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Confira dicas para não entrar no
vermelho durante as férias escolares.
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Autor responsabilidade
Quanto você foi responsável

por ?quem você é hoje

Quanto é responsável
por ?quem será amanhã

ARESPOSTA PARA ESSAS PERGUNTAS É: 99%
DESSA RESPONSABILIDADE CABE A VOCÊ; 1%
FICA NA CONTA DOS SEUS PAIS OU DAS PESSOAS

QUE CRIARAM VOCÊ NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA,
POIS ELES DECIDIRAM O PAÍS ONDE VOCÊ NASCEU, AS
PRIMEIRAS ESCOLAS ONDE ESTUDOU ETC.

Adriano Betelli, docente do UniAnchieta

A partir do momento em que você ampliou a sua percepção,
percebendo que o poder de decisão estava em suas mãos, você
se tornou totalmente responsável por quem é hoje. Por meio
das suas decisões e escolhas, você construiu o caminho até os
dias atuais, então é totalmente sua responsabilidade o
trabalho que você tem hoje, os amigos, a pessoa amada que
está ao seu lado.
Podemos concluir que o que passou, passou. Dessa forma, não
há como alterar as suas decisões e ações passadas, mas a
partir desse momento você pode e deve refletir sobre suas
ações e decisões atuais, pois elas são determinantes para você
alcançar o que deseja no futuro. Sendo assim, o leme está em
suas mãos, e você tem o poder de decidir para que lado seguir,
construindo assim o caminho que levará você ao sucesso e
felicidade profissional e/ou pessoal.
Usando o princípio do autor responsabilidade, você se torna o
diretor da sua vida, podendo escrever e reescrever a sua
história. Logicamente algumas coisas podem interferir nessa
direção, coisas cujo controle não está ao seu alcance, como a
crise econômica, a perda de um ente querido etc. Esses fatos
que não estão ao seu alcance são responsáveis por apenas
10% do resultado final; você ainda tem em suas mãos 90% de
comando.
Dessa forma, gostaria de perguntar a você: Quais são as suas
ações hoje? Quais são os seus comportamentos hoje que
aproximam você do que quer ser no futuro? Qual é a grande
decisão que você tem que tomar agora para melhorar as suas
expectativas futuras? Sua situação atual (trabalho, estudos,
amizades) é congruente com o que você deseja alcançar?
Reflita sobre suas ações de hoje, como está vivendo
atualmente, para que possa desenhar um caminho que leve
você aonde deseja.
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De férias escolares
em tempos de crise

AS FÉRIAS CHEGARAM. DURANTE ESSE
PERÍODO, OS PEQUENOS SÓ PENSAM EM
SE DIVERTIR, O QUE DEIXA MUITOS

PAIS PREOCUPADOS: COM QUEM VÃO FICAR
ENQUANTO OS ADULTOS TRABALHAM, SE O
CUSTO DA DIVERSÃO VAI SER MUITO ALTO,
QUE ATIVIDADES PROPORCIONAR. Neste ano, a
crise econômica impõe mais uma dificuldade, então é
preciso apelar à criatividade para preencher o período
passado em casa sem desequilibrar o orçamento
familiar.
O período de férias serve para restaurar o corpo, a
mente e a disposição dos indivíduos. Pais e
responsáveis devem incentivar a prática de atividades
fora do ambiente doméstico, como andar de bicicleta
em parques públicos, fazer uma trilha, visitar locais
diferentes que tenham um custo baixo ou entrada
franca. Em casa, sair da rotina também é importante,
então o período pode ser aproveitado para reunir os
amigos para um jogo, um filme ou um piquenique
diferente, por exemplo.
Com criatividade, é possível entreter as crianças sem
gastar muito. Passeios culturais, como museus,
teatros e bibliotecas também são bem-vindos:
afastam as crianças dos computadores, são
economicamente acessíveis e promovem o

É possível entreter crianças e adolescentes durante o período de férias sem entrar no vermelho?  Confia as dicas de Marino Mazzei,
economista e professor do UniAnchieta.

aprendizado em meio à diversão.
Aqueles que não abrem mão de realizar uma
viagem com a família precisam se organizar para
não cair no vermelho. Segundo Marino Mazzei,
economista e professor do UniAnchieta, “a dica é
não gastar mais do que pode suportar a situação
financeira. Geralmente as férias em família devem
ser programadas com antecedência, pois
permitem escolher lugares, opções de valores e
formas de pagamento. Sempre é mais conveniente
iniciar o pagamento com antecedência, para que a
viagem já esteja paga quando a família sair de
férias. Nesse caso, a questão é só controlar os
gastos com passeios, refeições e lembrancinhas.
As férias não podem ser motivo para nos
endividarmos, comprometermos nossa saúde
financeira”.
Para os mais velhos, que estão ocupados com os
exames vestibulares, o tempo pode ser
aproveitado para uma revisão de conteúdo, sem a
pressão de prazos a cumprir. Já que há tempo de
sobra, o mais recomendável é estudar aos poucos,
reservando períodos para descanso e atividades
recreativas. A rotina de estudos pode ser
reorganizada, procurando-se formas variadas de
estudar e assimilar conteúdos mais complexos.

