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O semestre letivo que se inicia
é um período decisivo para muitos

estudantes, principalmente para
os que estão a poucos meses do

ingresso na graduação; para estes,
o ENEM se torna o centro das

atenções e dos esforços. PÁGINA 3

Acabaram as férias...Acabaram as férias...



GRUPO ANCHIETA EM FOCO | EXPEDIENTE: IMPRESSÃO: Lauda Editora | CONTATO: claudiac@anchieta.br, 0800 772 8445Claudia Cervantes Starke, Carolina Gamba Gil  |

02
31 julho 2016 FIQUE DE OLHO

OPINIÃO

O que é gamificação?
TERMO QUE VEM SENDO BASTANTE DISCUTIDO E PESQUISADO NOS ÚLTIMOS ANOS, ENVOLVE O USO DE CONCEITOS,

MECÂNICAS E DINÂMICAS DE JOGOS PARA ENVOLVER AS PESSOAS DE UMA MANEIRA MAIS LÚDICA, AUXILIANDO NO
PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, CONTRIBUINDO COM A ATIVIDADE DE ENSINO-APRENDIZAGEM, E

POSSIBILITANDO VIABILIZAR AÇÕES PARA MOTIVAR O USUÁRIO, PODENDO RESULTAR EM COMPORTAMENTOS
DIVERSIFICADOS, NOVAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS, E ISSO SEM ESTAR IMERSO NO CONTEXTO E CENÁRIO DE JOGOS
DIGITAIS.
Um sinônimo que também vem sendo adotado para a gamificação é a ludificação. Ela permite, por exemplo, encorajar os funcionários de uma
empresa a realizarem tarefas consideradas “chatas”, como preencher um questionário, completar informações sobre impostos vinculados à
empresa, ou até mesmo fazer a leitura de conteúdos que num primeiro instante poderiam parecer maçantes.
As técnicas para sua aplicação envolvem: o senso natural que as pessoas possuem por competição; a realização pessoal a partir da obtenção de
resultados em um cenário específico; a sensação de ser recompensado devido ao cumprimento de tarefas propostas; a disponibilização de
recursos no jogo que intensifiquem elementos relacionados à vaidade do jogador, etc.
Exemplos de sistemas baseados em gamificação são o Foursquare e o Gowalla. O Foursquare é uma rede geossocial e de microblogging que
permite ao usuário marcar onde ele se encontra, além de procurar outros contatos que estejam próximos desse local. A gamificação do
Foursquare se configura no acúmulo de distintivos ou bônus pelo usuário, relativos a locais específicos por onde passar.
Aplicações de gamificação no mercado podem envolver treinamento de funcionários de uma empresa, sites de serviços financeiros, compras
online, programas de fidelidade (Dotz, Multiplus, Smiles, Km de Vantagens, Petrobrás Premmia), redes sociais, pesquisas de mercado, etc.
No caso do Programa de Fidelidade Multiplus, o mesmo propõe alguns desafios para tentar aumentar sua carteira de associados. Por exemplo,
quando um usuário já cadastrado no programa indicar outros usuários; para cada novo usuário indicado que se cadastrar, o primeiro recebe
pontos bônus multiplus. Isso acaba de certa forma se tornando um jogo (uma jornada, uma competição), onde o usuário principal a todo o
momento acessa seu perfil na internet (no caso, no site do Programa Multiplus), para acompanhar suas indicações.

Por Professor Juliano Schimiguel -
Docente

Programação de segundo semestre
do NEMP tem início em agosto

EPARA TER UM CURRÍCULO ATRAENTE, É IMPORTANTE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES ALÉM DAQUELES
OBTIDOS EM SALA DE AULA, AMPLIANDO E ATUALIZANDO A FORMAÇÃO. O NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E
RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO UNIANCHIETA OFERECE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO QUE OBJETIVAM ATENDER A ESSA

DEMANDA. A PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO SEMESTRE TEM INÍCIO EM AGOSTO.
Empregabilidade,

