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Docente do UniAnchieta
lança livro em

congresso internacional
A professora Maria Cristina de Moraes Taffarello participou do X Congresso Internacional

da Abralin, onde foi lançado livro do qual é coautora.

Entre os dias 7 e 10 de março, a
professora Maria Cristina de Moraes
Taffarello, do curso de Letras do

UniAnchieta, participou do X Congresso
Internacional da Abralin (Associação
Brasileira de Linguística), realizado no
Campus do Gragoatá, na sede do Instituto de
Letras da UFF, em Niterói, no Rio de Janeiro.
Com a comunicação intitulada O meme: os
desafios da análise e da caracterização de
um gênero pelo viés da Linguística Textual, a
professora Maria Cristina integrou o grupo
do simpósio A Linguística Textual e suas
interfaces, coordenado pela Dra. Mariza
Angélica Paiva Brito (UNILAB/FUNCAP) e
pela Dra. Vanda Maria Elias (UNIFESP). Esse
simpósio teve por objetivo propor uma discussão
sobre o lugar que a Linguística Textual ocupa na
atualidade: o que faz e com quem dialoga. Para
isso, as participantes convidaram pesquisadores,
professores e estudantes presentes à reflexão
sobre o programa teórico-metodológico da
Linguística Textual praticada atualmente no Brasil.
Na ocasião, a professora Maria Cristina ainda
participou do lançamento de livro do qual é
coautora: Linguística Textual e ensino, publicado
pela editora Contexto.

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

Professora Maria Cristina de Moraes Taffarello



A instituição oferece do valor das
mensalidades aos ingressantes na graduação

descontos de até 100%

Inscrições para o Concurso de
Bolsas UniAnchieta se encerram

nesta terça-feira, dia 6

Oportunidade
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ANCHIETA ESTÁ REALIZANDO
M A I S U M A E D I Ç Ã O D O

CONCURSO DE BOLSAS PARA OS
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PRIMEIRO
PERÍODO) NO SEGUNDO SEMESTRE DE
2017. As inscrições estão abertas e podem
ser feitas pelo site da instituição até o dia 6 de
junho. As provas acontecerão no dia 10 de
junho, sábado, às 9h, no Campus Prof. Pedro
C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro
Ladeira, 94, Jundiaí/SP.
O processo viabilizará o ingresso de novos
alunos na instituição, com condições
exclusivas de desconto nas mensalidades. O
valor do desconto será proporcional ao
desempenho do candidato no Concurso,

podendo chegar a 100%.
A prova, totalizando 30 pontos, será
composta por uma redação (10 pontos) e por
20 questões de caráter objetivo, sendo 10 de
Língua Portuguesa (10 pontos) e 10 de
Matemática (10 pontos). O exame terá
duração máxima de três horas. As bolsas
obtidas serão válidas para ingressantes no
segundo semestre de 2017. As aulas terão
início em agosto.
Segundo o professor João Antônio de
Vasconcellos, Diretor Acadêmico do Centro
Universitário Padre Anchieta, “o Concurso de
Bolsas vem ao encontro de privilegiar bons
alunos, para que tenham oportunidade de
ingresso no ensino superior, em diversos
cursos oferecidos, ainda no segundo

semestre de 2017”.

As inscrições se encerram na próxima terça-
feira e podem ser realizadas no site
www.anchieta.br. Para obter mais
informações, o interessado pode ligar para
0800 772 8445.

No dia da prova, os candidatos e
seus acompanhantes poderão
d e s f r u t a r d e u m e s p a ç o
preparado especialmente para
esse momento, com show
musical, food trucks e muita
animação.

O UniAnchieta está equipado com laboratórios de ponta, oferecendo aos estudantes, a oportunidade de colocar  em prática o conteúdo apresentado em sala de aula
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Iniciação científica leva

educação ambiental a escola da região

ESTUDANTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
DESENVOLVERAM UMA ATIVIDADE COM CRIANÇAS ENTRE 4 E 6 ANOS.

