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Nota máxima no MEC

Sempre senti muito orgulho em trabalhar no

Centro Universitário Padre Anchieta. Quando fui

convidada a fazer parte da Comissão Própria de

Avaliação (CPA), fiquei muito feliz. Nestes anos

em que tenho estado na CPA, convivo com uma

equipe coesa, responsável, harmoniosa e que se

esforça em buscar o melhor resultado. É com

muita satisfação e emoção que registro aqui o

conceito máximo atribuído pelo MEC. Ele reforça o

reconhecimento da qualidade de nosso trabalho e

o nosso esforço em proporcionar aos alunos uma

formação plena em busca do conhecimento.

Helena Torres Meirelles, CPA.

Orgulho é a palavra que define

o nosso sentimento, com a nota máxima obtida

na avaliação in loco, realizada pelo MEC, para o ato de

Recredenciamento do UniAnchieta. Diariamente, buscamos

excelência no desenvolvimento do nosso trabalho,

objetivando alcançar os melhores resultados, primando

sempre pela qualidade do nosso ensino, conforme preconiza

a missão da instituição. Essa nota vem comprovar que

estamos no caminho certo. Para nós, pertencer à família

UniAnchieta é uma conquista, que reflete a nossa satisfação

profissional e pessoal e nos faz acreditar que ainda existem

instituições de ensino comprometidas com uma educação de

qualidade.

Loana Carolina Siqueira, Marilsa Ribeiro Sobral,

Aline Bertaglia dos Santos Migliorini e

Cristina Lukiautchuki, Diretoria de Graduação.

A presença dos avaliadores do MEC para

recredenciamento do Centro Universitário, exigida por lei,

vindos de outros estados, nos três dias em que estiveram

e permaneceram na instituição, conhecendo todas as

dependências, documentos, projetos, atendimentos e

outros serviços, conversando com funcionários, alunos e

professores e pessoas da comunidade, é prazeroso e

muito satisfatório receber como resultado da avaliação a

nota máxima. É gratificante pertencer à Família

Unianchieta e saber que estamos no caminho certo como

referência educacional para nossa região.
,

Prof. Me. Nelson Figueiredo Filho

Diretoria de Graduação
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O que é esse tal
recredenciamento

Toda instituição de ensino superior, para iniciar suas atividades, deve solicitar ao MEC o seu credenciamento, junto ao
Sistema Federal de ensino. O INEP/MEC realiza, assim, a visita in loco à IES, para avaliar as condições pedagógicas e
infraestruturais da IES, de acordo com o Instrumento de Avaliação que contempla os eixos/dimensões do SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior). Após avaliação, a IES recebe um conceito que varia de 1 a 5 pontos.
Obtendo conceito 3 ou mais, a IES fica credenciada para funcionar. Contudo, o ato autorizativo para funcionamento da
IES deve ser renovado periodicamente e, para isso, as IES devem solicitar o recredenciamento e apresentar, novamente,
todos os seus documentos legais e ainda comprovar que estão desenvolvendo, satisfatoriamente, as atividades e
programas propostos no credenciamento. Da mesma forma que no Credenciamento, no Recredenciamento a IES deve
passar por uma visita in loco, para ser avaliada e obter, no mínimo, o conceito 3 para aprovação. Recentemente, o Centro
Universitário Padre Anchieta obteve conceito 5 (nota máxima) na avaliação in loco para o seu Recredenciamento, o que
garantirá a regularidade para oferta de cursos de graduação e pós-graduação por mais 5 anos.

João Antônio de Vasconcellos, Diretor de Graduação.

?
Estamos muito felizes com a nota 5,

obtida no Recredenciamento deste Centro Universitário, dada a
sua importância sócio-econômica-cultural, mas sobretudo sua

relevância no âmbito educacional regional e nacional.
Com mais de 75 anos de existência, esse sucesso é fruto do seu

fundador, meu avô, Pedro Clarismundo Fornari.
Em uma das passagens dessa história, ainda nos primeiros anos

de existência, meu avô encontrava-se com dificuldades para
pagar seus professores e funcionários. Na época, os  alunos
tinham dificuldades para pagar pelo ensino particular. Muitos

aconselhavam que ele desistisse e fechasse as portas. Mas como
fazer isso? Como acabar com um sonho?

Para a surpresa de todos, ele começou a oferecer mais descontos
para os alunos e distribuir ações da escola para seus funcionários
e professores, ações essas que nada valiam na época. Foi assim

que ele conseguiu manter seu sonho e seus princípios.
Gosto muito dessa passagem porque diz muito a respeito do
Centro Universitário Padre Anchieta. Todos que trabalharam e
trabalham aqui se valem do mesmo entusiasmo e paixão que
meu avô teve há tantos anos. Todos assumem esse sonho e o
compromisso de entregar o melhor para essa instituição, para
que ela continue cumprindo o seu papel: educar para a vida

inteira.
Sendo assim, tenho certeza de que todo esse sucesso obtido nos

dias de hoje é resultado do seu corpo social, de todos que
passaram por aqui e por todos que hoje estão aqui conosco.

Juliana Savoy Fornari
Diretora de Educação a Distância



Caros colegas de trabalho.