Etiqueta pessoal e postura profissional

gerenciamento do tempo

No dia 27 de agosto será realizada a palestra ministrada por Lima Moraes, que falará sobre as 13 fortalezas (strengths),
mostrando que o sucesso depende da qualidade do capital intelectual do indivíduo e da sua capacidade de transformar obstáculos em
oportunidades.
Na palestra , ministrada por Dinah Salvestrin, o participante obterá importantes orientações
sobre a construção de uma boa imagem pessoal e profissional, hábitos adequados, atitudes e comportamentos esperados em diversas
situações.
O também será tema de palestra no segundo semestre. A técnica pomodoro de gerenciamento do tempo,
desenvolvida pelo italiano Francesco Cirillo, será apresentada aos participantes, que receberão orientações sobre sua aplicação.
A programação do NEMP pode ser consultada no site do UniAnchieta: http://www.anchieta.br/todos-os-eventos/. Os interessados podem
fazer sua inscrição online: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/. As atividades são gratuitas e abertas ao público, e serão realizadas no
Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no prédio 2 segundo andar, sala 43. Estão
disponíveis 150 vagas para cada evento, e os certificados serão encaminhados via e-mail.

EVENTOS SÃO GRATUITOS E ABERTOS À COMUNIDADE ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA.
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS E AS VAGAS SÃO LIMITADAS.
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Segundo semestre:

ENEM à vista
ANSIEDADE, TENSÃO E UM

CERTO ALÍVIO GERALMENTE
MARCAM A PASSAGEM DO

ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO.

DE ACORDO COM O EDITAL
DIVULGADO NO SITE DO ENEM,
NESTE ANO O EXAME SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE
NOVEMBRO.

Com o início do segundo semestre, o
estudante se divide entre a finalização do
curso, a preparação para o ENEM e a
seleção de cursos e instituições nos quais
irá pleitear vaga na graduação. A boa
administração do tempo e a organização
da rotina são essenciais para se
at ravessar esse per íodo ma is
tranquilamente.
Criado para avaliar o nível de
conhecimento dos estudantes do último
ano do ensino médio, o ENEM se tornou o
principal critério de seleção e
participação em importantes programas
do Ministério da Educação voltados para
o ingresso no ensino superior, como
ProUni, Fies e Sisu.
Uma das formas mais efetivas de
preparação para o exame é estudar e
responder a provas de anos anteriores,
disponíveis na internet. Além de ajudar a
assimilar e atualizar conteúdos, essa
forma de preparação familiariza o
candidato com o formato da prova e com
os conteúdos mais solicitados em cada
disciplina, além de servir como treino
para administração do tempo de
realização do exame.

No primeiro dia, os estudantes
responderão a questões de ciências
humanas e ciências da natureza. No
segundo dia, serão realizadas as provas
de linguagens, códigos e suas
tecnologias, redação e matemática e
suas tecnologias.

COM O FIM DAS FÉRIAS DE INVERNO, CHEGOU A HORA DE RETOMAR OS ESTUDOS.  PARA OS ESTUDANTES CONCLUINTES
DO ENSINO MÉDIO, O PERÍODO MARCA UMA IMPORTANTE MUDANÇA DE CICLO, COROADA PELA REALIZAÇÃO DO ENEM.

É importante ficar atento ao passar as questões para o gabarito



O Zika vírus e a microcefalia
RECENTEMENTE, O MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFIRMOU A

RELAÇÃO ENTRE O VÍRUS ZIKA E A MICROCEFALIA. O Instituto
Evandro Chagas, órgão do ministério em Belém, município do Pará,