5 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente
Demorar-se no banho. Deixar a torneira aberta durante a lavagem de louças. Lavar a calçada em vez de varrê-la.
Lâmpadas esquecidas acesas e aparelhos eletrônicos ligados quando não estão sendo utilizados. Essas e outras
pequenas ações comuns no cotidiano, que significam desperdício de recursos, pesam sobre o planeta.
Durante uma conferência em 1972, a Organizações das Nações Unidas estabeleceu o dia 5 de junho como o Dia
Mundial do Meio Ambiente, com o principal objetivo de chamar a atenção de toda a humanidade para os problemas
ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram percebidos por muitos
como inesgotáveis.
Notícias de deslizamentos, enchentes, furacões, aquecimento global, tsunâmis, verões com temperaturas altíssimas
e invernos rigorosos estão se tornando cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, sejam ou não esses eventos
causados pela ação humana sobre o planeta.
É importante que todos se conscientizem de que é possível cada um colaborar para a preservação do planeta, em
atitudes individuais ou coletivas, para o bem de todos, conforme apontado na Declaração de Estocolmo sobre o
ambiente humano, em 1972: “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental
que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de
todo o mundo e um dever de todos os governos”.
Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária estão
organizando uma exposição sobre energias alternativas e sustentáveis. O evento faz parte do Seminário sobre
Gestão de Recursos Energéticos, desenvolvido pelos alunos do quinto período do curso e coordenado pelo professor
André Luiz da Conceição, como parte do conteúdo da disciplina Recursos Energéticos. A exposição será realizada de 5
a 9 de junho, no saguão de entrada do prédio 4 do Campus Prof. Pedro Clarismundo Fornari.

A linha de pesquisa Ambiente e Sociedade, do curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária do UniAnchieta, será apresentada no próximo dia 6 de junho, durante o
Seminário Pesquisa e Educação Ambiental para Conservação da Serra do Japi e
do Cerrado. O evento é organizado pela Prefeitura de Jundiaí e Fundação Serra do
Japi e será realizado no Complexo Argos, auditório Elis Regina, em Jundiaí, das
14h às 17h30. Também haverá palestras de pesquisadores da Unicamp e do
Jardim Botânico de Jundiaí.

A Dra. Raquel Carnivalle Melillo, docente do curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária do UniAnchieta, abordará os estudos interdisciplinares dessa nova linha
de pesquisa, enquanto os alunos Camila Moreno de Paula, Gabriela Alves Vieira,
Isabela Goulart e João Paulo Marini apresentarão seus projetos de pesquisa sobre
mapeamento e análise de impacto das atividades econômicas da Serra do Japi e
também sobre a caracterização dos ativos ambientais na área. Também fazem
parte desse grupo de pesquisa os docentes Dr. André Luiz da Conceição e Me.
Flávio Gramolelli Junior.

Linha de pesquisa ambiental é apresentada em seminário

ESTUDANTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO UNIANCHIETA REALIZARAM
ATIVIDADE COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA PARTICULAR DA REGIÃO, COMO
PARTE DAS ATIVIDADES DE UMA PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA QUE TEM COMO OBJETIVO

ANALISAR A VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO DE UM COLETOR SOLAR DE BAIXO
CUSTO E DE UM BIODIGESTOR CASEIRO.

A pesquisa, que faz parte do Programa Institucional de
Pesquisa e Iniciação Científica do UniAnchieta, está sendo
desenvolvida pelas estudantes Isabela Cristina Alves Goulart e
Valéria Aparecida Fernandes, sob a orientação do geógrafo e
professor André Luiz da Conceição.
Na atividade desenvolvida, os alunos com idade entre 4 e 6
anos tiveram contato com temas relacionados à
sustentabilidade, tais como a importância do consumo
consciente da água e do gerenciamento adequado de resíduos
sólidos. A estudante Isabela Goulart comenta: “Durante a
atividade, os alunos conseguiram observar de perto como
funciona e quais são as principais características dos
equipamentos energéticos apresentados, o biodigestor caseiro
e o aquecedor solar de baixo custo”.
Valéria Fernandes ressalta que a atividade de educação
ambiental realizada permitiu a vivência de uma situação que
demandou a busca de artifícios para o compartilhamento do
conhecimento, em prol da disseminação da informação e da
conscientização sobre a necessidade de preservação do meio
ambiente entre alunos da educação infantil.

