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Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta auxilia

na busca de uma colocação ou recolocação

profissional, em vaga efetiva, temporária ou de

estágio. Páginas 4 e 5

SUA VAGA

está no

NEMP



Histórias de sucesso
Conforme divulgado recentemente, os docentes mais bem
avaliados no Ciclo de Avaliação Interna do UniAnchieta
relativo ao primeiro semestre deste ano foram
homenageados pela instituição. Dando continuidade ao tema,
semanalmente será publicado o depoimento de cada um
desses docentes. Nesta edição, a palavra é do professor Marco
Antonio Furlan.

“Fui contratado pelo Centro Universitário Padre Anchieta em 2012 e
ministro aulas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e nos
tecnólogos em Logística e Gestão de Recursos Humanos. Os aspectos
mais marcantes do UniAnchieta são a organização, a seriedade e o grupo
de professores que a instituição possui. Existe a possibilidade de
contribuir para o projeto pedagógico, e os trabalhos e projetos que são
propostos aos alunos, tais como o Projeto Imposto de Renda para Pessoa
Física, constituem um grande diferencial na vida acadêmica.”
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Diz aí professor!

Intercâmbio
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Instituição divulgou a lista dos cinco graduandos que vão estudar
em universidades estrangeiras por meio do Programa de Bolsas
Ibero-Americanas.

UniAnchieta seleciona alunos que
estudarão fora do país

NA ÚLTIMA SEMANA, O UNIANCHIETA DIVULGOU A LISTA DOS CINCO
ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-
AMERICANAS, INICIATIVA DO BANCO SANTANDER DA QUAL A

INSTITUIÇÃO PARTICIPA PELO QUARTO ANO.

Giovanna Luiza Miranda Antunes
Aline Cristina Gutierrez Montoro Francelly de
Oliveira Queiroga Lucilia Joana Correa
Joaquim de Paiva Neto

Neste ano, os estudantes selecionados para representarem o UniAnchieta em universidades
da Europa e das Américas são: , estudante de Letras,

, estudante de Ciências Contábeis,
, estudante de Direito, , estudante de Psicologia, e

, estudante de Arquitetura e Urbanismo.

Professor Marco Antonio Furlan ao lado dos coordenadores João Guilherme Rodrigues e Márcia Silveira Gomes
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Conversar é preciso
MU I T A S P E S S O A S

PREFEREM TENTAR
ADIVINHAR O QUE O

OUTRO ESTÁ PENSANDO, OU
PEGAM AS INFORMAÇÕES
PELA METADE. Agindo dessa
forma, elas acabam perdendo os
detalhes mais importantes ou
gastam seu tempo com o
retrabalho, diminuindo sua
performance e sua produtividade,
aumentando o prejuízo. Veja o
exemplo:
Dois irmãos querem uma laranja
e, rapidamente, para evitarem a
discussão, cortam a laranja ao
meio e cada um vai para o seu
lado. Justo, não? Porém, Bug
queira consumir os gomos da
laranja; ele consome os gomos e
joga as cascas fora. Jack queira
fazer um bolo com as cascas da
laranja; consequentemente, ela
joga os gomos fora. Qual é o
principal aprendizado nesse
exemplo? “Conversar é preciso”.
Nesse caso, uma simples
conversa otimizaria os resultados
de ambos. Esse exemplo
demonstra o desinteresse pelas
intenções alheias; hoje em dia é
comum fugirmos de conversas
desgastantes, como a discussão

Quanto você
já perdeu por não
investir em uma
conversa mais

profunda?

sobre os resultados no final de um mês, as implantações e mudanças
das políticas da empresa, o corte de custos na vida pessoal etc.
Porém, quando esse diálogo difícil é encarado, a percepção sobre a
situação é expandida e consequentemente novas ideias surgem da
junção de vários pontos de vista, ou mesmo um projeto que tinha as
suas falhas submersas é melhorado com a visão de terceiros. Para que
essa conversa aconteça, as pessoas necessitam de inteligência
emocional para lidar com as críticas e pontos de vista diferentes.
Muitas empresas propõem esse diálogo com os seus liderados para
que haja mais engajamento e ajustes no processo operacional.
Sabemos que muitas vezes o conflito é necessário para promover
soluções e ideias maravilhosas, aumentando a criatividade e evitando
situações problemáticas no futuro.
Essas conversas devem seguir um viés profissional, acontecendo de
forma objetiva e focada na solução. Um erro fatal nesse momento é
entrar no âmbito pessoal, fazendo colocações indevidas como, por

