
03 setembro 2017

Qual é seu

tipo de pele?
Qual é seu

tipo de pele? A professora Mariane de

Moraes Koketsu, do curso de

Tecnologia em Estética e

Cosmética do UniAnchieta,

escreve sobre os quatro tipos

de pele, suas características e

problemas mais comuns

associados a cada tipo.
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Produtividade pelo
gerenciamento

da disposição é tema de
oficina no UniAnchieta

NA PALESTRA PRODUTIVIDADE PELO GERENCIAMENTO DA DISPOSIÇÃO, O PROFESSOR FELIPE ACHETE ABORDARÁ
TÓPICOS SOBRE MELHORIA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL E SENSO DE REALIZAÇÃO POR MEIO DO GERENCIAMENTO DA
DISPOSIÇÃO PESSOAL. Também serão abordados fatores que influenciam a disposição pessoal, a disposição com a satisfação

pessoal e o desempenho profissional.
A atividade será realizada no dia 30 de setembro, no Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via

Anhanguera, no prédio dois, segundo andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão disponíveis 100 vagas para a atividade, e os certificados de

participação serão encaminhados por e-mail.
A programação do NEMP está disponível no site do UniAnchieta (http://www.anchieta.br/todos-os-eventos/). Acesse o site e fique sabendo de

todas as oficinas e demais eventos da instituição.
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Fique de Olho

Te vi no Anchieta
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Promovido pelo
NEMP, o evento
será realizado em

setembro, no
Campus

Universitário Prof.
Pedro C. Fornari.

O Centro Universitário Padre Anchieta
participou da 1ª Feira de Profissões de
Itupeva. O evento aconteceu no último

dia 19 de agosto, na Emef Victória
Cômodo Raymundo Fernandes. Além de

tirarem dúvidas, participarem de
palestras e terem a oportunidade de

conversar com coordenadores de cursos
do UniAnchieta, os visitantes foram

presenteados com brindes e prêmios que
foram sorteados e distribuídos no

estande da instituição.

Nosso time de professores e coordenadores esclarecendo dúvida dos estudantes As meninas se divertiram no nosso stand A sortuda do evento
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Você conhece os
tipos de pele?

Contribuição da professora Mariane de Moraes Koketsu, do curso de tecnologia em
Estética e Cosmética do Centro Universitário Padre Anchieta.

Quando falamos de pele, falamos do maior órgão do corpo humano, que recobre todo o nosso corpo.

lipídica ou oleosa, alipídica ou seca,
mista ou combinada e eudérmica ou normal

Esse órgão possui uma estrutura com variedade de glândulas, entre elas as glândulas sebáceas, sudoríparas,
écrinas e apócrinas, além de vasos capilares e terminações nervosas; o órgão também possui células para

proteção imunológica e melanócitos, responsáveis pela melanina, que determina a coloração da pele.
Entre pessoas de todas as raças e tons de pele, temos uma classificação que distingue os tipos de pele conforme suas
características específicas. Nessa classificação, temos quatro tipos de pele:

.

A pele oleosa possui características de brilho
intenso; quando as glândulas sebáceas
produzem mais sebo do que o necessário, a pele
torna-se gordurosa. O excesso de sebo junto
com o suor forma uma película hidrolipídica que
recobre a camada córnea e contribui para sua
coesão, com o objetivo de lubrificação e
proteção. Ainda dentro do quadro da pele
oleosa, o órgão pode se apresentar de forma
diferente; a pele oleosa que apresenta
gordurosa resistente tem tendência a
envelhecer mais lentamente; a pele oleosa que
a p r e s e n t a g o r d u r o s a a v e r m e l h a d a
(eritematosa) é mais sensível. As peles oleosas
possuem características inconfundíveis: são
espessas e de poros dilatados, brilhantes, têm
aparência oleosa com tendência a formar
comedões, aumento na produção de sebo,
formação tardia de rugas, são pálidas e
irritáveis. No rosto, a pele é brilhante e os poros
são dilatados principalmente nas regiões
centrais.

