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Meio Ambiente

PARA COMEMORAR O DIA DA
ÁRVORE, NO ÚLTIMO DIA 23 DE
SETEMBRO FOI REALIZADO O

PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES
NATIVAS NO CAMPUS PROF. PEDRO
CLARISMUNDO FORNARI. O evento fez
parte do calendário da Semana de
Responsabilidade Social do UniAnchieta e
também encerrou as atividades da VIII
Semana de Engenharia.
Foram plantadas mudas de guapeva, ingá do
brejo, chapéu de napoleão, senna, sabão de
soldado, ipê roxo, magnólia, fedegoso,
aroeira e sumaúma. Além de incrementarem
a paisagem, algumas espécies são frutíferas
e ajudarão a melhorar a oferta de alimentos
para animais silvestres que vivem no local,
que é bem próximo da serra do Japi. Todas as
mudas foram cedidas pelo Jardim Botânico de
Jundiaí.
De acordo com o coordenador de curso Flávio
Gramolelli Junior, o plantio também é objeto
de um estudo científico que está sendo
desenvolvido por estudantes, pois foram
usadas placas de MPF mulching para
fertilização, desenvolvidas pelo engenheiro
agrônomo Armando Falcone Filho. "Algumas
espécies foram plantadas e receberam o MPF,
enquanto outras foram plantadas sem o
mulching, para comparar a evolução e
crescimento das mudas", informou
Gramolelli.

Plantio de espécies
nativas marca

encerramento da
VIII Semana de

Engenharia
do UniAnchieta

Docentes e estudantes participaram da
atividade, que integra um projeto

científico e foi realizada no último dia
23 de setembro, no encerramento da
Semana de Engenharia e da Semana

de Responsabilidade Social da
instituição.

Seleção e organização antes do plantio

Plantio de mudas de árvores nativas



A PARTIR DO PRÓXIMO DIA 18 DE OUTUBRO, NO
CAMPUS PROF. PEDRO C. FORNARI, O UNIANCHIETA
REALIZA O XII SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA, COM

DIVERSAS ATIVIDADES. O EVENTO SE ESTENDE ATÉ O DIA 20
DE OUTUBRO.
A abertura será realizada no dia 18, às 7h30, no anfiteatro da
instituição. Em seguida, às 8h, o fisioterapeuta Alex Oliveira
ministrará a palestra “A atuação do fisioterapeuta em
Unidade de Terapia Intensiva”. Na sequência, é possível
acompanhar a palestra “Disfunções da articulação têmporo-
mandibular: avaliação e tratamento”, que será proferida pelo
fisioterapeuta Alexandre Moreira. Denis Isao Ueoka, médico
neurologista e neurocirurgião, encerra o primeiro dia com a
palestra “Atualização sobre os acidentes vasculares
encefálicos”. No início da programação noturna, também no
dia 18, os estudantes podem conferir a palestra da
especialista em dermatofuncional, Samantha K. Silva, com o
tema “A utilização da fototerapia como recurso terapêutico”.
A primeira noite do Simpósio se encerra com a palestra “A
atuação do fisioterapeuta no tratamento de câncer de mama,

uma abordagem Dermatofuncional”, ministrada por Silviane
Giacomelli Simões.
Além da vasta programação de palestras, diversos
minicursos, workshops e oficinas teórico-práticas serão
oferecidos durante o evento, à escolha dos participantes:
liberação miofacial, reabilitação em pós-operatório cardíaco,
anatomia palpatória, avaliação funcional do movimento,
pilates e PubMed, Lilacs, PedDro: como consultar a base de
dados? A reserva de vagas deve ser feita com as estudantes
Leila Pereira, do sexto período (noturno) e Giovana Palmeira,
do sexto período (diurno).
No encerramento do Simpósio, em 20 de outubro, os
participantes poderão acompanhar apresentações orais e
pôsteres de trabalhos acadêmicos. Também serão realizadas
mesas-redondas: “Fisioterapia nas Lombalgias: como
avaliamos e tratá-las”, ministrada por Everson Robello, e
“Ética em saúde: suas implicações profissionais”, com a
presença de Luis Ricardo Maia, Maria Aparecida Ferreira
Ribeiro e Alessandro César Bigheto.

Simpósio
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de Fisioterapia
do UniAnchieta
será realizado
em outubro

Aberto à comunidade acadêmica e à comunidade externa,
o evento terá programação extensa e contará com a

participação de importantes profissionais da área da saúde.
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Nutrição

NO ÚLTIMO DIA 25 DE AGOSTO, GENÉSIO
MACEDO JR., ESTUDANTE DO SEXTO
PERÍODO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO

UNIANCHIETA, FOI ELEITO REPRESENTANTE DOS
USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DA VILA RAMI.

