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Programação do NEMP tem início ainda neste mês e
oferece oportunidades de formação e capacitação.
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15 de agosto: dia da

Padroeira de Jundiaí

NOSSA SENHORA DO DESTERRO, UM DOS TÍTULOS DE
MARIA, MÃE DE JESUS, REMETE À HISTÓRIA BÍBLICA DA
VIAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA PARA O EGITO, FUGINDO

DA PERSEGUIÇÃO DO REI HERODES. CONHECIDA COMO A
PADROEIRA DE TODOS OS QUE TÊM DE DEIXAR SEU LUGAR DE
ORIGEM EM BUSCA DE UMA VIDA MELHOR OU QUE SE TORNAM
REFUGIADOS DE GUERRA, NOSSA SENHORA DO DESTERRO É
ACLAMADA PELOS FIÉIS QUE ESPERAM SER BEM RECEBIDOS EM
TERRAS ESTRANGEIRAS. No Brasil, a devoção teve início no período
colonial, quando os portugueses buscaram consolo e proteção na figura da
Virgem Exilada.
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A história da Capela construída em 1651, hoje Catedral Nossa Senhora do Desterro, se mistura à história do município.

Catedral Nossa Senhora do Desterro

Foto: Prefeitura Municipal de Jundiaí

Em 1651, a inauguração da capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro
marcou o início do reconhecimento da povoação de Jundiaí. O povoado foi
elevado à categoria de vila quatro anos mais tarde. A passagem de vila a
cidade se deu no século XIX, em 1865, quando a antiga capela já tinha
dado lugar a uma igreja matriz. Em 1886, seguindo o projeto do arquiteto
Ramos de Azevedo, essa igreja matriz passou por uma remodelação,
ganhando as afeições atuais. Em outra reforma, em 1921, foi modificada
ligeiramente a fachada e foram acrescentados o transepto e as capelas
secundárias. A igreja matriz tornou-se a Catedral Nossa Senhora do
Desterro em 1966, com a criação da Diocese de Jundiaí.
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Programação do NEMP
tem início neste mês

PARA TER UM CURRÍCULO
ATRAENTE, É IMPORTANTE
ADQUIRIR CONHECIMENTOS E

INFORMAÇÕES DE FORMA
CONTINUADA, AMPLIANDO E
ATUALIZANDO A FORMAÇÃO. O Núcleo
de Empregabilidade e Relações Empresariais
do UniAnchieta oferece oficinas de
capacitação que objetivam atender a essa
demanda. A programação do segundo
semestre tem início em agosto.
No dia 26 será realizada a palestra Sucesso
= Administração + Metas, ministrada por
Adriano Betelli, que abordará os sonhos
versus as metas, o autoconhecimento,
tendências e preferências comportamentais,
entre outros tópicos relacionados ao tema.
Ministrada por Regiane Pankoski no dia 2 de
setembro, a palestra Estágio abordará a lei
do estágio e os direitos e deveres das
empresas e dos estagiários.
Neurolinguística: qualidade de vida é
também comunicar-se bem será tema de
palestra em setembro. A origem das
informações, os sistemas representacionais
na comunicação, o desenvolvimento da
habilidade de usar sistemas
representacionais para evitar e resolver
conflitos serão tópicos abordados por Felipe
Achete no dia 23.
A programação do NEMP pode ser
consultada no site do UniAnchieta
(http://www.anchieta.br/todos-os-
eventos/). Os interessados podem fazer sua
inscrição online:
http://www.intranet.anchieta.br/nemp/porta
l/. As atividades são gratuitas e abertas ao
público, e serão realizadas no Campus Pedro
C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro
Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera,
no prédio 2, segundo andar, sala 43. Estão
disponíveis 150 vagas para cada evento, e
os certificados são encaminhados via e-mail.

Eventos são gratuitos e abertos à comunidade
acadêmica e à comunidade externa.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.
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DESDE O INÍCIO DESTE ANO, A
PROFESSORA TATHIANA
G H I S I D E S O U Z A ,