Quando a pele é alipídica ou seca, ao contrário da oleosa, a sensação é de que a pele
está tensa, rugosa e pode apresentar coceiras e descamação. Apresenta-se
desidratada, com pouca elasticidade, é facilmente irritável, vulnerável às mudanças
de temperatura e umidade ambientais. Devido à dificuldade em reter água na
superfície, está propensa à ação de substâncias irritantes tópicas e à ação direta de
microrganismos. Assim como a pele oleosa, apresenta dois tipos: a pele seca
adquirida, decorrente de exposição solar acumulada, exposição a fatores
ambientais extremos (calor, frio, vento, umidade), exposição a agentes químicos
(detergentes, solventes), medicação tópica (retinóides); outro tipo é a pele seca
constitucional, que pode ser classificada em não patológica e patológica. A pele seca
constitucional não patológica é uma pele frágil, intermediária entre pele normal e
seca, comum em peles finas; esse tipo de pele é suscetível a agentes externos. A
pele seca constitucional patológica pode ser a base etiológica de ictioses ou
dermatites atópicas. As ictioses de origem genética resultam em descamação
anormal da pele, alterando a barreira cutânea. A dermatite atópica é a alteração
genética no metabolismo dos ácidos graxos essenciais. São placas pruriginosas nas
dobras, com inflamação local.

A pele mista ou combinada é
aquela que no rosto apresenta
atividade intensa das glândulas
sebáceas na região “T”. A pele é
oleosa nas regiões frontal
(testa), nariz e no mento e é
seca no restante da face; óstios
dilatados nas áreas oleosas
te n d e m a oc or r e r , c om
incidência de comedões e acne.

A pele normal
tem aparência
uniforme, poros
pouco visíveis e
a s p e c t o r o s a d o .
Apresenta equilíbrio de
á g u a e l i p í d i o s ,
resultando em uma
pele sem imperfeições
e c o m u m n í v e l
a d e q u a d o d e
s e n s i b i l i d a d e . O
aparecimento de rugas
é variável, mais intenso
na região dos olhos.
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Saúde
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR:
minutos que podem salvar vidas
Estudantes do curso de Enfermagem ensinaram procedimento de

ressuscitação cardiopulmonar a público presente a evento em Itupeva.

“A morte súbita, por doenças
cardiovasculares ou outras causas, é um

grave problema de saúde pública, e
muitas vidas podem ser salvas quando

uma pessoa leiga presencia uma parada
cardíaca e essa pessoa realiza a RCP até a
chegada do SAMU 192 ou outro serviço de

emergência. A RCP é um procedimento
simples, salva vidas e deve ser ensinada

a toda a população”.

Cristiano José Mendes Pinto, coordenador do curso de
Enfermagem do UniAnchieta

A
morte súbita por parada cardíaca é um evento mais

comum do que se imagina. Segundo a Sociedade de

Cardiologia do Estado de São Paulo – SOCESP, no

Brasil, diariamente, mais de 720 pessoas sofrem parada

cardíaca.
Segundo o coordenador do curso de Enfermagem do UniAnchieta,

professor Cristiano José Mendes Pinto,

Com o lema “Tempo é vida quando se trata de coração”, a SOCESP

realizou um projeto social que inspirou estudantes e docentes do

UniAnchieta a desenvolverem ação semelhante em evento

realizado na cidade de Itupeva.
No último dia 19 de agosto, foi realizada a 1ª Feira de Profissões de

Itupeva, e para apresentar o curso de Enfermagem do UniAnchieta

aos participantes do evento, o professor Cristiano e um grupo de

estudantes realizaram um treinamento de RPC.
A atividade teve como base a experiência dos estudantes do curso

de Enfermagem nesse treinamento, em especial do grupo que

atuou voluntariamente no treinamento em massa de RCP realizado

pela SOCESP em seu último congresso, realizado no mês de junho,

quando mais de três mil alunos de 80 escolas da rede pública do

Estado de São Paulo participaram do treinamento.
Sobre o evento na cidade de Itupeva, o professor Cristiano relata:

“mortes precoces podem ser evitadas com

o ensino da Ressuscitação Cardiopulmonar

(RCP) à população, pois aproximadamente

50% das mortes ocorrem antes de a pessoa

com parada cardíaca chegar ao hospital ou

receber atendimento de profissionais de

emergência, e poucos minutos de RCP

fazem a diferença”.