Qual a importância desse acontecimento para você?

Você se sente preparado?

É sua primeira participação como voluntário?

O fato de os eleitores terem visto em mim um
representante da comunidade, para juntos construirmos
uma saúde melhor para o bairro, me deixou realizado.

Como aluno que ainda não foi para o campo de estágio,
posso dizer que estou seguro, porque nesses anos de
estudo tivemos quatro períodos de disciplinas relacionadas
à saúde coletiva. Agora, minha participação no conselho é
como cidadão, e isso a gente aprende participando.

Não. Já tive a oportunidade de atuar durante um ano e dois
meses com a professora Manoela Duarte no projeto Zika
Vírus vertical. Também estou participando com o professor
Stephenno Sarmento do projeto (HU/FMJ/UNICAMP)
chamado P5 (prevenção de parto prematuro). Com a
enfermeira Gerente da UBS Rami, Ruth Rocha, tenho
participado como voluntário num grupo de discussão sobre
saúde com adolescentes de uma escola pública do bairro, e
também nas campanhas de vacinação contra a febre
amarela.

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

Antes de entrar no curso de graduação em enfermagem você já atuava
na área?

E você pretende ser enfermeiro no SUS?

Não. Não tenho nenhum curso técnico antes de saber que queria ser enfermeiro.

Não sei. Sei que atualmente é o SUS que mais disponibiliza vagas de emprego
para enfermeiros. Também sei que, em qualquer lugar onde eu for trabalhar, vou
cuidar de pessoas visando promoção de saúde, prevenção de doenças,
assistência e reabilitação. Neste período do curso em particular, tenho tido aulas
de Gestão de Serviços de Saúde com a professora Leila Santos, que é uma
incentivadora da atenção básica como modelo de saúde para nosso país. Então,
como estudante, estou aproveitando todas as oportunidades de crescer e me
preparar para ser o melhor profissional que eu puder.

Aluno do UniAnchieta
é eleito para o Conselho

Gestor da UBS Rami
Genésio Macedo Jr. é estudante de Enfermagem e concedeu entrevista sobre sua eleição,

as expectativas a respeito da nova experiência e o futuro profissional.

Eleição Conselhos Gestor UBS Rami
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Beleza

Nossa pele merece ter atenção diária
em todas as estações do ano. Por
isso, todo cuidado é pouco. Pele

bonita é pele limpa e saudável. Fatores
emocionais e alimentação desregrada,
condições climáticas e ambientais, além da
falta de limpeza adequada, resultam em
uma pele sem viço. Reserve um tempo do
seu dia para cuidar da sua pele e saiba como
você pode mantê-la sempre bonita, com
brilho e saudável em cada estação do ano.
O outono é uma estação de transição. No início
do período, os dias continuam quentes, porém,
com menos umidade, e há a possiblidade de
ocorrerem ventos frios. Com a proximidade do
inverno, as temperaturas vão caindo. Com essa
variedade de condições climáticas, é importante
o cuidado da pele, evitando-se banhos muito
quentes, pois a água em altas temperaturas
pode acelerar o ressecamento da pele. Prefira
um banho com água morna, o mais próximo da
água fria possível. Ingerir água é fundamental
para a pele. Se você já tem a pele naturalmente
seca, invista em hidratantes com antioxidantes e
ácido hialurônico.

No inverno, a baixa umidade do ar e as
temperaturas mais frias levam à diminuição da
transpiração corporal. Esses fatores fazem com
que a pele fique mais seca. Nessa época,
também é comum que os banhos sejam mais
quentes, o que provoca a remoção da oleosidade
natural de forma mais intensa, diminuindo o
manto lipídico que retém a umidade da pele.
Tanto a pele do rosto quanto a do corpo estão
sujeitas ao ressecamento no inverno.
Manter a ingestão de água é extremamente
importante para conservar a hidratação da pele e
de todo o organismo. Um corpo hidratado
apresenta uma pele macia e elástica. Nessa
estação, é necessário ingerir mais líquidos,
evitar banhos quentes e demorados e usar filtro
solar diariamente. No inverno, podemos apostar
nos tratamentos estéticos faciais e corporais.
A estação das flores geralmente apresenta
temperaturas agradáveis e dias ensolarados que
refletem na pele, por isso ela merece cuidados
especiais. A nossa pele é um órgão que nos
protege, mas requer um cuidado especial nesse
período, por ter ficado exposta durante o outono
e o inverno a temperaturas baixas e tempo seco,

