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Histórias de sucesso
Conforme divulgado na edição anterior, 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, começando pela professora Valdinéia Nascimento.

“Minha opção por lecionar se dá pelo fato de acreditar no espaço da sala de aula como lugar de
possíveis discussões, responsáveis por movimentos que objetivam o crescimento do educador e
das pessoas de maneira geral. Ministrar as disciplinas de Letras e Educação Especial e Inclusão
para futuros professores possibilita reflexões baseadas na prática, pois atuo também no ensino
fundamental na esfera municipal, mais especificamente na educação inclusiva, e trago as
vivências deste espaço para nossos alunos, momento em que podemos juntar o conteúdo teórico
e as práticas. Penso que isso é enriquecedor e promove o movimento da alteridade por meio dos
alunos, algo difícil de ocorrer atualmente; porém, ao nos colocarmos no lugar do outro, vivemos
o que ele vive e retornamos para nosso lugar de maneira diferente, com questionamentos e
reflexões que talvez não ocorressem de forma livre e espontânea. Este movimento procuro
sempre proporcionar em minhas aulas. Viver o que o outro vive, sentir como ele sente, ser parte
das minorias para então rever nossa postura enquanto educadores. Ingressei no Anchieta em
2011 como intérprete de Libras e em 2016 fui convidada para assumir a docência. De tudo o que
vivenciei, o que mais me marcou foi a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso,
juntamente com a coordenadora do curso, de três alunos surdos do curso de Pedagogia, Daniel,
Roberta e Pollyana. Vivenciar a conquista destes alunos, dos quais fui intérprete por dois anos,
trouxe muita emoção, e a forma como o UniAnchieta respeitou a singularidade destes alunos foi
muito gratificante, tornando nossa instituição diferente das outras. Tenho orgulho em pertencer
à família UniAnchieta e gratidão aos alunos por esta conquista”.

em

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das Escolas Padre Anchieta assistiram à peça
teatral Capitães da Areia, da obra de Jorge Amado, inserida no Projeto Escola Teatro, que
contempla a lista de leituras obrigatórias dos maiores exames vestibulares do país,

Fuvest e Unicamp. Além do conhecimento do enredo das obras fundamentais, o bom
desempenho nos exames exige dos candidatos uma leitura crítica delas. Considerando essa
exigência, as Escolas promovem uma atividade extracurricular, paralela ao trabalho realizado
em sala de aula.

Coordenador Danilo Crege ao lado da professora Valdinéia Nascimento

Os alunos reunidos antes do teatro É hora do espetáculo
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Transtorno bipolar
afeta milhões de

pessoas no mundo

TAMBÉM CONHECIDO COMO TRANSTORNO MANÍACO-
DEPRESSIVO, O TRANSTORNO BIPOLAR AFETA CERCA DE 4%
DA POPULAÇÃO ADULTA MUNDIAL, PORCENTAGEM QUE

REPRESENTA APROXIMADAMENTE SEIS MILHÕES DE PESSOAS NO
BRASIL, SEGUNDO DADOS DA ABTB, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
TRANSTORNO BIPOLAR.
A média de idade para seu aparecimento é na faixa dos 20 anos, para
homens e mulheres. A doença é a sexta causa de incapacidade no mundo, e
pode reduzir a expectativa de vida em cerca de nove anos.
O professor Cristiano Pinto, coordenador do curso de Enfermagem do
UniAnchieta, destaca que
sintomas como alteração
de humor, depressão e
euforia podem levar
muitos anos para
s e r e m
diagnosticados, e, na
maioria dos casos,
os pacientes não
p e r c e b e m a
enfermidade, sendo
nece s sá r i o que
familiares e amigos
saibam reconhecer o
p r o b l e m a p a r a
ajudar.
S e g u n d o
i n f o r m a ç õ e s
encontradas no site
d a A s s o c i a ç ã o
B r a s i l e i r a d e
Psiquiatria – ABP
(http://www.abp.org.b
r), o transtorno bipolar
ainda causa muitas
dúvidas nas pessoas, pois
os pacientes apresentam
comportamentos alternados bem distintos, que são as fases maníaca e
depressiva. Em geral, as alterações de humor ou afeto tendem a ser
recorrentes. Na fase da mania, a pessoa pode apresentar comportamento
impulsivo, agitação, insônia, agressividade e euforia, enquanto na fase
depressiva sente profunda tristeza, desânimo, sensação de vazio, mudança
nos hábitos alimentares e de sono, pensamentos suicidas, entre outros

É preciso identificar os sinais da doença, que tem tratamento.