Alunos em interação com o biodigestor caseiro



Empregos
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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Estado de fluxo
Já fez algo que deixou você muito empolgado? Um
dia de trabalho passou como se fosse uma hora?
Algo que realmente dá prazer a você, que mesmo
fugindo das suas capacidades físicas e mentais você
não fica cansado ao final do dia?
Se você já experimentou algum momento com esses
sentimentos, desfrutou do estado de fluxo, ou seja, o
momento no qual as tarefas difíceis se tornam fáceis,
e é muito importante que você o encontre. Que tipo
de tarefa deixa você em estado de fluxo? Uma tarefa
que realmente tem prazer em realizar, dando o
melhor de si, sem frustrações ou arrependimentos.
Muitos irão encontrar esse estado de fluxo no
atendimento de pessoas, outros realizando uma
programação, na gerência de processos, na
elaboração de novos projetos, e assim por diante,
lembrando que encontrando o estado de fluxo, você
vai desempenhar o máximo da sua potencialidade,
com esforço mínimo, na verdade encontrará a sua
praia.
Vou dar um exemplo para ficar mais claro: quando
trabalhei de vendedor em uma loja, eu tinha uma
colega de trabalho que não via a hora de encerrar o
expediente e ir embora. Ela ficava o tempo todo
olhando o relógio e falava: “Falta uma hora”. Dali a
pouco, olhava novamente e retomava: “Faltam 30
minutos para eu ir embora”, ou seja, ela não estava
em estado de fluxo, ali não era a praia dela. Para ela,
aquele trabalho era maçante, algo pesado e
estressante; como consequência, ela nunca
conseguia ser a melhor vendedora e não conseguiria
explorar o seu potencial máximo.
Infelizmente, muitas pessoas se encontram nessa
situação, estão trabalhando sem um propósito e não
entendem o porquê de estarem lá. Uma pergunta
muito comum que essas pessoas se fazem é: “O que
estou fazendo aqui?” Se por acaso muitas vezes
você já se perguntou isso, é porque você também
não está desfrutando do melhor ambiente, onde
pode explorar suas capacidades e potencialidades
para produzir mais e melhor. Geralmente, quem
encontra esse estado de fluxo no trabalho
demonstra isso quando tem brilho no olhar ao
realizar as tarefas cotidianas. Eu já passei por uma
situação complexa, na qual o trabalho era bastante
estressante, mas hoje, ao atender clientes utilizando
o processo de coaching, ministrando palestras, eu
me encontro em estado de fluxo, então horas se
tornam minutos, o prazer da tarefa realizada fica
estampado no meu rosto até mesmo quando estou
trabalhando.
Encontrar a tarefa, o momento que coloca você em
estado de fluxo é importante, pois provavelmente
essa atividade guiará você ao sucesso. O sucesso é
a consequência de vários momentos no fluxo, e para
isso é importante realizar o trabalho de forma
agradável e de bem com a vida. Você pode me
p e r g u n t a r c o m o e u
encontro esse estado de
fluxo, e a resposta é:
quando você encontrar o
seu propósito de vida, o
s  e  u l  e  g  a  d  o  ,
consequentemente você
saberá quais passos serão
necessár ios para se
aproximar desse objetivo
final, assim cada passo
será prazeroso, tornando a
sua jornada feliz.

A D R I A N O B E T E L L I -
P r o f e s s o r d o C e n t r o
U n i v e r s i t á r i o P a d r e
Anchieta - Life & Executive
Coaching
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CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8579 LABORATÓRIO QUÍMICA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8580 LABORATÓRIO BIOLOGIA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS

8416 ASSISTENTE MARKETING 8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8584 AUXILIAR DE PROFESSOR

8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICAS 8589 ESTÁGIO

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8590 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8505 ESTÁGIO VENDAS 8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA

8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO/RECEPÇÃO 8592 ESTÁGIO

8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO 8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8594 COORDENADOR DE VENDAS

8522 TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO TRABALHO 8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE

8525 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

8526
WEBDEVELOPER | WEBDESIGNER |

PROGRAMADOR HTML PHP CSS
8558

AUXILIAR SUPORTE E ATENDIMENTO AO

CLIENTE

8528 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8599 ANALISTA DE ESCRITA FISCAL

8529 ENFERMEIRO 8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8530 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8601 ESTÁGIO

8531 ANALISTA DE QUALIDADE 8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUALIDADE 8604 ANALISTA CONTÁBIL

8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8607 RESPONSÁVEL TÉCNICO

8536 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8608 AGENTE ADMINISTRATIVO

8538 RECEPCIONISTA DE SAC 8609 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8611 ASSISTENTE DE MARKETING

8546 VENDAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8612 ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8613 BIOLOGIA