Temos o prazer e a honra de cumprimentar todos vocês pela nota máxima
que obtivemos na avaliação de recredenciamento do nosso Centro
Universitário, pelo INEP-MEC. Temos plena consciência da importância
desse fato para o prestígio e reconhecimento do UniAnchieta, porém, mais
do que ninguém, sabemos da importância que cada um de vocês teve para
atingirmos esse objetivo.

Não é fácil obter o conceito 5 em um curso isolado, como todos sabem, e
muito mais ainda no conjunto de quase 50 cursos que formam nosso Centro
Universitário! Só conseguimos esse feito pelo trabalho e dedicação de cada
um, sem exceção, funcionários de todos os setores, professores e
coordenadores.

Difícil descrever a emoção e o prazer que sentimos em trabalhar juntos a
uma equipe como essa!

Parabéns e muito obrigado.

Norberto Fornari
Pela Diretoria
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Certamente alcançar a nota máxima nos

motiva e nos impulsiona a continuar

realizando um trabalho de qualidade na

instituição, porém, mais significativo ainda é

saber que essa conquista foi resultado de

um trabalho em equipe primoroso que vem

sendo desenvolvido há anos. Costumo dizer

aos meus alunos que nota é a consequência

de empenho e dedicação, e que se o foco for

o processo, o resultado sem dúvida virá.

Eduardo Augusto Menga Junior,

docente do curso de Psicologia.

Tirar a nota máxima em qualquer situação é muito

prazeroso. No caso do UniAnchieta, como

instituição em seu recredenciamento, foi

duplamente gratificante. Em primeiro lugar, porque

a nota realmente reflete todo o trabalho e zelo que

dispensamos não só por ocasião da visita do MEC,

mas, naturalmente, em todos os dias do ano. Em

segundo lugar, como é o caso de muitos, porque

esta é nossa segunda família. E, como família,

sentimos muito orgulho dos homens e mulheres

que a compõem e valorizamos cada uma de nossas
vitórias.

Claudio Dalmolim, coordenador do curso de

Engenharia Mecânica.

Esco
lhi o UniAnchieta por se tra

tar de uma institu
ição séria, responsável e

competente, que preza pela qualidade do ensino, oferecendo professo
res

altamente qualific
ados, uma gestão de ensino planejada e organizada e

espaço, ferramentas e projetos com a mais atualiza
da tecnologia. Além

disso
, se preocupa em manter sua tradição, formando cidadãos e

profiss
ionais ético

s que possa
m contrib

uir não só para um mercado de

trabalho desenvolvido, mas para uma sociedade melhor. Sempre tive

vontade de tra
balhar com pesso

as, tratando e entendendo a necessid
ade

de cada uma delas. Acredito
que a comunicação e o relacionamento entre

as pesso
as não só no ambiente de tra

balho, mas em todas as áreas da

vida, são prim
ordiais para o sucesso

e o alcance dos objetivos. Assim
,

concluí que o curso
de Gestão de Recursos Humanos do UniAnchieta seria

a melhor forma de desenvolver minha vocação. A nota 5 é tudo. É a

comprovação do que acreditávamos. É a constatação de que estamos no

caminho certo
e de que o sucesso

profiss
ional depende de nós.

Partic
ularmente, é confortante e motivador saber que o ensino é de alta

qualidade e que esse
 resultado elevará a institu

ição e tra
rá um diferencial

em nossa
formação.

Patrik
Silva, estudante

do curso

de Gestão em
Recursos Humanos.



Durante todo o tempo de trabalho no
grupo, sempre atuei com amor, dedicação

e carinho. Sou grata pelas minhas
conquistas, pois foram possíveis por meio
do meu trabalho de mais de 30 anos na
instituição. Meu orgulho aumenta ainda
mais diante do retorno da avaliação do

MEC com a nota máxima, reconhecendo o
esforço, dedicação e o comprometimento
de todos os colaboradores e em todos os

níveis da empresa.
Maria Elisete de Camargo, Recursos

Humanos.

Entrei para trabalhar no Grupo Anchieta em 2006
por meio de uma agência de empregos, no setor de

Serviço Social, como auxiliar de serviço social I.
Passei pelo período de experiência e após seis

meses me foi oferecida uma bolsa de estudos; em
julho de 2007 comecei a cursar Direito. No ano

seguinte, começou a ser implantado o setor jurídico
da instituição, do qual eu fiz parte até o início de
2012, quando fui convidada a retornar ao Serviço

Social. Em 2013 assumi a gestão do departamento.
Gosto muito do que eu faço. Orientar e ajudar os
alunos e a instituição para que tudo dê certo é

muito gratificante, e, além disso, trabalhar com uma
equipe que acredita no seu potencial e caminha no
mesmo sentido faz toda a diferença. Eu sou muito

grata pelas oportunidades que a empresa me
ofereceu, por fazer parte da família Anchieta, com
75 anos de tradição, que nos proporciona estudo,

capacitação e se preocupa com o nosso bem-estar;
é um orgulho. E é com a mesma dedicação,

comprometimento e amor que quero continuar
fazendo parte do UniAnchieta por muitos e muitos

anos.
Alcione Corpas de Matos, Serviço Social.