E S T U D A N T E S D O C U R S O D E
FISIOTERAPIA DO UNIANCHIETA E O
MESTRANDO EM FISIOTERAPIA
EDUARDO BAGNE PARTICIPAM DA
EQUIPE DO PROJETO ZIKA VÍRUS –
COORTE JUNDIAÍ, REALIZADO PELA
FACULDADE DE MEDICINA DE
JUNDIAÍ.
O projeto consiste no acompanhamento

de mulheres e seus filhos nascidos no

Hospital Universitário de Jundiaí durante o

surto de Zika Vírus na região. Esses

pacientes recebem toda a assistência

multidisciplinar de forma gratuita. Os

bebês que apresentam qualquer tipo de

alteração no desenvolvimento são

encaminhados para a Clínica da Saúde do

UniAnchieta, onde recebem atendimento

gratuito para o tratamento de estimulação

precoce. Além disso, estão sendo

desenvolvidos estudos para o melhor

conhecimento das consequências da

infecção pelo vírus e dos riscos para os

recém-nascidos.
Segundo a professora Tathiana, “os alunos

do Centro Universitário Padre Anchieta

têm a oportunidade de participar de um

projeto atual de benefício à comunidade,

vivenciando e aprendendo a importância

da participação do fisioterapeuta na

avaliação e tratamento de bebês, assim

como desenvolvem o olhar clínico diante

das situações atípicas e aprendem sobre o

desenvolvimento motor infantil.”
A estudante Renata Mizani relata: “no

semestre passado, quando fui convidada

O projeto é realizado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento
das crianças nascidas no Hospital Universitário de Jundiaí durante o surto de Zika Vírus na região.

para participar desse projeto, eu não tinha muito conhecimento a

respeito de que se tratava, mas aceitei simplesmente por saber que

iria ser uma nova experiência. Assim, fui pela primeira vez apenas

como ouvinte, tive a oportunidade de assistir e conhecer cada parte

do projeto e do mutirão, e pude entender melhor do que se tratava.

Agora, quanto mais eu participo desses mutirões, mais eu me

surpreendo com o projeto. A maioria das famílias é de baixa renda e

conta com esses mutirões para tirar suas dúvidas sobre a saúde e

desenvolvimento de seus filhos, principalmente as famílias de

crianças com microcefalia ou alguma outra alteração do

desenvolvimento. Como estudante, ainda não realizo avaliações, mas

contribuo com a organização do consultório e dos prontuários, dando

a assistência necessária durante a avaliação, preenchendo fichas,

além de ter a oportunidade de observar meus professores e de

participar do atendimento da família,

momentos que considero de extrema

importância, pois contribuem muito para o

meu entendimento da profissão como um

todo. Durante os atendimentos, pude

associar os temas das aulas com a

realidade, o que me ajudou durante os

estudos. Considero que tenho uma boa

relação com os demais profissionais da

saúde que participam dos mutirões. Todos

me tratam e conversam comigo como se eu

já fosse um profissional formado e esperam

que eu responda à altura, o que me faz ter

um diálogo, pensamento e ação cada vez

mais profissionais. Sinto que essa

oportunidade me deixou mais preparada

para o estágio da faculdade, já estou

familiarizada com o método de avaliação

usado e tenho o exemplo de conduta e

postura de um fisioterapeuta diante a

família do paciente. Por mais que não seja

obrigada a comparecer a todos os mutirões,

faço tudo para estar o mais presente

possível, uma vez que vamos criando

vínculos com os pacientes; eles nos

esperam lá, chegam com histórias e

problemas diversos, e me tratam como uma

fisioterapeuta formada, esperando uma

solução profissional. Além de todos os

momentos de aprendizado já citados, a

participação no mutirão me trouxe a

oportunidade de realizar um projeto de

iniciação científica, no qual irei pesquisar

sobre o conhecimento dessas mães sobre o

desenvolvimento de seus filhos, projeto

que considero de grande importância para

meu desenvolvimento acadêmico e

profissional”.

Estudantes do UniAnchieta

participam do projeto Zika Vírus

O carinho é essencial em qualquer situação

Os bebês recebem atendimento gratuito na Clínica da Saúde 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/

“Iniciei no curso de Licenciatura em Pedagogia no
Centro Universitário Padre Anchieta em janeiro de

2015 e desde então me informei da possibilidade de
estágio remunerado pela Prefeitura Municipal de

Jundiaí, sendo este possível a partir do Núcleo de
Empregabilidade do UniAnchieta (NEMP), que é

conveniado com a Prefeitura. Enviei o meu currículo
à responsável pelo NEMP, Marisa Cristina da Rocha.
O meu processo iniciou-se no dia 6 de março deste
ano, quando recebi a ligação de uma responsável

pelo estágio na Prefeitura; iniciei meu estágio no dia
seguinte, e a Marisa organizou o meu contrato da

melhor forma e me orientou para a abertura de uma
conta bancária, fornecendo a documentação

necessária, pois o pagamento é repassado da
Prefeitura para o NEMP e então chega a minha

conta. Sou grata pela oportunidade de estagiar na
Prefeitura, pois está sendo uma experiência muito

rica para a minha formação, com uma boa
remuneração e um ótimo horário, que não

compromete meus estudos. Atualmente estou na
EMEB Professora Odila Richter, onde permaneço

das 7h30 às 12h30, atuando na sala do primeiro ano
do Ensino Fundamental I, acompanhando e
auxiliando um aluno cadeirante e que tem

dificuldades motoras nas mãos.”

