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Entenda as causas do bloqueio

criativo e confira as dicas de

estudantes do UniAnchieta para

driblar esse momento.
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Docentes, estudantes, pessoal técnico-
administrativo e a comunidade em geral

estão convidados a participar do Anchieta
em Ação, durante a Semana de

Responsabilidade Social.

Responsabilidade

Social

semana da

NO PERÍODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO, O UNIANCHIETA SE MOBILIZARÁ PARA A 13º EDIÇÃO DA
CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR, PROMOVIDA PELA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORES DO ENSINO SUPERIOR – ABMES.

Palestras, atividade em campo, atividades físicas e apresentações artísticas e culturais farão parte da programação
da instituição. Durante toda a semana, serão abordados temas como direitos humanos, inclusão social, saúde e bem-
estar, meio ambiente, cultura africana, patrimônio e memória cultural.
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Características do
treinador esportivo atual:

conhecimentos e
relações interpessoais

ATUALMENTE MUITO SE DISCUTE A POSIÇÃO DE
TREINADOR ESPORTIVO, PRINCIPALMENTE NO
FUTEBOL, NO ENTANTO, ESSA DISCUSSÃO, QUE NA

MAIORIA DAS VEZES OCORRE EM UM PAPO DE BOTEQUIM,
PASSOU A SER CIÊNCIA, SENDO ESTUDADA EM DIVERSOS
AMBIENTES ACADÊMICOS, PRINCIPALMENTE NO CAMPO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA, E HOJE VEM SE TORNANDO TEMA DE
DIVERSAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E TESES DE
DOUTORADO.
Diante da situação atual do treinador esportivo, o seu contexto diário
foge das quatro linhas, com intervenções técnico-táticas, ampliando-
se seu papel para gerência, administração, comunicação e liderança
de um grupo multidisciplinar.
Portanto, a preparação de treinadores esportivos está voltada ao
ambiente acadêmico, não apenas no sentido de garantir a qualidade
formativa em um ambiente adequado para esse fim, mas também
para garantir condições mínimas de reconhecer a atividade do
treinador esportivo como uma profissão em todo o mundo.
Para o sucesso profissional do treinador esportivo, porém, são
necessárias práticas eficazes em seu ambiente de trabalho,
desenvolvendo-se competências específicas, sustentadas por um
conjunto de conhecimentos e de suas características individuais,
como identidade, filosofia de trabalho, valores e ética profissional.
Para isso, o conhecimento específico se faz necessário, para o
aprofundamento técnico-tático e ações de áreas diversas que estão
no seu entorno, como a pedagogia, filosofia, fisiologia, psicologia,
nutrição e análise de desempenho, que são áreas da disciplina de
Ciências do Esporte.
Além desses conhecimentos específicos, o treinador tem que
desenvolver relações interpessoais, relacionadas às relações sociais
do treinador com membros da comissão técnica, atletas, pais e outros
que o rodeiam. Os treinadores têm de desenvolver maneiras eficazes
de comunicação com os sujeitos envolvidos em seu trabalho, sendo
capaz de auxiliar seus atletas a partir das especificidades relacionadas
a sua idade, seu nível de competição, significados da prática esportiva
e o contexto social particular.
Assim, se faz necessário definir o campo do treinador esportivo: Visão
e Estratégia; Organizar o Ambiente; Construir Relações; Conduzir
Práticas; Ler e Responder ao “Campo” de Ação; Aprender e Refletir.
Essas competências se relacionam com sua capacidade de
planejamento, comunicação, intervenção, avaliação e reflexão,
atividades basilares da prática do treinador esportivo.
Na atualidade, o treinador esportivo passa por transformações nas
ações conceituais, proporcionando uma visão ampla no campo
procedimental, fazendo com que suas práticas sejam reflexivas e que
suas relações interpessoais sejam harmônicas, procurando com isso o
sucesso esportivo e, principalmente, que o conceito de time (todos
com o mesmo objetivo) prevaleça para o sucesso geral.

Contribuição de Alessandro Tosim,

professor e técnico da

Seleção Brasileira de Goalball.
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Bloqueio
o que é?
como se supera?

