina
Enfermagem
Estética e Cosmética
Gestão Ambiental
Nutrição
Processos Químicos
Psicologia
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Dando início a mais um ano letivo, desejamos que todos os estudantes do Grupo Anchieta realizem seus objetivos nesta nova etapa.

Se você está ingressando na instituição ou se está voltando para mais um período letivo, nosso desejo é o mesmo: sucesso.
Que você aproveite bem este período e se dedique ao máximo aos estudos. Aos novos, sejam bem-vindos.

Os estudantes das Escolas Padre Anchieta retornam às aulas a partir desta segunda-feira, dia primeiro de fevereiro.
Para os alunos do Centro Universitário Padre Anchieta, as aulas têm início no dia 15, para os calouros, e no dia 16, para os veteranos.



CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6185 ESTAGIÁRIO E OU ASSISTENTE JURÍDICO 7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 7656 PROGRAMADOR DE CNC

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7613 ESTÁGIO T.I 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7658 ESTAGIÁRIO

7180 ENFERMEIROS 7615 ESTAGIÁRIO - COMUNICAÇÃO 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7616 ANALISTA FISCAL 7660 RECEPCIONISTA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7617 ESTAGIÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 7661 ANALISTA DE RH

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7618 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7664 ESTAGIÁRIO A QUALIDADE

7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7666 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7620 AUXILIAR FINANCEIRO 7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA

7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7622 NUBE - TECNOLOGIA - OE 133806 7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

7467 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7624 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7669
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE

EMPRESAS

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7626
SOLUTION ENGINEER / PROFESSIONAL

SERVICES / TECHNICAL SUPPORT
7670 TÉCNICO LOGÍSTICO

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7627 MARKETING E COMUNICAÇÃO 7671 ESTAGIÁRIO PCP

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7628 MARKETING E COMUNICAÇÃO 7672 ESTÁGIO EM VENDAS

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7630 METROLOGISTA 7673
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I -

EXPORTAÇÃO

7543 AUXILIAR DE PCP 7631 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO 7674
ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA EM

COSMÉTICOS DOCUMENTAL

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO 7677
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I - ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7678 ESTÁGIO ADM

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7679 ESTÁGIO EM RH / PSICOLOGIA

7558 ENGENHEIRO ELÉTRICO 7636 ESTÁGIO 7680 ESTAGIÁRIO

7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA

CRIANÇAS - FULL TIME - JUNDIAÍ
7637 NUBE - ENGENHARIA MECÂNICA - OE 133877 7681 ESTÁGIO EM DIREITO

7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - COM EXTERIOR 7682 ESTAGIÁRIO EM T.I

7574 LÍDER DE PRODUÇÃO 7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7683 ESTAGIÁRIA NA RECEPÇÃO

7584 ANALISTA CUSTOS 7640 ESTAGIÁRIO 7685 ESTÁGIO EM MARKETING

7585 VENDAS 7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO

DE ESPECIALIDADES DA FMJ
7686 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA QUÍMICA

7586 TÉCNICO ELETRÔNICA 7642 SUPORTE 7687 ESTAGIÁRIO  DA QUALIDADE

7588 FORNEIRO 7643 ESTAGIÁRIO 7688 ESTÁGIO EM COMPRAS

7589 CORTADOR 7644 ESTAGIÁRIO 7689 ESTÁGIO EM COMPRAS CONTROLLER

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7691 ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

7591 SERIGRAFISTA 7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7692 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

7593 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7647 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7693 CHEFE DE PÁTIO

7594 ESTÁGIO EM ADM/GESTÃO COMERCIAL 7648 ESTAGIÁRIO 7694 ANALISTA DE CUSTOS

7597 ESTAGIO EM ADM/CONTÁBEIS 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 7695 AUXILIAR DE FARMACIA

7604 OPERADOR DE ETE 7650 ESTAGIÁRIO 7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO

7655 CONTADOR 7651 ESTAGIÁRIO 7697 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL

7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO 7652 ASSISTENTE JURÍDICO 7698
PROFESSOR DO CURSO DE GESTÃO

EMPRESARIAL PARA CURSO
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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/
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A DUPLA CERTIFICAÇÃO É ÚTIL PARA AQUELES QUE JÁ TÊM UMA DEFINIÇÃO PARA O FUTURO PROFISSIONAL E DESEJAM SE INSERIR NO

MERCADO DE TRABALHO DE MODO QUALIFICADO.