encaminhou o resultado de exames realizados em uma criança nascida no
Ceará com microcefalia e outras malformações congênitas. Em amostras de
sangue e tecidos, foi identificada a presença do vírus Zika. A Organização
Mundial da Saúde e o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados
Unidos também confirmam a relação. As investigações sobre o tema,
entretanto, continuam em andamento para o esclarecimento de questões
como a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a
infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. Em
análise inicial, o risco está associado aos primeiros três meses de gravidez. O
achado reforça o chamado para uma mobilização nacional para conter o
mosquito transmissor, o Aedes aegypti, responsável pela disseminação da
doença.
Em Jundiaí, cerca de 500 gestantes farão parte da pesquisa realizada no
Hospital Universitário, com o objetivo de estudar a transmissão vertical do
vírus Zika de gestante para bebê e suas repercussões, tanto no organismo das
mães como no das crianças, que serão acompanhadas durante três anos em
ambulatórios especializados. A importância da pesquisa está no objetivo de
aprimorar o conhecimento desta nova doença, aumentando a conscientização
entre os profissionais de saúde sobre sua a gravidade, principalmente em
gestantes e seus filhos.
O estudo, que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), e encabeçado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí
(FMJ), Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário Padre Anchieta
(UniAnchieta), Centro Paulista de Medicina Fetal, Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Universidade de Campinas
(UNICAMP).
No início de junho, em entrevista coletiva à imprensa, pesquisadores
anunciaram números já obtidos desde março. O coordenador da Coorte
Jundiaí, Saulo Duarte Passos, informou que 331 gestantes cadastradas na

́
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JUNDIAÍ É UM DOS 28 POLOS DE PESQUISA SOBRE A DOENÇA NO ESTADO DE SÃO PAULO.

pesquisa forneceram amostras de sangue, saliva e urina. Dessas mulheres,
241 já receberam o resultado dos exames apontando a existência do vírus
Zika.
Entre os 165 partos já ocorridos com as mulheres participantes da pesquisa,
registraram-se 11 casos de microcefalia, que correspondem a 6,6% do total.
Em três casos de microcefalia, foi constatada a presença do vírus Zika no bebê;
em um caso, o vírus também foi detectado na mãe. Os pesquisadores alertam
que é precipitado estabelecer uma relação entre microcefalia e Zika com
amostragem tão pequena.
Segundo Manoela Rodrigues, enfermeira e docente do UniAnchieta, é
necessário destacar a importância do trabalho voluntário neste estudo.
“Alunos e ex-alunos do UniAnchieta estão dando um verdadeiro show de
solidariedade, assim como outros voluntários que atuam em diversas áreas”.
A docente coordena a coleta de material biológico ambulatorial e tem como
linha de pesquisa o Zika vírus no leite materno.
Qualquer pessoa pode ser voluntária no projeto nas funções de acolhimento e
entrevista telefônica. Há também áreas específicas de atuação, como
enfermagem, coleta de material biológico, psicologia e tecnologia da
informação. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 4527-
5700, ramal 820, ou pela página do Facebook Zika: Coorte Jundiaí.
Para combater a proliferação do mosquito transmissor, é preciso ficar atento
aos possíveis criadouros, em casa e nos arredores, no ambiente de trabalho,
nos locais públicos. Tudo o que pode acumular água deve ser guardado em
locais secos e cobertos, os terrenos e imóveis desocupados devem ser limpos,
e as caixas d'água devem estar sempre tampadas.
As grávidas devem usar repelentes e roupas que protejam o corpo de
eventuais picadas de mosquito, e devem usar preservativo nas relações
sexuais. Entre os sintomas da infecção pelo Zika, estão manchas vermelhas
pelo corpo, olhos vermelhos, sem secreção, dor de cabeça, dores e coceira pelo
corpo. As gestantes que apresentarem esses sinais e sintomas devem procurar
assistência médica.

Coletiva sobre a transmissão vertical do vírus Zika de gestante para bebê



Uma chama que traz
histórias de superação

e boas lembranças
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NELSON FIGUEIREDO FILHO E DAVI RODRIGUES POIT ABORDAM O SIMBOLISMO DO FOGO OLÍMPICO E A EMOÇÃO DE
PARTICIPAREM DO REVEZAMENTO NA CONDUÇÃO DA TOCHA. O PROFESSOR NELSON PARTICIPOU DO  REVEZAMENTO

NOS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007; O PROFESSOR DAVI FOI UM DOS CONDUTORES DA TOCHA DOS JOGOS OLÍMPICOS
2016, QUE PASSOU POR JUNDIAÍ NO ÚLTIMO DIA 21.