É muito gratificante para nós sabermos
que depois desses dias agitados a nota
máxima foi conquistada. Trabalhamos
aqui porque gostamos muito do que

fazemos e das pessoas que trabalham
aqui. Ficamos orgulhosas da instituição

por ter conquistado essa nota, é
merecida.

Maria da Piedade da Silva, Joanice de
Luna Muniz, Cristiane Cesario e

Valderez Aparecida Franke,
Serviços de Limpeza.

A nossa equipe contempla os mais novos e os
mais velhos de casa. Teve gente aqui que ajudou
a construir os prédios, e, hoje, receber a maior

nota é recompensador. Nós vestimos a camisa da
empresa e nos unimos para que tudo saia da

melhor forma possível.
Andre Aparecido Ribeiro, Dionisio Parra

Almeida, Francisco Evaldo Alves Muniz e
Antonio Ferreira da Silva,
Pessoal da Manutenção.

Sou bibliotecária e me sinto orgulhosa por
trabalhar na instituição há 38 anos. Pode
parecer tempo demais, mas o prazer de

fazer parte dessa família ainda é o mesmo
que senti durante todos esses anos que

ficaram para trás. Acompanhei a
transformação das Faculdades em Centro
Universitário, hoje avaliado com conceito

máximo pelo INEP-MEC. Junto com o
crescimento da biblioteca, que de apenas
uma sala se transformou em dois grandes

prédios, pude acompanhar o
desenvolvimento de toda a instituição,
hoje um Centro Universitário da melhor

qualidade. Ao longo desses anos, tenho muitas histórias para lembrar,
como quando nosso saudoso Sr. Fornari, um visionário, me chamou

para mostrar na planta como seria o Campus, já prevendo que nossa
biblioteca teria um prédio só para ela. Fiquei encantada com a ideia e

pude acompanhar e vivenciar a realização desse sonho de perto. Nossa
biblioteca, que no início não era informatizada, hoje faz uso de um
Sistema Integrado de Bibliotecas, o Pergamum, que reúne mais de

10.000 Unidades de Informação e que nos permite oferecer um melhor
atendimento aos nossos usuários, com tudo informatizado, consultas e

serviços online. Ouso ainda afirmar que o UniAnchieta é como a
extensão de minha casa, pois aqui me sinto valorizada e feliz, além de

privilegiada por fazer parte desta casa.
Marta Regina Zotini C. de Sousa, Biblioteca.
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Escolhi o UniAnchieta por ter boas
referências de outras pessoas que

estudaram na instituição. A escolha
do curso foi por identificação, já

que a estética faz parte da minha
vida. Para poder realizar um sonho
com garantia de sucesso não basta

ter apenas um diploma; minha
meta é ser uma excelente
profissional, com grande

conhecimento para poder exercer
minha profissão com respeito e

ética, e o UniAnchieta me
proporcionou tal conhecimento. A
nota 5 tem grande importância

para mim, pois, além de
comprovar o que presencio todos os dias, faz com que eu
me sinta segura diante do mercado de trabalho, é a prova
de que estudo em uma das melhores instituições de ensino

superior. Acredito que o nome do UniAnchieta no meu
currículo fará toda a diferença.

Simone G. Von Zuben, estudante do curso de Estética
e Cosmética.

A engenharia em geral sugere um universo
fascinante, e resolvi percorrer os caminhos

trilhados pela engenharia civil, a fim de
descobrir novos rumos para minha vida. A

escolha do UniAnchieta foi motivada por vários
fatores, como a pontuação da instituição, a
localização, as instalações (salas, biblioteca,

anfiteatro, estacionamento, laboratórios, etc.), o
desconto ofertado a aluno graduado. O

recredenciamento com nota máxima neste
momento, em que estou no último ano do

curso, vem ratificar a escolha acertada que fiz.
Sem dúvida, isso enriquece muito o currículo de

cada um de nós, e é motivo de orgulho fazer
parte dessa conquista.

Julio Cesar Marchiotto, estudante do curso
de Engenharia Civil.

O Centro Universitário Padre Anchieta dispõe de
um excelente corpo docente e de uma ótima

infraestrutura, com bibliotecas e laboratórios de
ponta, sendo uma das mais reconhecidas e
tradicionais instituições de ensino da região.

Escolhi o curso de Farmácia porque sempre quis
atuar na área da saúde, e este curso me

proporciona inúmeras opções de atuação, como
drogarias, indústrias de medicamentos e

alimentos e a área que mais me encanta, que é a
cosmetologia. É maravilhoso saber que estudo

em uma instituição que recebeu nota máxima na
avaliação do MEC, principalmente porque são
poucas as que conseguem essa nota. Isso me
enche de orgulho, pois sei que

essa nota vai ser muito
importante para meu currículo e
meu futuro. Serei eternamente

grata ao UniAnchieta e aos meus
professores, por todos os

ensinamentos que me fizeram
crescer como pessoa e como
profissional e me apaixonar
ainda mais pelo curso que

escolhi.
Natália Viotto, estudante do

curso de Farmácia.
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