sintomas. Se não tratados adequadamente, os episódios podem durar de
semanas a meses, causando prejuízos no trabalho e nas relações pessoais.
O professor Cristiano ressalta que familiares e amigos são a peça-chave para o
diagnóstico e o tratamento da pessoa com transtorno bipolar: “É necessário
procurar um serviço de saúde para o diagnóstico e o tratamento da doença,
que exige o acompanhamento de um médico psiquiatra e de uma equipe
formada por psicólogos, enfermeiros e outros profissionais, para garantir o
controle da doença e a qualidade de vida dessa pessoa”.
Um dos maiores problemas enfrentados pelo doente de transtorno bipolar é o
preconceito. Em texto de 2014 sobre uma campanha para combater o

preconceito contra os
doentes mentais, a
Associação Brasileira de
Psiquiatria publicou
um texto onde se lê:
“Muitas vezes o
p o r t a d o r d e
T r a n s t o r n o
B i po l a r, n ão
t ra t a do , s e
p o r t a d e
m a n e i r a
i n adequada
p  a  r a o
c o n t e x t o
social e por
i s s o s o f r e
preconceito,
p o r t a n t o ,
acreditamos
q  u  e a
i n f o rmação

seja o caminho
para dissolver o

est igma soc ia l
contra os doentes

mentais”.
Clerison Stelvio Garcia, docente do curso de Psicologia do UniAnchieta,
explica: “É preciso ter uma atenção constante para perceber as alterações que
levantam a suspeita de transtorno bipolar, até porque leva um tempo para
confirmar a frequência e intensidade dos sintomas, para que se faça o
diagnóstico correto da doença”.
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Norteada por valores éticos, aformação dos alunos
transpassa o conteúdo escolar.

Escolas Padre Anchieta: preparando cidadãos para a vida
O Ensino Fundamental I e II das Escolas Padre Anchieta tem um projeto pedagógico
comprometido com a formação acadêmica de qualidade, permeado de valores éticos, que
favorece a formação de indivíduos responsáveis, comprometidos consigo mesmos, com o
próximo e com o meio ambiente e preparados para as melhores escolhas na vida pessoal,
profissional e social. O respeito, a participação, o diálogo, a solidariedade e a autonomia
norteiam os projetos desenvolvidos com os estudantes.

No é
trabalhada a ; a escola

valoriza o papel de cada aluno,
favorecendo novas interações,
ampliando o conhecimento e o

reconhecimento de si e dos outros. O
projeto tem por objetivo que cada
estudante conheça a história e o

significado do seu nome e sobrenome,
reunindo e organizando dados

relacionados à sua pessoa, o que auxilia
na identificação dos membros

familiares, estimula o respeito e afirma
a diversidade.

identidade

primeiro ano

No do Ensino
Fundamental, os estudantes trabalham

norteados pela
, reconhecendo a importância de

cada cultura para a preservação do
patrimônio, a valorização e o incentivo do

gosto pela leitura, arte, música e dança, de
forma contextualizada. Além disso, os

alunos desenvolvem o hábito de pesquisa, a
integração social do grupo e a expressão

artística e corporal.

Cultura Popular
Brasileira

segundo ano

Com o tema , os estudantes do

aprendem muito além da
conscientização sobre como tratar o lixo, a
importância da reciclagem de materiais e o

problema da poluição. Os estudantes participam de
situações que possibilitam à comunidade escolar
pensar e repensar propostas de intervenção na

realidade que a cerca. A proposta tem por objetivo
estabelecer a diferença entre separar, reciclar e

reutilizar, bem como favorecer a compreensão do
sentido de ser um cidadão consciente e participativo

nas ações de preservação do meio ambiente,
adotando posturas pessoais e comportamentos

sociais construtivos.

sustentabilidade

terceiro ano

Os estudantes do do
Ensino Fundamental trabalham com a

, direitos e deveres, para que
aprendam desde cedo os valores essenciais na

vida. É fundamental que cada aluno saiba que é
parte de todo o processo, saiba que é preciso
uma ação coletiva na sociedade em busca do

bem comum. O projeto permite que o aluno se
torne autor da sua própria história, entenda os
direitos que tem garantidos por lei, assim como
os deveres que são de sua responsabilidade e

intransferíveis.

cidadania

quarto ano

Com a temática os estudantes do

aprendem a conviver,
estabelecendo o combate ao conflito, ao preconceito
e às rivalidades milenares ou diárias. A escola tem

por objetivo que os alunos reconheçam que o
diálogo significa colocar-se no lugar do outro para

compreender seu ponto de vista, bem como o
respeito pela opinião alheia e o compartilhamento
de experiências vividas, sejam boas ou ruins. A

instituição tem papel fundamental no trabalho de
sensibilização, conscientização e fortalecimento dos

laços afetivos.