“a experiência foi muito positiva; dezenas de

estudantes e seus pais, que participavam da Feira de

Profissões, receberam o treinamento para RCP. Outro

ponto importante é que toda a atividade foi

desenvolvida por um grupo de alunos do curso de

Enfermagem, que organizou todo o treinamento,

inclusive a confecção dos manequins com material

reciclável, o que é necessário para que os participantes

exercitem as compressões torácicas. Avalio como um

sucesso o evento, e sem dúvida vamos realizar o

mesmo trabalho em outras escolas e onde houver

demanda para ensinar isso, que é muito importante”.
Ingrid Ferro de Melo, estudante do oitavo período do

curso de Enfermagem, coordenou o grupo de alunos

que realizou o treinamento em Itupeva e comenta:

“essa atividade contribuiu bastante para minha

formação como profissional, pois o enfermeiro é

educador em saúde. Além de poder vivenciar e adquirir

experiência a cada abordagem, é muito gratificante

transferir o conhecimento para a comunidade”.

O coordenador Cristiano com os alunos do curso de Enfermagem
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Empregos e Estágios
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/

“Sou estudante do quinto período do curso
de Pedagogia do UniAnchieta. Há

aproximadamente dois meses, consegui
por meio do NEMP um estágio na EMEB

Prof. Flávio D'Angieri, da rede de ensino da
Prefeitura de Jundiaí. Estou muito feliz com
essa oportunidade, principalmente por tudo

o que estou aprendendo na prática; só
tenho o que agradecer ao pessoal do NEMP,

todos sempre muito atenciosos e
dedicados à prestação de auxílio aos

estudantes, e ao UniAnchieta, que nos
auxilia promovendo essa oportunidade de

vivenciarmos na prática o que nos é
ensinado na teoria.”

Janaina Piovesan Sousa Cordeiro,
estudante do curso de Pedagogia do

UniAnchieta.

Sabe
comofoi?

CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8754 AUXILIAR DE ESPUMAÇÃO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8761 ESTÁGIO LABORATÓRIO

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8767 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8676
AUXILIAR ADM INISTRATIVO - P.C.D (PORTADOR
COM DEFICIÊNCIA)

8768 FARM ACÊUTICO

8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8769 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8697 ENGENHARIA M ECÂNICA 8770 TÉCNICO ELETRÔNICO

8698
P.C.D (PORTADOR COM DEFICIÊNCIA) -

DIVERSOS
8772 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8699 ESTÁGIO BRADESCO EM PRESAS JUNDIAÍ 8773 ASSISTENTE DE SALA DE AULA

8700 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 8775 ESTÁGIO MARKETING E VENDAS

8701 AUXILIAR NAS OPERAÇÕES DE R.H. 8777 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA

8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 8778 AUXILIAR DE CLASSE

8705 ESTÁGIO 8779 ASSISTENTE DE M ARKETING

8707 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - COMÉRCIO EXTERIOR 8780
PROGRAMADOR ANALISTA DE SISTEMAS -

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

8710 ESTÁGIO RECURSOS HUM ANOS 8781 ESTÁGIO T.I

8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8782 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8716 ASSISTENTE CONTÁBIL 8783 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8719 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8784 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8720 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍM ICA 8785 COORDENADOR ADM INISTRATIVO FINANCEIRO

8721 ASSISTENTE CONTÁBIL 8786 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8723 ANALISTA DE TRADE M ARKETING 8787 AUXILIAR ADM INISTRATIVO – CAJAM AR/SP

8724 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8789 ASSISTENTE JURÍDICO