Júlia Ventroni Martins, estudante do curso de
Pedagogia do UniAnchieta.

Sabe
comofoi?

CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8722 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8723 ANALISTA DE TRADE MARKETING

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8724 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8728 AUXILIAR OPERACIONAL

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8729 ESTÁGIO QUÍMICA

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8734 ESTÁGIO MARKETING

8651 ESTÁGIO PROJETO 8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO

8662 CONSULTOR DE VENDAS 8737 FINANCEIRO

8663 ESTETICISTA 8738
AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8740 ESTÁGIO MARKETING

8667 ESTÁGIO 8741 ESTÁGIO T.I

8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8742 AGENTE ADMINISTRATIVO

8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D

(PORTADOR COM DEFICIÊNCIA)
8743 ESTÁGIO QUALIDADE/LABORATÓRIO

8678
ESTÁGIO COORDENADOR

ADMINISTRATIVO
8744 FINANCEIRO/ATENDIMENTO/VENDAS

8679 AUXILIAR DE CLASSE 8746
ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO E

CONTROLE DA PRODUÇÃO

8682 ESTÁGIO COMERCIAL/MARKETING 8747 ESTÁGIO NA ÁREA FISCAL

8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 8748 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADO 8749 ESTÁGIO

8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8750 ESTÁGIO

8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8751 ASSISTENTE DE VENDAS

8697 ENGENHARIA MECÂNICA 8753 AUXILIAR DE CLASSE

8698 P.C.D (PORTADOR COM DEFICIÊNCIA) 8754 AUXILIAR DE ESPUMAÇÃO

8699 ESTÁGIO BRADESCO EMPRESAS JUNDIAÍ 8755 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

8700
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE

PRODUTO
8756 FARMACÊUTICO

8701 AUXILIAR NAS OPERAÇÕES DE R.H 8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA

8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 8758 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8705 ESTÁGIO 8759 ESTÁGIO JURÍDICO

8707
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - COMÉRCIO

EXTERIOR
8760 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8761 ESTÁGIO LABORATÓRIO

8711 AUXILIAR CONTÁBIL 8762 ANALISTA DE GARANTIA DA QUALIDADE

8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8763 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8716 ASSISTENTE CONTÁBIL 8766 ESTÁGIO TÉCNICO EM MECATRÔNICA

8719 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8767 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8720 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8768 FARMACÊUTICO

8721 ASSISTENTE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 8769 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA



Vida financeira na faculdade:
como encará-la?

Economia
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Confira as dicas de Marino Mazzei,
economista e professor do UniAnchieta,

e comece o semestre no azul.

MUITOS TÊM A CHANCE DE TER CONTATO COM
QUESTÕES FINANCEIRAS DESDE PEQUENOS,
SEJA PELO RECEBIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE

UMA MESADA, SEJA PELO COSTUME DA FAMÍLIA DE
ENVOLVER A CRIANÇA NAS CONVERSAS. Para outros, o
ingresso nos estudos em nível superior pode ser a primeira
ocasião em que começam a ter contato com algum controle
financeiro.
De um simples gasto com xérox na faculdade a uma despesa em
seu nome, os universitários precisam contar com uma boa
organização financeira, ainda mais quando o volume de dinheiro
que entra é reduzido. Fazer um bom planejamento financeiro
pode ser essencial para garantir a sequência dos estudos.
Reunimos algumas dicas do professor Marino Mazzei para que o
orçamento do estudante universitário não fique no vermelho.
Confira:

Planeje todos os seus gastos: inclua tudo em seu
orçamento, desde o salgado da cantina da
faculdade até uma roupa nova. Crie uma planilha,
considere as suas fontes de renda e anote todas as
suas despesas. Com base nessa planilha, você irá
enxergar sua real situação financeira e caso queira
fazer algum investimento mais alto, será possível
programá-lo.

Monitore sua planilha: se você possui uma fonte
extra de recursos financeiros, com exceção do seu
salário, inclua em sua planilha. É necessário
apontar se a receita extra ocorre em todos os
meses ou esporadicamente. Com base nos valores
que entram e saem, você consegue ter uma noção
fiel da sua situação econômica.

Não compre o que não precisa: com certeza, a dica
mais difícil de seguir, e, por mais óbvio que pareça,
vale a pena insistir: na situação de compra, lembre-
se de se perguntar se precisa realmente daquele
produto ou serviço.



VESTIBULAR
CURSOS
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

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