ACIDADE DO RIO DE JANEIRO SEDIOU OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE
2007, MOTIVO DE ORGULHO PARA TODOS OS BRASILEIROS, QUE
TIVERAM EM SOLO NACIONAL A REALIZAÇÃO DE UM GRANDE EVENTO

ESPORTIVO INTERNACIONAL. A abertura foi realizada no dia 13 de julho de 2007, no
estádio do Maracanã, e o encerramento aconteceu no mesmo estádio, no dia 29 de julho.
Mais de cinco mil atletas de 42 países de toda a América disputaram 38 modalidades
esportivas.
O revezamento na condução da tocha dos Jogos Pan-americanos de 2007 foi um evento
histórico para o esporte no Brasil. Era a primeira vez que o país assumia a organização de
um revezamento com dimensões e desafios grandiosos. O evento envolveu não apenas a
cidade do Rio de Janeiro, sede dos XV Jogos Pan-americanos, mas 27 capitais e mais 24
localidades brasileiras, totalizando 51 pontos de passagem, durante 39 dias.
Para reforçar ainda mais o conceito do revezamento, mobilizar as cidades e despertar o
interesse da população, foram criadas ações para aumentar a visibilidade do evento. Foi
formado um grupo de Embaixadores da Tocha, integrado por atletas e ex-atletas olímpicos
e pan-americanos, como Bernard, Carlão, Popó e Robson Cruz, para entregar a lanterna
com a Chama ao prefeito ou o representante de cada cidade, simbolizando que a partir
daquele momento a cidade seria a guardiã da Chama. Em cada cidade, os condutores
escolhidos eram pessoas, conhecidas ou anônimas, que tinham histórias de vida
inspiradoras. Todas as referências sociais e culturais do Brasil estiveram representadas por
índios, vaqueiros, baianas, entre outras.
Naquela ocasião, o professor Nelson Figueiredo Filho participou do revezamento.
Responsável pelas Relações Institucionais e Coordenador de Polo EaD do UniAnchieta, o
professor Nelson conta que o momento foi inesquecível, tanto para ele quanto para a
história do Brasil. Único jundiaiense convidado pelo Ministério dos Esportes para participar
do revezamento, ele recorda quando a população invadiu de alegria as ruas em cada
cidade, transformando o revezamento numa grande manifestação popular de
confraternização. “Foi um privilégio participar desse evento. Como ex-atleta e
principalmente como cidadão brasileiro, posso dizer que é um momento ímpar, coisa que
nunca mais irei esquecer; participar do revezamento da condução da tocha envolve muitas
coisas, privilégio, reconhecimento, admiração pelo ato de conduzir o fogo que faz o sentido
de todos os jogos. Ser nomeado entre mais de 200 milhões de habitantes como um dos
2.500 escolhidos que fizeram parte desse revezamento me fez um cidadão feliz e
realizado”, concluiu Nelson.
Para Davi Poit, coordenador do curso de Educação Física do UniAnchieta e um dos
condutores da tocha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, “o evento foi de muita emoção
e simbolismo; felizmente muita gente do bem fez parte das comemorações, e as ruas e
praças da cidade se encheram de alegria, energia e esperança. Assim, renovamos nossas
forças para continuar lutando por um Brasil mais justo e com oportunidades para todos. Dia
inesquecível!”

Professor Nelson conduziu a Tocha Olímpica em 2007

Professor Davi Poit no revezamento da chama olímpica em 2016
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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/

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduaçãoPós-graduação
SUCESSO? COM CERTEZA!SUCESSO? COM CERTEZA!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6933 ESTÁGIO MODA 7971 CONSULTOR DE VENDAS E MERCHANDISING 8016 ESTÁGIO COBRANÇA ATIVA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8017 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7980 AGENTE COMERCIAL 8018 ESTÁGIO VENDAS

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7986 ESTÁGIO MARKETING 8021 ANALISTA DE SISTEMA

7830 ESTÁGIO LABORATÓRIO 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8023 ESTÁGIO CUSTOMER SERVICE

7877 ESTÁGIO QUÍMICA 7989 PEDAGOGIA 8024 ESTÁGIO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO

7893 ESTÁGIO 7990 ESTÁGIO QUÍMICA 8027 TÉCNICO EM ELETRÔNICO

7905 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 7992 TÉCNICO LABORATÓRIO 8030 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7913 ESTÁGIO 7994 ATENDENTE COMERCIAL 8031 AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL

7916 EDUCADOR FÍSICO 7995 OPERADOR DE PRODUÇÃO 8032 ANALISTA ADMINISTRATIVO DE VENDAS

7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 7996 ESTÁGIO IMPLANTAÇÃO ERP 8037 ESTÁGIO MARKETING

7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7997 TELEMARKETING 8039 ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR

7928 ANALISTA CONTÁBIL 7998 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 8040 DESENVOLVEDOR P.H.P

7939 ESTÁGIO R.H 8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8041 OPERADOR CONCIERGE CONSULTOR DE RELACIONAMENTO

7943 ESTÁGIO ENGENHARIA 8003 COORDENADOR DE VENDAS 8042 DESENHISTA

7947 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8004 ANALISTA DE T.I 8043 PROGRAMADOR DELPHI I

7955 ESTÁGIO DEPTO. FINANCEIRO 8005 ANALISTA CONTAS A PAGAR 8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7957 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 8006 COZINHEIRO 8049 ABASTECEDOR

7963 ESTÁGIO 8007 AUXILIAR DE COZINHA 8050 APRENDIZ OPERACIONAL

7965 PROGRAMADOR JAVA SE 8008 ATENDENTE 8051 GERENTE OPERACIONAL

7967 ESTÁGIO SECRETARIADO 8009 OPERADOR DE CAIXA 8052 ESTAGIÁRIO

7970 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8010 NUTRICIONISTA 8053 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8055 ASSISTENTE FISCAL/CONTÁBIL 8014 ASSISTENTE ALMOXARIFADO 8054 ASSISTENTE DE VENDAS

8056 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8015 EDUCADOR FÍSICO
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INSTITUÍDO EM 1978 PELA REDE GLOBO, O PRÊMIO
PROFISSIONAIS DO ANO TEM O OBJETIVO DE RECONHECER E
ESTIMULAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE

PROPAGANDA E PESQUISA. Hoje considerado um dos prêmios mais
importantes da propaganda brasileira, o evento premia os melhores
publicitários e campanhas nas categorias mercado, campanha e institucional.
A partir deste ano, o prêmio inclui a categoria campanha integrada.
Guilherme Farina e Lucas Macedo, estudantes do sétimo período do curso de
Publicidade e Propaganda do UniAnchieta, trabalham na Agência Carvalho, em
Jundiaí, uma das finalistas do 38º Prêmio Profissionais do Ano.
Para Lucas, “fazer parte de uma agência que está concorrendo a um prêmio
como este é muito interessante. Ver os envolvidos serem devidamente

Agência de publicidade de
Jundiaí é finalista do

Prêmio Profissionais do Ano
ESTUDANTES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO UNIANCHIETA TRABALHAM NA AGÊNCIA CARVALHO,

FINALISTA NA 38ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CRIADO PELA REDE GLOBO.

reconhecidos me dá mais ânimo para continuar a crescer. Trabalhar aqui na
agência é muito bom, conheço pessoas espetaculares, ótimos profissionais e
verdadeiros artistas, o que me motiva todos os dias, e a melhor parte é saber
que tudo isso é movido a bom humor e muitos jobs. Trabalhar na área
enquanto eu estudo é ótimo, já coloco em prática o que eu vejo na teoria em
sala de aula. Sou fotógrafo na Agência Carvalho e estou muito feliz com isso.”
Segundo Patrícia Maturano Longarezi, coordenadora do curso de Publicidade e
Propaganda do UniAnchieta, “é gratificante para nós, educadores, ver os
alunos conquistando o seu espaço em um mercado de trabalho tão
competitivo. A conquista deles se torna uma conquista nossa. O Lucas e o
Guilherme são extremamente comprometidos e merecem esse
reconhecimento”.

em
alta

No dia 29 de junho, estudantes e
professores das Escolas Padre Anchieta
entregaram na Casa Santa Marta os
alimentos arrecadados na festa junina.
Fundada em 23 de junho de 1998, com a
missão de acolher homens e mulheres
acima de 18 anos que vivem nas ruas em
Jundiaí, a instituição oferece atendimento
especializado, com o objetivo de reinseri-los
na sociedade. Os alunos levaram as doações

na Casa Santa Marta



Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