e x e m p l o : “ v o c ê é
desorganizado”. Essa colocação é
vaga, fere a identidade da outra
pessoa e não traz resultado
algum para a organização. A
conversa deve ser baseada em
fatos, por exemplo: “na reunião
de ontem, você não estava com
os relatórios necessários para a
apresentação, então, nesse
momento você mostrou falta de
organização”. Dessa forma, o
diálogo se torna objetivo e
p r odu t i vo , s em ma i o r e s
problemas de caráter pessoal.
F a z e r a p o n t a m e n t o s
comportamentais favorece o
desempenho das pessoas, no
â m b i t o p e s s o a l o u n o
profissional; essa postura pode
trazer melhores resultados na
comunicação interpessoal. Ao
lidar com fatos palpáveis e não
entrar no aspecto de identidade
das pessoas, você consegue
realizar uma comunicação não
agress i va , demons t rando
m a t u r i d a d e p a ra o s e u
interlocutor.

Sobre o que você vem
evitando conversar e que se
você fizesse conseguiria obter
melhores resultados?

Adriano Betelli, professor do UniAnchieta,
escreve sobre a importância do diálogo

franco na resolução de problemas.



Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais

VOCE CONHECE O ?NEMP
Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta aproxima
profissionais e estudantes do mercado de trabalho

implica benefícios para ambas as partes, não há negociação de

cunho financeiro. Cedemos espaço para palestras, oficinas e

processos seletivos, mantemos uma página social onde todos

podem acompanhar nosso trabalho e temos um site no qual as

empresas fazem divulgação de vagas. Os candidatos se

cadastram e recebem gratuitamente toda a orientação antes,

durante e depois do processo. Os projetos são de caráter

social, e o NEMP ganha com a inserção desses candidatos no

mercado de trabalho.”
Para Mariana Casarim, estudante do curso de Pedagogia do

UniAnchieta, “o estágio em convênio com a Prefeitura foi uma

oportunidade indispensável para minha formação profissional,

pois tive a oportunidade de me preparar para enfrentar com

excelência os desafios da rotina de uma sala de aula”.

Luan Torres Santos, estudante do

curso de Publicidade e Propaganda,

comenta: “estagiar sempre foi um

grande sonho, e a oportunidade

surgiu assim que fui desligado do

meu antigo emprego. Fiquei apenas

um mês desempregado, e está sendo

uma experiência incrível estagiar em

uma grande empresa. Sempre soube

que a minha hora iria chegar”.
Além de aproximar profissionais do

mercado de trabalho, o NEMP oferece

uma vasta programação de oficinas,

que são realizadas nas manhãs de

sábado. Essas atividades contribuem

para a atualização e a especialização

dos participantes em temas diversos.

A programação está disponível no site

d  o U  n  i  A  n  c  h  i  e  t  a

(http://www.anchieta.br/todos-os-

eventos/), onde podem ser feitas as

inscrições. As atividades, gratuitas e

abertas ao público, são realizadas 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. São

disponibilizadas 150 vagas para cada

evento, e os certificados de

participação são encaminhados via e-

mail.

Marisa Cristina da Rosa, responsável pelo NEMP

Acesse www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/ e
procure pela Área do Candidato.

Se você é ou foi aluno do UniAnchieta, acesse
o portal do NEMP com o seu RA e a senha do
Aluno Online e procure pela vaga desejada.
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O N  Ú  C  L  E  O D  E

EMPREGABILIDADE E

R E L A Ç Õ E S

E M P R E S A R I A I S D O

UNIANCHIETA (NEMP) TEM

COMO OBJETIVO ORIENTAR

ESTUDANTES, EX-ESTUDANTES E

SEUS FAMILIARES NA BUSCA DE

U M A C O L O C A Ç Ã O O U

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL,

EM VAGA EFETIVA, TEMPORÁRIA

OU DE ESTÁGIO. O NEMP também

oferece gratuitamente uma extensa

programação de palestras e oficinas

de capacitação, a fim de auxiliar o

indivíduo em sua preparação para o

mercado de trabalho e suas

exigências.
Segundo Marisa Cristina da Rocha,

responsável pelo Núcleo, “o objetivo

principal do NEMP é fornecer aos

alunos, ex-alunos e familiares

orientações que abrangem desde a

elaboração do currículo até a maneira

mais adequada de se portar em uma

entrevista de emprego, além de nos

r e s p o n s a b i l i z a r m o s p e l a

documentação relativa a estágios,

incluindo orientações a empresas,

alunos e professores. É preciso frisar

que embora esse projeto com

empresas seja uma parceria, o que

^
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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/

“Por intermédio do NEMP, temos a
oportunidade de conseguir estágios

para aprimorar e adquirir
experiência em nossa vida

profissional. Isso é de extrema
importância para nossa carreira,

pois nos tornaremos profissionais
proficientes. Em particular, sou

grata à família Anchieta e em
especial ao NEMP, que me ofereceu

a oportunidade de trabalhar em
minha área, me capacitando de

forma significativa para o trabalho
como futura Pedagoga.”