Cursar o ensino médio
integrado ao técnico

antecipa a inserção no
mercado de trabalho

A CHEGADA DO ESTUDANTE AO ENSINO MÉDIO COLOCA-O
DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CURSAR ESSE NÍVEL DE
ENSINO INTEGRADO A UM CURSO TÉCNICO.

Administração

Nessa
modalidade, o estudante obtém a dupla certificação, o que pode antecipar o
seu sucesso profissional.
Além de cursar a formação
básica (disciplinas regulares
que constituem o ensino
médio), o estudante obterá
capacitação profissional
técnica na área de formação,
com foco na aquisição de
c o n h e c i m e n t o s e
competências necessárias
para ingresso no mercado de
trabalho.
Os cursos de nível médio
integrado ao técnico das
Escolas Padre Anchieta têm
como objetivo preparar o
aluno para o trabalho e para o
exercício da cidadania,
possibilitando a formação de
identidades capazes de
c o n v i v e r c o m a s
adversidades do mundo
profissional e das relações
interpessoais, levando ao
bom desempenho no ambiente de trabalho. As opções de curso médio
integrado ao técnico são: Administração, Design de Interiores e Informática.
Além do curso técnico de Química.
O curso técnico em capacita o estudante para a
compreensão do mundo empresarial e dos negócios. Fornece competências
para a atuação em diversas áreas organizacionais, como administrativas,
produção, marketing e recursos humanos. Estimula o empreendedorismo
por meio da construção de um Plano de Negócio, viabilizando a abertura de

empresas. Quem opta pelo curso técnico em torna-se
apto a projetar os espaços de uma construção e executar os projetos para os
espaços internos residenciais, comerciais e industriais. Os designers de
interiores interagem com a arquitetura local, objetivando promover a
harmonia estética, a qualidade de vida e a melhoria dos aspectos funcionais

do ambiente. O curso
técnico de
capacita o profissional para
a t u a r n a s á r e a s d e
d e s e n v o l v i m e n t o d e
s i s t emas comer c i a i s ,
h a r d w a r e , r e d e s d e
computadores e internet. O
curso técnico em ,
único curso ofertado no
período noturno, prepara os
estudantes para o manuseio
de equ i pamen to s de
laboratório, reagentes e
p r o d u t o s , a l é m d e
desenvolver a capacidade de
s o l u ç ã o d e n o v o s
problemas, entre outras
habilidades.
Mais informações sobre o
ensino médio integrado ao
técnico e sobre o curso
técnico das Escolas Padre
Anchieta podem ser obtidas
pelo telefone 0800 772
8445.

Design de Interiores

Informática

Química

CONFIRA ALGUNS CURSOS OFERECIDOS PELAS
ESCOLAS PADRE ANCHIETA

Administração (médio integrado ao técnico)
Design de Interiores  (médio integrado ao técnico)

Informática   (médio integrado ao técnico)
Química (técnico)
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vocêvocê

CURSOS BACHARELADOS

Aviação Civil (NOVO)
Administração
Administração (TAMBÉM VESPERTINO - 17h às 19h)

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação (NOVO)
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Filosofia (NOVO)

Engenharia de Materiais (NOVO)
Engenharia Elétrica (NOVO)
Engenharia Florestal (NOVO)
Engenharia de Produção
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Jornalismo (NOVO)
Nutrição
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

CURSOS BACHARELADOSCURSOS LICENCIATURAS
Educação Física
Letras – Português/Inglês
Pedagogia

CURSOS TECNOLÓGICOS
Análise e Desenv. de Sistemas
Comércio Exterior
Estética e Cosmética
Gestão Comercial
Gestão Ambiental

Processos Químicos

Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Turismo (NOVO)
Logística

Visagismo, Estética e Terapia Capilar (NOVO)