sendo este o momento ideal para hidratá-la e
restabelecê-la.
A limpeza da pele é uma das etapas mais
importantes para seu equilíbrio e bem-estar,
acompanhada de hidratações faciais, nutrição da
pele e utilização de filtro solar com proteção
adequada para cada fototipo de pele.
No verão, o clima fica mais quente, requerendo
uma frequência maior do retoque do filtro solar,
pois se transpira mais; observa-se um aumento
na oleosidade da pele, aumentando a formação
de cravos e espinhas. É recomendado recorrer a
tratamentos estéticos específicos, para remover
as células mortas e manter a pele macia e
saudável.
A radiação solar no verão é bem mais intensa, o
que aumenta o risco de queimaduras,
envelhecimento precoce e câncer de pele, sendo
imprescindível o uso de filtro solar. As altas
temperaturas exigem hidratação redobrada,
portanto, deve-se aumentar a ingestão de
líquidos, de suco de frutas e da água de coco. Dê
preferência a alimentos que ajudam na
hidratação do corpo, previnem doenças e
retardam os sinais de envelhecimento.

Pele:
variam as estações,

variam os cuidados...

Contribuição de Elisangela Ribas, docente do curso de Estética e Cosmética do UniAnchieta.
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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/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8834 ENFERMEIRO 8801 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8835 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR 8802 ESTÁGIO ENFERMAGEM

8719 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8836 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8806 AUXILIAR DE VENDAS

8724 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8837 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8807 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE

8741 ESTÁGIO T.I 8838 ASSISTENTE DE PROJETOS JUNIOR 8808 ESTÁGIO TÉCNICO

8767 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8840 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8811 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8769 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8841 ESTÁGIO ENGENHARIA 8814 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8770 TÉCNICO ELETRÔNICO 8842 ESTÁGIO T.I 8819 ESTÁGIO MARKETING

8772 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8843 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR 8821 RECEPCIONISTA SAC

8773 ASSISTENTE DE SALA DE AULA 8845 ANALISTA T.I 8822 RECEPCIONISTA

8777 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8846 ESTÁGIO T.I 8825 ANALISTA DE FARMÁCIA DE ALIMENTOS

8778 AUXILIAR DE CLASSE 8848 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8827 ESTÁGIO ESTÉTICA

8779 ASSISTENTE DE MARKETING 8849 AUXILIAR DE CLASSE 8828 ESTÁGIO

8780
PROGRAMADOR | ANALISTA DE SISTEMAS |

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE
8850 ESTÁGIO SGI E INDUSTRIAL 8830 CONSULTOR DE SISTEMAS PLENO

8781 ESTÁGIO T.I 8852 ESTÁGIO 8832 ASSISTENTE DE PROJETOS JUNIOR

8783 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8855 ANALISTA DE SUPRIMENTOS I 8833 DESENHISTA PROJETISTA

8784 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8856 ANALISTA DE CONTROLADORIA I 8888 TÉCNICO CALIBRAÇÃO EXTERNO

8787 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAJAMAR/SP 8857 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8875 AUXILIAR ESCRITURAÇÃO FISCAL

8789 ASSISTENTE JURÍDICO 8859 ESTÁGIO T.I 8876 TÉCNICO EM QUÍMICA

8790 ASSISTENTE DE DIRETOR DE CRIAÇÃO 8860 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 8877 VENDEDOR EXTERNO

8791 ESTÁGIO NUTRIÇÃO 8862 ESTÁGIO 8878 ESTÁGIO ORÇAMENTOS

8792 ESTÁGIO S.T 8864 PSICOLOGA TRAINEE 8880 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA

8793 AUXILIAR CONTÁBIL – SÃO PAULO/SP 8865 ESTÁGIO COMPRAS 8881 ESTÁGIO ENGENHARIA MATERIAIS

8798 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 8866 ESTÁGIO INFORMÁTICA 8882 ESTÁGIO JURÍDICO

8799 ENGENHARIA QUÍMICA 8868 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8883 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8872 ESTÁGIO ENGENHARIA 8869 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8884 AUXILIAR DE DIRETORIA

8873 ESTÁGIO VENDAS E MARKETING 8870 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA 8885 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8886 ESTÁGIO LICITAÇÕES 8871 ASSISTENTE DE R.H 8887 ESTÁGIO NÃO REMUNERADO - PSICOLOGIA

Alguém boceja, e logo quem está por perto repete a ação. Um estudo britânico
publicado na revista científica Current Biology garante que a capacidade de

resistir a esse estímulo involuntário é bastante limitada.
A ação é desencadeada automaticamente por reflexos primitivos no córtex motor
primário, área do cérebro responsável pela função motora. O estudo explica que o
bocejo contagioso é desencadeado quando observamos outra pessoa bocejando.