VOCÊ JÁ PRECISOU CRIAR UM LAYOUT NOVO PARA O SEU CLIENTE, DAR CONTINUIDADE AO SEU LIVRO, PROJETAR UMA
NOVA RESIDÊNCIA E NÃO CONSEGUIU? Denominado bloqueio criativo, os episódios de dificuldade que os indivíduos passam em

determinadas situações, principalmente para os que trabalham diretamente com a criatividade, podem acontecer a qualquer

momento. Antes de mais nada, é preciso analisar o motivo e tentar eliminar o bloqueio da sua rotina. Esse é o primeiro passo, e ele acontece de

forma individual.
O perfeccionismo é um dos aspectos que mais afetam o momento da criação. Em busca do resultado perfeito, muitas vezes o indivíduo pode

deixar de cumprir todos os objetivos. Procure pensar, escrever uma lista com todas as tarefas e saia da zona de conforto. Tenha ciência de que

você está dando o seu melhor e permita-se errar. Assim como é preciso deixar a insegurança de lado no momento da criação, é preciso deixar o

estresse de lado, ter jornadas completas de sono e separar tempo para o lazer. Durante o tempo livre, o corpo entende o processo como

renovação e permite que novas ideias cheguem. Experimente também mudar o ambiente em que você está criando. Se não for possível mudar

a mesa de lugar, acrescente plantas, decoração nova ou apenas mude tudo de lugar; às vezes, na organização o resultando é diferente. Se

está tudo sob controle, prepare um café ou uma bebida de sua preferência, respire fundo e volte às atividades.
Segundo Luana Lopes, estudante do curso de Publicidade e Propaganda do UniAnchieta,

Daniel Correa Marques Junior, também estudante do curso de Publicidade e Propaganda, comenta:

"todos os que dependem da criatividade para o desenvolvimento de um trabalho vão sofrer bloqueio criativo,

não tem como escapar disso. Quando passo por essa situação, geralmente coloco uma musica instrumental bem

bacana para relaxar e consumo algo doce para colocar as ideias em ordem. Estar tranquilo é essencial para as

ideias voltarem aos eixos e começarem a ir para o papel".

"O bloqueio criativo frequentemente me assombra. Geralmente ele vem acompanhado de crises existenciais, do

tipo: O que estou fazendo? Está tudo errado na minha vida! Principalmente naqueles dias tensos, em que tudo

acontece simultaneamente na cabeça, bate o desespero. Para situações como essas, eu descobri uma solução

especial: lavar a louça (a mando da mãe) ou tomar banho ao som de boa música. Sim, pode até ser bizarro, mas uma

resposta salvadora sempre chega, e tudo volta ao normal".

Comportamento
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criativo
Comportamento
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.Crie um ambiente de trabalho favorável: dê vida ao ambiente em que você está trabalhando.
Decore-o com objetos que façam a sua inspiração aflorar cada vez mais.

.Faça apontamentos: seja em papel ou no computador, elabore uma lista com os afazeres que
você precisa concluir. Acrescente prazos, inspirações e deixe um espaço em branco para anotar
possíveis ideias que surgem de forma aleatória.

.Pratique a leitura: ampliar o repertório de conhecimentos (histórias, culturas, palavras...)
favorece a criatividade.

.Busque fontes extras de inspiração: viagens, visitas a exposições, passeios, música, cinema,
teatro etc.

.Sempre acredite em você: independentemente do bloqueio criativo, o tópico
mais importante é este: não desacredite de si mesmo, pois as dificuldades de
agora tornarão você um indivíduo mais criativo no futuro.

Confira algumas maneiras de se inspirar
e desbloqueie sua mente:

Sabia que você não está sozinho nessa?
Confira o que aconteceu com Isabelle Straub.
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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/

“O estágio remunerado promovido pela Prefeitura
de Jundiaí, por meio da Secretaria de Educação
em parceria com o Centro Universitário Padre

Anchieta e o NEMP, por mim realizado no ano de
2017, acontece na Escola Municipal de Educação
Básica Aparecida Bernardi do Amaral, localizada
no Morada das Vinhas. A diretora da unidade é

Mariana Avelino Carboni, e a coordenadora é Léia
Cristina Bejato. Iniciei meu estágio em março, no
período da manhã, trabalhando com a professora
Regiane Taricio. Esta oportunidade contribuiu de
forma eminente para minha formação acadêmica,

bem como para minha atuação profissional e
pessoal. Minha atuação como estagiária ocorre

junto a uma criança encantadora que tem
autismo. Ela pertence ao grupo 5, idade entre 5 e
6 anos, de uma turma composta por 12 crianças

que são orientadas pela professora. É uma
criança carinhosa, de sorriso fácil, que demonstra
afeto e atenção todo o tempo. Como toda criança,
ela brinca, imagina, fantasia e descobre o mundo

a sua volta, e por meio da brincadeira ela se
desenvolve. Venho aprendendo diferentes e

importantes coisas nesta relação que só melhora
com o passar do tempo. Ter o contato de maneira

tão intensa com uma criança com autismo me
possibilitou um aprofundamento a respeito desse

distúrbio global do desenvolvimento, que
compromete  diversas áreas do comportamento e

do psiquismo, segundo a Classificação
Internacional de Doenças (CID 10). Além disso,
pude entender que cada criança possui suas

especificidades, difere de todas as outras, e isso
independe de um laudo médico. Ressalto a

importância desse estágio para a minha formação
pessoal e profissional, por se tratar da vivência
cotidiana da instituição educativa de que faço

parte à luz da teoria, justamente para pensar as
práticas educativas que são propostas e

desenvolvidas na Educação Infantil, bem como o
trabalho com crianças que têm algum tipo de

deficiência, o que tem sido muito gratificante, sem
esquecer todo o apoio que recebi por parte da

equipe gestora e dos funcionários da instituição,
para que eu pudesse ter a maior compreensão e

absorção do trabalho que desempenham.”
Lays Santos Silva, estudante do curso de

Pedagogia do UniAnchieta.

