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EM SUA PRIMEIRA EDIÇÃO, OS JOGOS PARALÍMPICOS
UNIVERSITÁRIOS ACONTECERAM ENTRE OS DIAS 8
E 10 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CENTRO DE

TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO, EM SÃO
PAULO. O evento reuniu 154 atletas com alguma deficiência física,

intelectual ou visual, de 17 estados e do Distrito Federal,

devidamente matriculados em uma instituição de ensino superior

reconhecida pelo MEC.
O estudante Ricardo Novais Santos Carlos, do curso de Engenharia

Ambiental e Sanitária do UniAnchieta, é deficiente visual e

participou de diversas modalidades, conquistando a medalha de

bronze na natação 50m livre, duas medalhas de prata nas corridas

de 100m e 200m rasos e a medalha de ouro em salto em distância,

além de ser o quarto colocado nos 100m livre no atletismo.

JULIANO SCHIMIGUEL E ANTÔNIO CÉSAR TOLEDO,
PROFESSORES DO UNIANCHIETA, TIVERAM SEU ARTIGO
INTITULADO IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

QUÍMICOS DESCONHECIDOS EM AULAS PRÁTICAS DE QUÍMICA
ANALÍTICA PUBLICADO PELA REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE
QUÍMICA – REBEQ.
A atividade relatada no artigo consistiu na identificação dos resíduos químicos,

classificados como soluções e/ou reagentes, gerados em algum tipo de

processo (laboratorial, industrial, de análise etc.) e que não podem ser

reutilizados ou descartados sem tratamento. O artigo teve como objetivo geral

relatar os processos de identificação e tratamento de um resíduo desconhecido

gerado em aulas de laboratório. Os autores apresentam os melhores métodos

de identificação encontrados e o melhor tratamento e/ou descarte do resíduo,

Ricardo Novais Santos Carlos, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária,
conquistou quatro medalhas durante a competição.

O trabalho, que relata processos realizados em aulas de laboratório, foi selecionado para publicação na
Revista Brasileira de Ensino de Química e está disponível em edição digital.

Estudante do UniAnchieta é
medalhista nos Jogos Paralímpicos

Universitários 2016

Docentes do UniAnchieta têm artigo publicado na REBEQ

para que não provoque danos ao meio ambiente e nenhum perigo à saúde

pública.
O professor Antônio César Teixeira de Toledo ministra a disciplina de

laboratório no curso de Engenharia Química do UniAnchieta e escreveu o artigo

em coautoria com o docente Juliano Schimiguel e com as estudantes Amanda

Andressa da Silva e Amanda Caroline Pereira.
Segundo Juliano Schimiguel, “o artigo foi selecionado após uma análise

criteriosa. Na verdade, a revista levou mais de um ano para dar um retorno,

visto que essas revistas fortemente qualificadas recebem muitos artigos para

avaliação e geralmente demoram a dar retorno aos autores. A publicação

possui qualis B1 de Ensino, que é considerada uma qualificação excelente

entre as revistas acadêmico-científicas brasileiras”.

Ricardo Novais As medalhas conquistas durante os Jogos Paralímpicos Universitários
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“PODE MEXER NO MEU CABELO, ESTÁ MORTO MESMO” E “SE NÃO FICAR BOM, CORTAMOS
DEPOIS” SÃO APENAS DOIS EXEMPLOS DE FRASES COMUMENTE EXPRESSAS PELAS PESSOAS NOS
SALÕES DE BELEZA. Afinal, alguns profissionais do setor trabalham com a máxima de que a estrutura capilar está

morta e muitas vezes esquecem que o sistema capilar, que produz este grande aglomerado de proteínas que chamamos de

cabelo, é vivo e contempla uma série de atividades enzimáticas e muita atividade celular. A grande questão técnica que estrutura

esta linha de interpretação terapêutica e entendimento técnico está justamente no estudo ampliado das conexões entre o sistema

capilar e muitos outros sistemas corporais, que interferem diretamente na qualidade e produtividade de cabelo.
Para fazer com que o bulbo consiga produzir constantemente cabelo (para ficar mais comprido) há a necessidade da presença de

nutrientes, os quais chegam à região através dos capilares sanguíneos. O sistema circulatório também é responsável pelo transporte de

oxigênio, hormônios e pela manutenção de íons, além da temperatura local, do pH e por eliminar as toxinas por meio do sistema

linfático.
O sistema muscular está intimamente ligado ao circulatório, uma vez que regula a intensidade de fluxo dos líquidos corporais, além

de promover o retorno do sangue ao coração. Os hormônios que chegam ao folículo piloso pelo sistema circulatório são produzidos

pelo sistema endócrino. Estrogênio, testosterona, adrenalina, tiroxina e cortisol são só alguns exemplos de hormônios que podem

influenciar no crescimento do cabelo ou levar a uma alopecia.
Existem muitos estímulos e conexões diretas com outros sistemas corporais, mas destacamos a conexão com o sistema nervoso,

que controla as funções orgânicas do corpo, interage com o ambiente, recebe informações e responde a elas. O sistema límbico

controla as emoções, os sentimentos, as memórias e, assim, a saúde emocional. A psicossomática, importante campo de

estudo da Tricologia e das Terapias Capilares, analisa a interação e os impactos da condição psicológica nas alterações da

condição física, já que os estados emocionais podem interferir na boa funcionalidade de alguns órgãos do nosso corpo.
Diante de tanta informação, entendemos que o sistema capilar é muito mais completo e complexo do que se

imaginava. Os profissionais que cuidam da saúde dos fios de cabelo e do couro cabeludo precisam

aprofundar seus conhecimentos para oferecer aos seus clientes conexões físico-

psicológico-sensoriais de maior qualidade. Daí a importância de estudos avançados no

campo da terapia capilar.

Sistemas corporais
e suas  conexões

com o sistema capilar

Este artigo brinda uma parceria inédita entre a Academia Brasileira de Tricologia e o Centro

Universitário Padre Anchieta, por meio de um tratado de cooperação científica e acadêmica, com apoio e

orientação ao programa de graduação em Estética e Cosmética, que propõe um estudo complementar

das áreas de Visagismo Aplicado e Terapias Capilares em conexões com sistemas corporais e os

possíveis impactos sobre os cabelos. A aplicação de conhecimentos relacionados a fotoeletroterapia,

aromaterapia, cosmecêuticos e muitos outros recursos da cosmetologia também será objeto de estudo

teórico e prático neste importante projeto que se inicia em fevereiro de 2017. O futuro é agora.

“Pode mexer no

meu cabelo,

está morto mesmo”

“se não ficar

bom,  cortamos

depois”

A professora Ana Carolina Ribeiro e o professor Celso
Martins Jr. assinam a matéria, que traz importantes

informações sobre o sistema capilar.
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Com 10 anos de existência na instituição, o curso congrega ciência,
arte e tecnologia para o cuidado de pessoas, famílias e comunidades.

Diferenciais do Curso de
Enfermagem do UniAnchieta

O CURSO DE ENFERMAGEM DO
UNIANCHIETA INICIOU SUAS
ATIVIDADES EM 2006, PARA

ATENDER A DEMANDA DO MERCADO DE
TRABALHO NA ÁREA E AS NECESSIDADES
SOCIAIS DA REGIÃO. O curso visa formar
profissionais que atuem com competência
técnica e científica nas áreas da assistência,
gerência, ensino e pesquisa, na prevenção de
doenças e na promoção, proteção e
recuperação da saúde integral do ser
humano.

O profissional de Enfermagem tem emprego
garantido e opção de trabalhar em qualquer
lugar do mundo, pois são muitos os países que
precisam de enfermeiros e vêm ao Brasil para
contratar esses profissionais; os principais
são Austrália, Canadá e Estados Unidos.
Segundo o coordenador do curso de
Enfermagem do UniAnchieta, professor
Cristiano Pinto, “isso se deve principalmente
ao envelhecimento da população nestes
países, e o aumento no total de idosos
também está acontecendo no Brasil, o que
exigirá maior número de enfermeiros para
atender a população”.

Dentre os diferenciais que a instituição oferece ao
estudante, destacam-se o Estágio Remunerado e a Pós-
graduação.
O Estágio Remunerado pode ser realizado desde o
primeiro ano do curso. A parceria do UniAnchieta com
prefeituras, hospitais e outros serviços de saúde da
região permite que o estudante inicie sua vida
profissional o mais cedo possível. Além da
remuneração, o estagiário tem uma excelente condição
de aprendizagem na prática e desenvolvimento na
formação acadêmica.
O corpo docente e a estrutura do UniAnchieta, uma
instituição com 75 anos de tradição, garantem uma
formação qualificada e reconhecida na região, e o
Estágio Remunerado é mais uma opção de
aprendizagem para colocar o aluno em contato com o
meio profissional, e isso pode ser um diferencial para
ele garantir sua vaga de trabalho logo após formado.
A Pós-graduação em Enfermagem do UniAnchieta
também é a mais tradicional da região, com turmas
formadas desde 2009.
Os cursos de pós-graduação qualificam os profissionais
de Enfermagem para a atuação na assistência e gestão
de serviços de saúde, para a prevenção, pesquisa,
tratamento e assistência multidisciplinar na
especialidade escolhida.
O Curso de Pós-graduação em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e Unidade Coronariana (UCO) tem
como diferencial o estágio, que é realizado na UTI de um
hospital de grande porte e que coloca o aluno em
contato com as mais modernas tecnologias de
assistência para o cuidado do paciente grave na UTI e
UCO.
A Enfermagem em Oncologia é outra Pós-graduação
oferecida pelo UniAnchieta. O diferencial deste curso
são as visitas técnicas realizadas em hospitais e
serviços de tratamento do câncer, que propiciam ao
aluno o conhecimento na prática dessa complexa e
importante especialidade profissional.
Os dois cursos de Pós-graduação oferecidos pelo
UniAnchieta na área de Enfermagem buscam atender às
atuais necessidades de formação profissional para o
mercado de trabalho nacional. O professor Cristiano
Pinto, que também coordena os cursos de pós-
graduação em Enfermagem do UniAnchieta, comenta:

“Estes cursos são uma necessidade para o mercado de trabalho e
para atender a população com qualidade. Ainda faltam leitos de

UTI nos hospitais, e o aumento do número de leitos exige aumento
na formação de especialistas para trabalharem na área. A demanda

por especialistas em Oncologia está ligada ao envelhecimento da
população e ao aumento na prevalência dos casos de câncer”.

O vestibular para ingresso neste e em outros cursos
da instituição está com as inscrições abertas. Outras
informações se encontram no site www.anchieta.br
ou podem ser obtidas pelo telefone 0800 772 8445.
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Empregos e Estágios

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8342 AUXILIAR DE MARKETING 8376 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8344 ESTÁGIO DEPTO LEGALIZAÇÃO 8377 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

8203 ESTÁGIO 8345 ESTÁGIO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 8378 ASSISTENTE DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8346 ESTÁGIO ENGENHARIA 8379 ASSISTENTE CONTROLE DE QUALIDADE

8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8347 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8380 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8348 ESTÁGIO 8381 ESTÁGIO MARKETING/ADMINISTRAÇÃO

8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8349 ESTÁGIO 8382 INSPETOR DE QUALIDADE

8297 ASSISTENTE FINANCEIRO 8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8384 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8309 FARMACÊUTICO 8352 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8385 ESTÁGIO

8315 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8353 VENDEDOR EXTERNO 8386 ESTÁGIO DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS

8316 VENDEDOR 8354 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I - EXPEDIÇÃO 8387 ESTÁGIO CRIAÇÃO/VÍDEO

8320 ESTÁGIO 8356 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8389 ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

8323 ESTETICISTA 8357 ESTÁGIO MÍDIA SOCIAL 8390 ESTÁGIO TREINAMENTO

8327 ATENDENTE - GELATERIA ITALIANA 8358 ESTÁGIO ENGENHARIA 8391 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8328 ESTÁGIO ENGENHARIA 8359 ESTÁGIO 8392 AUXILIAR CONTÁBIL

8330 CONFERENTE 8360 ESTÁGIO COMERCIAL 8393 AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

8331 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 8361 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8394 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

8332 DIVULGADOR INTERNO E EXTERNO 8365 ESTÁGIO T.I 8395 ASSISTENTE COMERCIAL

8334 VENDAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8367 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8396 ASSISTENTE CONTÁBIL

8336 ANALISTA DE SUPORTE 8369 ASSISTENTE DE COMPRAS 8397 ASSISTENTE CONTÁBIL

8337 ESTÁGIO SEGURANÇA DO TRABALHO 8370 ESTÁGIO 8373 ESTÁGIO

8338 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8371 ESTÁGIO ENGENHARIA 8374 ESTÁGIO PUBLICIDADE/MARKETING

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8372 ESTÁGIO GASTRONOMIA 8341 ESTÁGIO VENDAS

Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no (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!

Nemp

Sujeito à disponibilidade de vagas.

Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/
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Te vi no Anchieta
Estudantes de diversos cursos do Centro

Universitário Padre Anchieta celebraram a

conclusão da graduação. Confira algumas

fotos das solenidades de formatura,

realizadas no anfiteatro da instituição.

Nutricionistas, com muito orgulho

Formandas de FisioterapiaNovos publicitários no mercado

Juramento - curso de Educação Física Parabéns formandos!



PÓS-GRADUAÇÃo unianchieta
Especialização em Direito do Trabalho
Especilaização em Direito Tributário
Especialização em Direito Processual Civil

Especialização em Neurociências em Educação
Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional
Especialização Alfabetização e Letramento

Business Intelligence com Big Data
Especialização em Engenharia da Produção
Gestão Ambiental
Gestão da Tecnologia da Informação
Especialização em Gestão e Controle de Obras

Direito

Educação

Engenharias e Tecnologias

MBA em Gestão de Negócios
MBA em Adiministração do Comércio Exterior
MBA em Gestão de Logística
MBA em Gestão de Marketing
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão de Processos e Serviços
MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Enfermagem em Oncologia
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana
MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde
Nutrição Aplicada ao Esporte e Atividade Física

Saúde

Gestão e Negócios

MATRÍCULAS ABERTAS
WWW.ANCHIETA.BR | 0800 772 8445

Vestibular

www.anchieta.br  | 0800 772 8445