É uma forma de imitação automática e não acontece apenas com os seres
humanos. Cães e chimpanzés também respondem igualmente ao estímulo.

Bocejo atrai bocejo...
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ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO, DURANTE A SEMANA
DE ENGENHARIA E A SEMANA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL DO UNIANCHIETA, ESTUDANTES DO

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DA
INSTITUIÇÃO E PROFISSIONAIS DA ÁREA PARTICIPARAM DO
CURSO DE EXTENSÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
INTITULADO ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS UTILIZANDO
O S O F T W A R E D E G E O P R O C E S S A M E N T O Q G I S .
O curso foi organizado e ministrado pelo geógrafo e professor André Luiz
da Conceição, que destacou a participação dos alunos de diferentes
turmas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Além disso, houve
a participação de uma ex-aluna do curso, que se formou em 2015. Isso
demonstrou que esses cursistas estão comprometidos em se qualificar
para as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Thiago
Teixeira, um dos participantes, afirmou que o curso possibilitou muita
aprendizagem e aperfeiçoamento para desenvolver trabalhos mais
amplos na área ambiental, com conhecimento avançado e diferenciado.
O curso foi estruturado de forma que os estudantes tivessem várias
atividades práticas, utilizando o software de geoprocessamento na
elaboração de diferentes tipos de mapas. Assim, os participantes
aprenderam a elaborar mapa de localização, mapa quantitativo
ordenado e mapa qualitativo de uso e ocupação do solo. Kathleen
Pereira, estudante, comentou que o geoprocessamento é a base para
muitos trabalhos na área de Engenharia Ambiental e Sanitária, e o curso
possibilitou abranger o conteúdo de forma prática.
Adriele Baroni, estudante, comenta: “o curso foi muito importante para
minha formação acadêmica e futura atuação profissional, pois obtive um

conhecimento mais amplo sobre o software de geoprocessamento QGIS,
desde suas funções e aplicações, o que me habilitou a elaborar trabalhos
com mais agilidade e exatidão”. Para a estudante Verônica Leal,

Juliana Ravelli, ex-aluna do UniAnchieta, ressalta a importância do curso
para a atuação profissional: “com certeza, a utilização do QGIS será
inserida em minha rotina de trabalho na confecção de diversos
relatórios”. “O curso foi importante para abordar a forma de trabalho
com informações georreferenciadas e a criação de mapas temáticos”,
acrescenta o estudante Caio Santos.
Ainda neste mês de outubro, será realizado um novo curso, como
extensão do primeiro, no qual será abordada a utilização de imagens de
satélite e fotografias aéreas, no software QGIS, em projetos e estudos
ambientais. A intenção é oferecer o curso para estudantes e profissionais
da área ambiental. Os interessados devem se informar sobre as datas de
realização e sobre o período de inscrições no site do Grupo Anchieta.
Serão oferecidas 40 vagas. Anna Araújo, estudante, afirmou que
pretende participar do próximo curso, pois entende esse aprendizado
como de extrema importância para a formação completa de um
Engenheiro Ambiental.

“o curso, além de agregar conhecimentos para a nossa

formação, é um diferencial para muitas empresas que

buscam candidatos com algum conhecimento sobre

essa ferramenta”.

Curso de  geoprocessamento qualifica
alunos para o mercado de trabalho

Curso de  geoprocessamento qualifica
alunos para o mercado de trabalho

Estudantes que participaram do curso de extensão agregaram valor a formação



Uma alimentação saudável reúne todas as
substâncias químicas de que o corpo necessita
para funcionar corretamente. Estudantes dos
oitavos anos do Ensino Fundamental das Escolas
Padre Anchieta vivenciaram a experiência de
elaborar um cardápio saudável, por meio da
montagem de refeições equilibradas. Sob a
orientação da professora de ciências Juliana Farrão
Mescollote, os alunos utilizaram cartões com
imagens dos alimentos e seus respectivos valores
nutricionais na montagem dos pratos.

Grupo animado na atividade

Diversão garantida entre os meninos

É hora de selecionar os alimentos que vão para o prato

Separando os alimentos em grupos

Alimentação saudável entre amigas

Como será que ficou esse cardápio?