FÉRIAS
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Tecnologia

Artigo elaborado pelo estudante Pedro Cosqui, na disciplina
de Segurança da Informação, do curso de Sistemas de

Informação, orientado pelo professor Dr. Juliano Schimiguel.

NOS TEMPOS ATUAIS, O QUE MAIS SE FALA É EM SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO E NA ADOÇÃO DE VÁRIAS TÉCNICAS PARA QUE
TENHAMOS O MÁXIMO DE SEGURANÇA PARA NOSSOS ARQUIVOS.

Antigamente, os arquivos eram grandes, onde se armazenavam centenas de
papéis e documentos, muitas vezes trancados por cadeados, fechaduras ou até
mesmo em cofres. Com o passar dos anos, a tecnologia da informação foi
ganhando força, e os computadores começaram a tomar conta dos escritórios
pelo mundo. As informações que antes eram registradas em papéis se
transformaram em arquivos digitais.
Com a tecnologia, uma das formas mais adotadas como segurança de informação
é a criptografia. O termo criptografia surgiu da fusão das palavras gregas kryptós
e gráphein, que significam "oculto" e "escrever", respectivamente. Trata-se de um
conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o
receptor consigam decifrá-la. Para isso, várias técnicas são usadas e, com o
passar do tempo, modificadas, aperfeiçoadas, tornando-se cada vez mais
seguras.
A criptografia é a forma de proteção mais adotada, pois protege os dados sigilosos
armazenados em seu computador, como o seu arquivo de senhas, a declaração de
imposto de renda, backups contra acesso indevido, principalmente aqueles
enviados para áreas de armazenamento externo de mídias. Ela protege também
as comunicações realizadas pela internet, como os e-mails enviados e recebidos e
as transações bancárias e comerciais realizadas.
Com todos esses serviços entrando no mundo digital, nada mais necessário que o
desenvolvimento de novos recursos para garantir a segurança, tanto de uma
compra online como de movimentações bancárias. Como exemplo, é possível
citar o banco Santander. Ele conta com uma gama de ferramentas que diminuem a
chance de ataques ao seu sistema. O novo módulo de proteção do banco é um
software, desenvolvido pela International Business Machines (IBM), que trabalha
de forma integrada com o navegador do usuário para reduzir os riscos com
programas maliciosos que, instalados no seu computador sem seu
consentimento, capturam ou solicitam dados de acesso ao Internet Banking. A
Chave de Segurança é um código alfabético composto de três letras. Esta chave
foi criada para aumentar a segurança do cliente do Santander nas movimentações
financeiras realizadas em equipamentos de autoatendimento e no Banco24Horas.
O Certificado de Segurança é um atestado fornecido por uma empresa
especializada, que confirma a identificação do titular do certificado e o nível de
segurança do site que está sendo acessado. O Internet Banking realiza a
desconexão automática após 15 minutos de inatividade, mas para a proteção do
usuário, ele deve sempre encerrar a sessão ao se afastar do computador utilizado
ou ao término da sua utilização. Para isso, basta clicar em “sair”.
Acima pudemos conhecer apenas alguns dos métodos de segurança utilizados
hoje em dia, mas pudemos ver também sua significativa evolução desde um
passado não tão distante. A segurança é um ponto que nunca será esquecido, seja
por bancos, e-commerce, indústrias, etc. Ela sempre será parte fundamental do
nosso dia a dia e está em constante evolução pelo mundo.

Operações Seguras e a
Segurança da Informação
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Realizado semestralmente, o ciclo de avaliação
interna do UniAnchieta permite a identificação de

pontos fortes e fragilidades, que orientam o
planejamento de ações institucionais. Docentes mais

bem avaliados no último processo realizado foram
homenageados em junho.

UniAnchieta realiza processo
avaliativo interno e homenageia

docentes em destaque

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL É UM DOS COMPONENTES DO SISTEMA
NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES),
OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO

BRASIL. O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA POSSUI UMA COMISSÃO
PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA), QUE ORGANIZA E COORDENA OS PROCESSOS
DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA, REALIZADA SEMESTRALMENTE. A
análise dos resultados da avaliação e o planejamento de ações se retroalimentam, visando
a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como dos cursos e
programas de extensão e pesquisa, o que tem garantido o crescimento sólido da
instituição ao longo de 75 anos de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.
A prática de planejar ligada à avaliação permite ao UniAnchieta uma análise criteriosa dos
resultados da autoavaliação institucional, apontando e redirecionando ações, prevenindo
fragilidades e permitindo constantemente reafirmar a identidade, a posição ocupada e as
metas da instituição, para implementar, com segurança e viabilidade, o seu plano de

expansão e todas as ações projetadas no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI.
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário
Padre Anchieta é composta por representantes de todos
os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade
civil organizada e tem como objetivo coordenar e
articular o processo interno de avaliação, bem como
sistematizar e disponibilizar informações e dados das
avaliações a toda a comunidade acadêmica.
Segundo Cristina Lukiautchuki, assessora da CPA, “a
avaliação institucional permite aferir a qualidade dos
cursos de graduação da instituição, identificando-se as
potencialidades, as fragilidades e as medidas corretivas,
em busca da melhoria contínua dos cursos de
graduação”.
Semestralmente, toda a comunidade acadêmica do
UniAnchieta participa da avaliação institucional interna,
realizada por meio de uma plataforma on-line. Após a
aplicação da avaliação, os resultados obtidos são
devidamente analisados e todos os envolvidos recebem
a devolutiva da avaliação.
Em reconhecimento pelo destaque nos resultados do
ciclo avaliativo interno do primeiro semestre de 2017, no
último dia 22 de junho foram homenageados e
presenteados os docentes Cesar Adriano Ribeiro Nunes,
Felipe Pinheiro da Cunha, Felipe Rosafa Gavioli,
Fernanda Nabas Rios, Marco Antônio Furlan, Ricardo
Rodrigues Ribas, Sergio Luís da Silva, Tatiana Lança,
Vanderlei Inácio de Paula e Valdinéia Aparecida do
Nascimento.

Mantenedora, Diretoria Acadêmica, coordenadores e docentes do UniAnchieta

Os coordenadores de curso estiveram presentes durante a homenagem
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Sob a orientação da professora Bianca Lopes de Oliveira,

estudantes do sexto e do sétimo períodos do curso de

Engenharia Civil apresentaram suas maquetes de

telhados, realizadas como parte dos estudos da disciplina

de Construção Civil. Os belos resultados não deixaram

dúvida sobre a dedicação de todos os envolvidos.

Os alunos não medem esforços para os trabalhos

É possível acompanhar todas as fases de uma construção

Cada telhado, uma construção

Os estudantes com o resultado final

Não faltou força de vontade e capricho durante a elaboração das maquetes
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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/

Os cursos de
extensão do
UniAnchieta
são curtos,
práticos e

valorizam o
seu currículo.

Acesse www.anchieta.br
e conheça

CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8631 ESTÁGIO T.I

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8632 ESTÁGIO

8397 AUXILIAR CONTÁBIL 8633 COLORISTA

8463 ESTÁGIO EM QUÍMICA 8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8636 OPERADOR DE PROCESSO

8505 ESTÁGIO VENDAS 8637 ESTÁGIO

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8638 ORÇAMENTISTA

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8639 ESTÁGIO TÉCNICO EM PLÁSTICOS

8560 PROGRAMADOR P.C.P JR. 8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8642 ESTÁGIO

8568 ESTÁGIO P.C.P 8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA

8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL

8570 OPERADOR EMPILHADEIRA GRANDE PORTE 8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA OAB

8573
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TREINAMENTO E

DESENVOLVIMENTO
8650 ASSISTENTE FISCAL

8574
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO
8651 ESTÁGIO PROJETO

8577 ESTÁGIO 8652 ESTÁGIO DIREITO

8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS 8653 PROFESSOR DE INGLÊS

8582 TÉCNICO MECATRÔNICA 8655 ESTÁGIO DESIGN

8584 AUXILIAR DE PROFESSOR 8657 ESTÁGIO COMPRAS

8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8589 ESTÁGIO 8660 OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÃO

8590 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8662 CONSULTOR DE VENDAS

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8663 ESTETICISTA

8592 ESTÁGIO 8664 FISIOTERAPEUTA

8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8667 ESTÁGIO

8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE 8669 ESTÁGIO FISIOTERAPEUTA

8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8670 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8598 FARMACÊUTICO 8671 ESTÁGIO DIREITO

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA

8601 ESTÁGIO 8675 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D (Portador com

Def iciência)

8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8677 CONTADOR

8611 ASSISTENTE DE MARKETING 8678 ESTÁGIO COORDENADOR

8613 BIOLOGIA 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING

8620 VENDEDOR CORPORATIVO 8684 ANALISTA DE PROJETOS JUNIOR

8622 INSPETOR DE QUALIDADE 8685 ESTÁGIO RELACIONAMENTO

8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8686 CONSULTOR DE RELACIONAMENTO - INSIDE SALES

8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8687 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8630 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN 8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

8690 VENDEDORA DE MÓVEIS PLANEJADOS 8689 ESTÁGIO MARKETING



VESTIBULAR
CURSOS
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4527-3444 | 4588-4444

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta


