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O Fenômeno
Black Mirror:
por que nos

identificamos
com ele?

COM TANTOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, APLICATIVOS QUE
FACILITAM A VIDA, MUDANÇAS CULTURAIS E DE
COMPORTAMENTO, A RELAÇÃO ENTRE O HOMEM E A

TECNOLOGIA É UM DOS ASSUNTOS QUE MAIS PROVOCAM
REFLEXÕES NA ATUALIDADE. A série Black Mirror tematiza o
papel da tecnologia na vida das pessoas e o que pode acontecer se
essa ligação não for problematizada.

Sobre esse tema, Juliana de Lima e Tatiane Possani ministrarão a
oficina O Fenômeno Black Mirror: por que nos identificamos com
ele?, questionando se é possível voltarmos a viver em um mundo
sem tecnologia. As palestrantes apresentarão a identificação com
a trama no contexto atual, além de uma reflexão sobre mudanças
comportamentais influenciadas pelo uso da tecnologia.

A atividade será realizada no dia 20 de maio, no Campus Pedro C.
Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via
Anhanguera, no prédio dois, segundo andar, sala 43, das 9h às
11h. Estão disponíveis 100 vagas para a atividade, e os
certificados de participação serão encaminhados por e-mail.

Promovido pelo NEMP, o evento acontecerá
em maio, no Campus Universitário Prof.

Pedro C. Fornari.

INFORMAÇÕES - 11  4588-4449
INSCRIÇÕES

www.anchieta.br/todos-os-eventos/



A instituição oferece descontos
de até 100% do valor
das mensalidades aos
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Ocentro Universitário Padre Anchieta está
realizando o 2º Concurso de Bolsas para
ingressantes nos cursos de graduação

(primeiro período) no segundo semestre de 2017.

"o Concurso de Bolsas vem ao encontro
de privilegiar bons alunos, para que tenham
oportunidade de ingresso no ensino superior, em
diversos cursos oferecidos, ainda no segundo
semestre de 2017”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site
da instituição até o dia 6 de junho. As provas
acontecerão no dia 10 de junho, sábado, às 9h, no
Campus Prof. Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr.
Adoniro Ladeira, 94, Jundiaí/SP.

O processo viabilizará o ingresso de novos alunos na
instituição, com condições exclusivas de desconto nas
mensalidades. O valor do desconto será proporcional ao
desempenho do candidato no Concurso, podendo
chegar a 100%.

A prova, totalizando 30 pontos, será composta por uma
redação (10 pontos) e por 20 questões de caráter
objetivo, sendo 10 de Língua Portuguesa (10 pontos) e
10 de Matemática (10 pontos). O exame terá duração
máxima de três horas. As bolsas obtidas serão válidas
para ingressantes no segundo semestre de 2017. As
aulas terão início em agosto.

Segundo o professor João Antônio de Vasconcellos,
Diretor Acadêmico do Centro Universitário Padre
Anchieta,

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no
site www.anchieta.br. Para obter mais informações, o
interessado pode ligar para 0800 772 8445,
selecionando a opção 1.
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O papel da arquitetura e urbanismo
na cidade do amanhã

Thales A. Filipini Righi, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniAnchieta,
comenta as mudanças pelas quais passam as cidades, acompanhando o progresso humano.

VIVEMOS EM UMA SOCIEDADE QUE ANSEIA POR EXPANSÃO, CULTURALMENTE SOMOS INFLUENCIADOS A BUSCAR
CONSTANTEMENTE MELHORES CONDIÇÕES ECONÔMICAS, SOCIAIS E CULTURAIS, ESTAMOS INCORPORADOS NA
MÁXIMA DE UMA SOCIEDADE CAPITALISTA. Tal cenário de buscar sempre algo a mais reflete drasticamente na forma

como moramos e como vivemos em nossas cidades.

Cada vez mais buscamos mais comodidade de locomoção, assim compramos mais carros, queremos morar em locais mais privativos
e com a sensação de segurança, então procuramos os condomínios; ao mesmo tempo, queremos ter as facilidades de comércio e de
serviços próximos ao espaço que utilizamos, gerando a criação de shoppings, centros comerciais e de negócios.

As cidades sentem tais anseios e são transformadas diariamente; o querer desenfreado e as consequentes mudanças organizacionais
e estruturais em nosso organismo urbano resultam constantemente em inúmeros problemas, a começar pelas nossas metrópoles,
que têm um trânsito incontrolável, e pelos sistemas de transporte, educação, saúde e segurança, que não comportam as
necessidades da cidade e de seus habitantes. Parte da sociedade que habita a metrópole migra para o interior na tentativa de fugir
desses percalços, passando a morar em cidades que crescem e incham sem planejamento ou condições básicas de infraestrutura
para receber a demanda.

A arquitetura consciente tenta identificar tais problemas, visando mapear o organismo vivo que habitamos, diagnosticando
problemas e agindo de forma preventiva, estimando o crescimento da cidade para os anos seguintes; o urbanismo estabelece uma
relação entre o ser humano e o espaço em que ele vive, não somente em termos de praças, parques e novas vias, mas ditando
regras de expansão e crescimento, para que essa cidade não cresça de forma desordenada e doente.

A sociedade está inserida em um cenário que se transforma política e economicamente; parar a expansão da cidade, de novos
empreendimentos e centros comerciais é também parar a expansão de uma sociedade, e nem sempre essa é a forma mais adequada
de controlar a situação. Cabe aos arquitetos e urbanistas, juntamente com a população, o poder público e as organizações privadas,
estabelecer formas eficientes de crescimento para a cidade, direcionando-o para regiões que comportem a expansão urbana,
proporcionando às populações desses locais o transporte público de qualidade, segurança, educação e saúde, de forma que o
indivíduo tenha boa qualidade de vida.O arquiteto consciente propõe desde a concepção de novos projetos, como loteamentos,
condomínios, edifícios e residências, formas de morar e principalmente de vivenciar a cidade com qualidade. Um bom planejamento
mapeia e propõe ações para os próximos 10 anos e é revisto sempre, de forma a adequar a cidade à população que a habita.

Quando nos perguntamos qual é a cidade do amanhã, o que queremos ou
imaginamos, não deveríamos pensar em veículos que voam, sistemas totalmente
automatizados e impessoais, com agilidade para nos atenderem no tempo que passa
cada vez mais rápido, mas em um espaço formado por locais que as pessoas
possam percorrer com qualidade, caminhar, passear, morar, enfim, uma cidade
que possa ser vivenciada de forma durável e sustentável, que ofereça aos
moradores o prazer de serem seus habitantes.
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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 CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8484 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8526 WEB DEVELOPER / WEBDESIGNER / PROGRAMADOR HTML PHP CSS

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8485 ESTÁGIO FISCAL 8527 ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8487 ESTÁGIO BIOLOGIA 8528 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8488 ESTÁGIO ENGENHARIA FLORESTAL 8529 ENFERMEIRO

8416 ASSISTENTE MARKETING 8489 ESTÁGIO LOJA 8530 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8427 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8491 ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS 8531 ANALISTA DE QUALIDADE

8428 ESTÁGIO MARKETING 8495 SOCIAL MEDIA 8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUALIDADE

8429 ESTÁGIO T.I 8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICAS 8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS

8430 ESTÁGIO MARKETING 8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8534 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8454 ANALISTA RH SENIOR 8501 ESTÁGIO R.H - COMUNICAÇÃO 8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8455 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8503 ESTÁGIO VENDAS/PÓS-VENDAS 8536 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8456 ESTÁGIO ECONOMIA 8504 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8537 ELETRICISTA

8457 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 8505 ESTÁGIO VENDAS 8538 RECEPCIONISTA DE SAC

8460 ANALISTA CONTÁBIL SENIOR 8506 ESTÁGIO I 8539 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE

8462 ANALISTA FISCAL SENIOR 8507 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8541 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8510 ESTÁGIO VENDAS 8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO E RECEPÇÃO 8545 ESTÁGIO R.H

8468 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO 8546 VENDAS DE SERVIÇOS / ORÇAMENTOS

8469 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8516 RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA 8547 ESTÁGIO COMPRAS

8470 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8519 LÍDER DE PARARIA 8548 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8474 AUXILIAR TÉCNICO - TELEFONIA 8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8475 AUXILIAR DE TRATAMENTO DE IMAGEM - DESIGNER 8521 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8551 ASSISTENTE DE VENDAS

8479 ESTÁGIO SUPERIOR NÍVEL I 8522 TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO TRABALHO 8552 ESTÁGIO MARKETING

8482 ESTÁGIO QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO 8523 ESTÁGIO 8553 ESTÁGIO QUALIDADE

8557 CONSULTOR TÉCNICO EM VENDAS 8525 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8554 AUXILIAR PCD

8558 AUXILIAR SUPORTE E ATENDIMENTO AO CLIENTE 8555 AUXILIAR CONTÁBIL

Empregos e Estágios