convivência,

quinto ano

Os estudantes do
trabalham com a ; o projeto visa

incentivar e promover reflexões e ações
dentro da escola que valorizem a diversidade

e o respeito às diferenças. A proposta
estabelece entre os participantes da

comunidade escolar uma discussão ampla
acerca do homem e suas diferenças, tanto no
aspecto individual quanto no âmbito social.

diversidade

sexto ano

Os estudantes do
trabalham com as relações de

. O tema visa
desenvolver nos alunos o respeito às
diferenças étnicas e a aceitação do

próximo. Os estudantes são
estimulados a pesquisar e entender as
diferentes culturas e a compreender

como elas enriquecem a todos,
promovendo a valorização e a

admiração da mistura de raças.

desigualdade étnica

sétimo ano

Com a temática da desigualdade social, no

é trabalhado o projeto
“Solidariedade: diversidade de renda”, visando o

desenvolvimento da dos
jovens da comunidade escolar em relação à

diversidade e à desigualdade de renda presentes no
mundo e na atualidade. O intuito é que os estudantes

entendam as necessidades sociais, ampliando as
formas de participação de todos os agentes
interessados na reconstrução da sociedade.

consciência ética e social

oitavo ano

Para concluir o Ensino Fundamental com chave de

ouro, os alunos do trabalham com a
temática , cujos objetivos

são: compreender como a definição cultural e histórica
de gênero e de orientação sexual é construída

socialmente; reconhecer as variações de gênero e de
sexualidade em diferentes culturas e momentos

históricos; identificar o caráter de gênero entre as
desigualdades sociais existentes no mundo. O projeto

visa formar o aluno na compreensão de gênero,
despertando nele um senso de justiça, a fim de
eliminar o preconceito e promover o respeito às

diferenças.

diversidade de gênero

nono ano
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Te vi no Anchieta
Para terminar bem o semestre, no último dia 30 de junho foi realizada a
tradicional Festa Junina das Escolas Padre Anchieta. O projeto se iniciou
contemplando os temas respeito, participação, diálogo e solidariedade,

resgatando a cultura brasileira a partir dos saberes dos idosos. Os
estudantes do Ensino Fundamental I e II se encontraram com idosos do

Lar Comunidade Mãe Magnificat, evento que proporcionou o contato
com histórias de vida e uma experiência de convivência com pessoas da
terceira idade de forma respeitosa, carinhosa e solidária. Para encerrar
o projeto e o semestre, os estudantes realizaram uma animada festa

junto aos professores e coordenadores. Comidas deliciosas e
brincadeiras típicas, como pescaria, bola na lata, argola e touro

mecânico estiveram presentes, além de belas apresentações de dança
que contemplaram a diversidade da cultura brasileira.

Segura peão!

Uma cama elástica e um amigo fazem a festa ficar ainda melhor

As meninas capricharam nos doces
As caipiras do Anchieta

Não faltou diversão e adrenalina

Quem resiste

a pescaria? Os estudantes escreveram cartas para os idosos do

Lar Comunidade Mãe Magnificat
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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 8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8642 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA OAB

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8650 ASSISTENTE FISCAL

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8651 ESTÁGIO PROJETOS

8577 ESTÁGIO 8652 ESTÁGIO DIREITO

8581 LOGÍSTICA 8653 PROFESSOR DE INGLÊS

8582 TÉCNICO EM 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 ADMINISTRAÇÃO 8662 CONSULTORA DE VENDAS

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8663 ESTETICISTA

8592 ESTÁGIO 8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8667 ESTÁGIO

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE 8670 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA

8598 FARMACÊUTICO 8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D Portador com
Def iciência

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8678 ESTÁGIO

8601 ESTÁGIO 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING

8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8684 ANALISTA DE PROJETOS JUNIOR

8611 ASSISTENTE DE MARKETING 8685 ESTÁGIO RELACIONAMENTO

8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8686 CONSULTOR RELACIONAMENTO - INSIDE SALES

8620 VENDEDOR CORPORATIVO 8687 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8622 INSPETOR DE QUALIDADE I 8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8689 ESTÁGIO MARKETING

8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADO

8632 ESTÁGIO 8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8633 COLORISTA 8692 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8693 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8694 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8638 ORÇAMENTISTA 8695 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8697 ENGENHARIA MECÂNICA 8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA



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