Gabrieli Miranda de Souza, estudante do
curso de Pedagogia do UniAnchieta.

Sabe
comofoi?

CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA

8397 AUXILIAR CONTÁBIL 8705 ESTÁGIO

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8707
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - COMÉRCIO

EXTERIOR

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8711 AUXILIAR CONTÁBIL

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8713 ANALISTA DE INFORMAÇÃO

8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8716 ASSISTENTE CONTÁBIL

8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA DA OAB 8719 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8651 ESTÁGIO PROJETO 8720 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8653 PROFESSOR DE INGLÊS 8721 AUXILIAR CONTÁBIL

8655 ESTÁGIO DESIGN 8722 ESTÁGIO

8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8723 ANALISTA DE TRADE MARKETING

8660 OPERADOR TÉCNICO DE PRODUÇÕES 8724 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8662 CONSULTORA DE VENDAS 8728 AUXILIAR OPERACIONAL

8663 ESTETICISTA 8729 ESTÁGIO QUÍMICA

8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8732 ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

8667 ESTÁGIO 8733 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8734 ESTÁGIO MARKETING

8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA 8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO

8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D PORTADOR COM

DEFICIÊNCIA
8736 ESTÁGIO JORNALISMO

8678 ESTÁGIO 8737 FINANCEIRO

8679 AUXILIAR DE CLASSE 8738 AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING 8740 ESTÁGIO MARKETING

8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 8741 ESTÁGIO T.I

8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADO 8742 AGENTE ADMINISTRATIVO

8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8743 ESTÁGIO LABORATÓRIO

8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8744 FINANCEIRO/ATENDIMENTO/VENDAS

8697 ENGENHARIA MECÂNICA 8746
ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA

PRODUÇÃO

8698 P.C.D Div ersos 8747 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8699 ESTÁGIO BRADESCO EMPRESAS JUNDIAÍ 8748 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8700 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 8749 ESTÁGIO

8701 AUXILIAR DE OPERAÇÕES - R.H 8750 ESTÁGIO

8753 AUXILIAR DE CLASSE 8751 ASSISTENTE DE VENDAS

8754 AUXILIAR DE ESPUMAÇÃO



Te vi no Anchieta
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Os cursos de
extensão do
UniAnchieta
são curtos,
práticos e

valorizam o
seu currículo.

Acesse www.anchieta.br
e conheça

Os estudantes do quarto e do quinto anos do Ensino

Fundamental das Escolas Padre Anchieta trabalharam

conceitos matemáticos com a mais nova mania da

garotada: o spinner. O brinquedo, que virou mania

entre as crianças, invadiu as aulas em atividades

com medidas de tempo (minutos e segundos).

Os alunos verificaram, registraram e compararam o

tempo de rotação das peças. Com certeza, essa

aula não será esquecida.

Sorriso de quem não vai esquecer essa aula Com a sala reunida é mais divertido aprender

Desse jeito é fácil prestar atenção na aula Amizade, spinner e matemática

Não faltou diversão e aprendizado A nova febre entre a garotada

Cronometrando o tempo de rotação das peças É hora de calcular as medidas de tempo do spinner



VESTIBULAR
CURSOS

Engenharia de Produção

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

CURSOS
Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4527-3444 | 4588-4444

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta

PÓS-GRADUAÇÃO

Especialização em Direito do Trabalho

Especialização em Direito Tributário

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional

Especialização em Língua Inglesa

Especialização em Engenharia de Produção

Especialização em Gestão e Controle de Obras

Especialização em Business Intelligence com Big Data

MBA em Administração do Comércio Exterior

MBA em Gestão Financeira e Controladoria

MBA em Gestão de Marketing

MBA em Gestão Empresarial

MBA em Gestão de Pessoas

MBA em Gestão de Logística

MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing

MBA em Gestão de Negócios

DIREITO

EDUCAÇÃO

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

SAÚDE
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia

Intensiva e Unidade Coronariana

MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde

GESTÃO E NEGÓCIOS

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