8552 ESTÁGIO MARKETING 8614 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8554 AUXILIAR P.C.D 8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8557 CONSULTOR TÉCNICO DE VENDAS EXTERNAS 8617 ESTÁGIO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

8598 FARMACÊUTICO 8618 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS | FINANÇAS

8560 PROGRAMADOR P.C.P JR. 8620 VENDEDOR COOPERATIVO

8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8622 INSPETOR DE QUALIDADE I

8568 ESTÁGIO P.C.P 8623 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8624 ANALISTA DE GARANTIA DA QUALIDADE

8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA GRANDE PORTE 8625 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8571 ESTÁGIO QUÍMICA 8627 ESTÁGIO TÉCNICO COMERCIAL

8573 ESTÁGIO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 8630 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN 01

8574 ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8631 ESTÁGIO T.I

8577 ESTÁGIO 8632 ESTÁGIO

8578 LABORATÓRIO SAÚDE 8633 COLORISTA

8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO
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Uso indiscriminado da internet
coloca crianças e jovens em risco

O ASSUNTO ESTÁ NOVAMENTE EM PAUTA. O SUICÍDIO FOI TEMA DESTA PUBLICAÇÃO DIVERSAS VEZES,
ASSIM COMO MAIS DE UMA VEZ FOI DEBATIDO O PERIGO DO USO NÃO MONITORADO DA INTERNET POR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Nesta edição, os dois temas foram reunidos para alertar pais, familiares e profissionais
da educação sobre riscos que muitas vezes passam despercebidos.

Em um artigo publicado pelo World Economic Forun, na Suíça, afirmou-se que o volume de informações a circular na internet
aumenta a cada dia que passa, e o fenômeno digital é capaz de gerar tanto inúmeras possibilidades como incertezas, sobretudo
para as crianças, que estão no centro dessas transformações. O suicídio figura como grave problema de saúde em nível mundial,
com quase um milhão de pessoas se suicidando por ano e estimativa de seis pessoas diretamente afetadas por cada morte.
Bebês e crianças possuem o hábito de imitar tudo o que os adultos fazem e falam, por isso é necessário que haja atenção e
diálogo sobre os comportamentos. Além disso, muitos pais assumem posições extremadas, de excessivo rigor ou
permissividade, que contribuem para que os filhos se tornem adolescentes e adultos frágeis, que terão dificuldade em lidar com
os problemas da vida. Em relação ao mundo virtual, o uso da internet e dos videogames precisam receber
atenção redobrada por parte de pais e responsáveis.
Segundo Clerison Stelvio Garcia, professor do curso de Psicologia do UniAnchieta, “as crianças com idade
de 8 a 12 anos têm a necessidade de socialização e de apresentar os seus feitos. Querem contar o seu dia,
comentar e perguntar as curiosidades, e neste momento é fundamental a atenção dos pais e
responsáveis. Quando os pais não dão atenção neste período, na adolescência a criança provavelmente
vai dar atenção da mesma maneira que recebeu. Se os pais não se comunicavam com as crianças, os
adolescentes vão se calar com os pais”.
Sobre as influências recebidas principalmente pela internet, é preciso que os pais prestem atenção aos
filhos, prossegue Clerison. “Os programas e séries são extremamente realistas. O seriado 13
Reasons Why apresenta motivos, difamação, agressões, que justificam o suicídio.
Precisamos conversar sobre esse tema com amigos e familiares e devemos observar as
etapas que ocorrem normalmente antes da tentativa do suicídio: Ideação – ideia, hipótese ou
verbalização sobre o suicídio; Estratégia – pensamentos de como realizar o suicídio (corda,
veneno etc.) e aquisição dos recursos; Realização – consumação. É preciso agir na etapa de
ideação. Precisamos nos perceber e perceber a nossa sociedade, identificando os sinais de
distanciamento, de opressão, depressão e de suicídio. Nossa sensibilidade pode salvar vidas”,
ressalta o professor.

CLERISON STELVIO GARCIA, PROFESSOR DO UNIANCHIETA, ALERTA PAIS E RESPONSÁVEIS
SOBRE OS PERIGOS QUE RONDAM A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA, ESPECIALMENTE O SUICÍDIO.
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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

Área de alimentação
com diversos food trucks

Show com banda
Edu Rocker Trio

CURSOS

APROVEITE TAMBÉM AS ATRAÇÕES
ESPECIALMENTE PROGRAMADAS PARA O DIA