Sabe
comofoi?

CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8781 ESTÁGIO T.I

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8782 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8783 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8697 ENGENHARIA MECÂNICA 8784 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8785
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8786 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8716 ASSISTENTE CONTÁBIL 8787 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAJAMAR/SP

8719 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8789 ASSISTENTE JURÍDICO

8720 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8790 ASSISTENTE DE DIRETOR DE CRIAÇÃO

8721 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 8791 ESTÁGIO NUTRIÇÃO EM UAN

8724 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8792 ESTÁGIO ST

8729 ESTÁGIO QUÍMICA 8793 AUXILIAR CONTÁBIL - SP

8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO 8794 ADMINISTRATIVO COMERCIAL

8737 FINANCEIRO 8795 ESTÁGIO RELACIONAMENTO COMERCIAL

8738 AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8796 AJUDANTE GERAL DE LIMPEZA

8740 ESTÁGIO MARKETING 8798 ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS

8741 ESTÁGIO T.I 8799 ENGENHARIA QUÍMICA

8744 FINANCEIRO/ATENDIMENTO 8801 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8747 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8802 ESTÁGIO ENFERMAGEM

8748 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 8804 ESTÁGIO

8749 ESTÁGIO 8806 AUXILIAR DE VENDAS

8750 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8807 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE

8751 ASSISTENTE DE VENDAS 8808 ESTÁGIO TÉCNICO

8754 AUXILIAR DE ESPUMAÇÃO 8809 ASSISTENTE FISCAL

8767 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8810 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS

8768 FARMACÊUTICO 8811 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8769 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8813 ESTÁGIO MÍDIAS SOCIAIS

8770 TÉCNICO ELETRÔNICO 8814 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8772 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8815 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL

8773 ASSISTENTE DE SALA DE AULA 8816 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS

8775 ESTÁGIO MARKETING 8817 ESTÁGIO PCP

8777 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8818 AUXILIAR FISCAL

8778 AUXILIAR DE CLASSE 8819 ESTÁGIO MARKETING

8779 ASSISTENTE DE MARKETING 8821 RECEPCIONISTA SAC

8780
PROGRAMADOR ANALISTA DE SISTEMAS /

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE
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AMARELO
conversar ainda é
o melhor remédio
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CONSIDERADO UM TEMA DE DIFÍCIL ABORDAGEM OU
DISTANTE DA REALIDADE EM QUE SE VIVE, O SUICÍDIO É
APONTADO COMO A SEGUNDA PRINCIPAL CAUSA DE

MORTE DE PESSOAS ENTRE 15 E 29 ANOS EM TODO O MUNDO,
SEGUNDO A OMS, QUE TAMBÉM REVELA QUE 90% DAS
OCORRÊNCIAS PODEM SER EVITADAS, POR ESTAREM
ASSOCIADAS A PATOLOGIAS DE ORDEM MENTAL
DIAGNOSTICÁVEIS E TRATÁVEIS, COMO DEPRESSÃO,
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE DROGAS,
ESQUIZOFRENIA, ENTRE OUTRAS.
Segundo Clerison S. Garcia, psicólogo e professor do curso de Psicologia
do UniAnchieta,

Juceli Aparecida Mesquita, estudante do curso,
argumenta que “no contexto patológico, o suicídio é
mais um sintoma do que uma opção ou escolha do
indivíduo”.
No Brasil, a iniciativa de aderir à campanha de
atenção e prevenção do suicídio partiu do Centro de
Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina
e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês leva o
nome de Setembro Amarelo e foi escolhido pela
Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, a
fim de conscientizar e orientar a população sobre o
assunto.

“atualmente uma pessoa que relata o desejo de se
matar é tratada como louca ou um indivíduo
dramático, que procura chamar a atenção, quando a
conduta correta é acolher e orientar. Ao manifestar
qualquer sintoma ou comunicação de desejo de
subtrair a própria vida, a pessoa deve ser orientada a
procurar um psiquiatra e a comunicar a família, para
receber o cuidado necessário. A família é o lugar mais
próximo para ter a comunicação e observação sobre o
estado da pessoa. É de suma importância criarmos a
cultura da prevenção do suicídio”.



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