8728 AUXILIAR OPERACIONAL 8790 ASSISTENTE DE DIRETOR DE CRIAÇÃO

8729 ESTÁGIO QUÍMICA 8791 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO 8792 ESTÁGIO S.T

8737 FINANCEIRO 8793 AUXILIAR CONTÁBIL – SÃO PAULO/SP

8738 AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO 8794 ADM INISTRATIVO COM ERCIAL

8740 ESTÁGIO MARKETING 8795 ESTÁGIO RELACIONAMENTO COMERCIAL

8741 ESTÁGIO T.I 8796 AJUDANTE GERAL DE LIM PEZA

8743 ESTÁGIO QUALIDADE/LABORATÓRIO 8797 ASSISTENTE DE COMPRAS

8744 FINANCEIRO/ATENDIM ENTO/VENDAS 8798 ASSISTENTE DE RECURSOS HUM ANOS

8747 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8799 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA

8748 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8801 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8749 ESTÁGIO 8802 ESTÁGIO ENFERMAGEM

8750 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8803 ESTÁGIO

8751 ASSISTENTE DE VENDAS 8804 ESTÁGIO

8807 ESTÁGIO M EIO AM BIENTE 8806 AUXILIAR DE VENDAS

8808 ESTÁGIO TÉCNICO



Dia D da Fisioterapia e
da Terapia Ocupacional
Estudantes do curso de

Fisioterapia do UniAnchieta
participaram da

mobilização, oferecendo
orientações à população

em praça pública.

Prevenção
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PO R I N I C I A T I V A D O
CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA

OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO –
CREFITO-3, O DIA 19 DE AGOSTO
F O I D E S I G N A D O P A R A A
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DOS
PROFISSIONAIS DAS DUAS
ESPECIALIDADES. Designada como
Dia D da Fisioterapia e da Terapia
Ocupacional, a data foi marcada por
ações de prevenção de enfermidades
e de promoção da saúde, a fim de que

a população tivesse contato com a
prática dos profissionais.
Cerca de 50 instituições de ensino de
27 municípios de São Paulo aderiram
à proposta, entre elas o UniAnchieta,
representado por estudantes do sexto
período do curso de Fisioterapia, na
disciplina de Práticas Clínicas.
As professoras Adriana Nastaro
Cinelli, Camila Carvalho Coelho, Carla
Dellabarba Petricelli e Tatiane
Patrocínio coordenaram as ações
preventivas, realizadas na praça da
Rua Marília, no bairro Hortolândia, em

Jundiaí, no período da manhã. Os
estudantes não se intimidaram com a
chuva e nem com o fato de ser o
primeiro contato com a população e
ofereceram aos que transitavam pela
praça importantes orientações sobre
postura corporal nas atividades
cotidianas. Os estudantes também
ensinaram exercícios preventivos de
dores musculares, realizaram a
aferição da pressão arterial e
orientaram as pessoas sobre a
importância desse controle.

O sorriso de quem faz o bem

Atendimento individual Como está a sua pressão? Exercícios físicos não devem ser deixados de lado



MATRÍCULAS ABERTAS
0800 772 8445
11 4527-3444

www.anchieta.br

CURSOS DE

CURTA DURAÇÃO
30 HORAS
Cuidador de Idoso
Custos industriais
E-COMMERCE
Gestão da qualidade
Gestão de projetos
Liderança e equipes
Mercado de ações
Pesquisa de mercado
Segurança de informação
Governança corporativa
Gestão das operações de exportação e importação
Banco de dados – modelagem e implementação
Desenvolvimento de novos produtos e processos
Fundamentos do Lean Manufacturing
Simulação de processos industriais
Técnicas de negociação

120 HORAS
Direito Imobiliário
Finanças Corporativas
Gestão de Vendas
Marketing Digital
O novo Código de Processo Civil
Liderança e desenvolvimento de negócios

PÓS-GRADUAÇÃO
SAÚDE
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia

Intensiva e Unidade Coronariana

MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde

Especialização em Gestão e Controle de Obras

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

Especialização em Direito do Trabalho

Especialização em Direito Tributário

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional

Especialização em Língua Inglesa

DIREITO

EDUCAÇÃO

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta


