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Promovido pelo NEMP, o evento será realizado em maio, no Campus Universitário Prof. Pedro C. Fornari.

Administração de conflitos é
tema de oficina no UniAnchieta
BASTA NOS RELACIONAMOS COM OS

OUTROS PARA QUE EXISTAM
CONFLITOS, BRIGAS, DIVERGÊNCIA

DE OPINIÕES. Essa é a natureza das relações,

uma vez que cada ser humano nasce e se

desenvolve de modo diferente dos outros.
Sobre esse tema, Raquel Araújo e Silvia Regina

Simões ministrarão a palestra Administração de

conflitos, na qual abordarão como administrar os

confl i tos, definição de personal idade,

identificação das fases de um conflito, como

evitar e reverter essas situações, além de tipos de

relação e seus conflitos.
A atividade será realizada no dia 6 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.

NO ÚLTIMO MÊS DE MARÇO, ESTUDANTES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO UNIANCHIETA VISITARAM A EXPO
REVESTIR 2017. O evento objetiva apresentar novidades do setor de materiais e revestimentos utilizados na construção civil. A visita

possibilitou aos estudantes o conhecimento de práticas profissionais para a especificação de materiais, além de se inteirarem das novidades do

mercado.
Acompanhados pelos professores Thales Righi, Amanda Pelliciari e Pamela Cabbia, a excursão reuniu estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo

do UniAnchieta, do curso técnico de Design de Interiores das Escolas Padre Anchieta e do curso técnico de Design de Interiores da Escola Técnica

Estadual Vasco Antonio Venchiarutti.

A feira é conhecida como a fashion week da Arquitetura e Construção.
Estudantes visitam a Expo Revestir 2017



Acesse:
www.intranet.anchieta.br

/nemp/portal/
e procure pela

.
Área do

Candidato

Se você é ou foi aluno
do UniAnchieta, acesse
o portal do NEMP com

o seu e a do
e procure

pela vaga desejada.

RA senha
Aluno Online

Caso você seja
de aluno ou ex-aluno,

é preciso fazer o
cadastro pelo site:

www.intranet.anchieta.br
/nemp/cadastro

familiar

Fique atento: as
vagas são atualizadas

semanalmente.

Você também pode
acompanhar a

divulgação das vagas
na página

seis deste jornal.

Se ainda estiver com
dúvida, entre em

contato por telefone:
(11) ou

(11)
Ramais 4504, 4508

e 4535.
Se preferir, entre em
contato por e-mail:

4588-4449
4527-3444

nemp@anchieta.br
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Núcleo de Empregabilidade

do UniAnchieta aproxima

profissionais e estudantes do

mercado de trabalho
Cadastre-se no site e tenha acesso às vagas de emprego e estágios disponibilizadas.

DESEMPREGO, ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DA GRADUAÇÃO E
FALTA DE OPORTUNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO
SÃO TEMAS CADA VEZ MAIS FREQUENTES NAS CONVERSAS

DE ESTUDANTES E TRABALHADORES. A ansiedade é potencializada e

se soma ao eventual despreparo para uma sessão de entrevista de

emprego, o que pode levar à rejeição do candidato pelos recrutadores.
O Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais do UniAnchieta

(NEMP) tem como objetivo orientar estudantes, ex-estudantes e seus

familiares na busca de uma colocação ou recolocação profissional, em vaga

efetiva, temporária ou de estágio. O NEMP também oferece gratuitamente

uma extensa programação de palestras e oficinas de capacitação, a fim de

auxiliar o indivíduo em sua preparação para o mercado de trabalho e suas

exigências.
A programação do NEMP está disponível no site do UniAnchieta

(http://www.anchieta.br/todos-os-eventos/). As atividades, gratuitas e

abertas ao público, são realizadas 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. São disponibilizadas 150 vagas para cada

evento, e os certificados de participação são encaminhados via e-mail.
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Nutrição

Camila Molena de Assis, docente do curso de Nutrição do UniAnchieta,
ensina como encontrar alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos no supermercado.

CHEGA DE

agrotóxicosagrotóxicos

MANGER AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - Slogan de uma campanha de
profilaxia lançada pelo governo francês em 2007, esta mensagem aparece nos
comerciais de TV francesa e sinaliza a importância de comer ao menos cinco

frutas e legumes por dia.

Fazer visitas regulares à feira livre pode trazer benefícios à saúde, e a cada dia os
profissionais da área da saúde apresentam os benefícios de uma alimentação
saudável. Entretanto, alguns especialistas sinalizam os riscos da quantidade de
agrotóxicos presente em alguns alimentos.

O Brasil é o país em que mais se consomem agrotóxicos no mundo. Quando
comparado com os Estados Unidos, cuja agência é a Food and Drug Administration
(FDA), e com a Europa, cuja agência é a European Food Safety Authority (EFSA),
o Brasil, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), avalia
somente 5% dos alimentos em relação à presença e à quantidade de
agrotóxicos.

Criado pela ANVISA, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos (PARA) fiscaliza a produção de alimentos com agrotóxicos e neste
mês liberou uma última análise de 2.500 amostras de 18 tipos de alimentos,
encontrando concentrações acima do permitido nos seguintes produtos:

A agricultura orgânica é uma alternativa para o consumo desses alimentos saudáveis sem a
presença de agrotóxicos, pois o cultivo e a prática de manejo são realizados sem o uso de
fertilizantes sintéticos e agrotóxicos.

Com a regulamentação da agricultura orgânica pela Lei nº. 10.831/2003, o sistema orgânico
de produção agropecuária foi definido, no Artigo 1º, como: “todo aquele em que se adotam
técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização
da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos
culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a
eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em
qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e
comercialização, e a proteção do meio ambiente”.

Em 2007, por meio do Decreto n°. 6323/2007, estabeleceram-se as regras de certificação e
fiscalização dos produtos orgânicos.

Pimentão – 91,8%
Morango – 63,4%
Pepino – 57,4%
Alface – 54,2%
Cenoura – 49,6%
Abacaxi – 32,8%

Beterraba – 32,6%
Couve – 31,9%
Mamão – 34,4%
Tomate – 16,3%
Laranja – 12,2%
Maçã – 8,90%

Arroz – 7,40%
Feijão – 6,50%
Repolho – 6,30%
Manga – 4,00%
Cebola – 3,10%

Como identificar
produtos orgânicos?
Por meio da Instrução Normativa nº. 50, de 5 de novembro de 2009,

a legislação brasileira estabeleceu um selo único para identificar
os produtos orgânicos, o Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da

Conformidade Orgânica (SisOrg). No caso das feiras livres, a
identificação é feita pela Declaração de Cadastro no Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

De acordo com informações colhidas no site do MAPA (http://www.agricultura.gov.br), os
produtos nacionais ou estrangeiros vendidos em mercados, supermercados e lojas devem

estampar o selo federal do SisOrg em seus rótulos. Se o produto for vendido a granel,
deve estar identificado corretamente, por meio de cartaz, etiqueta ou outro meio. Os restaurantes,

lanchonetes e hotéis que servem pratos orgânicos ou pratos com ingredientes orgânicos devem manter à
disposição dos consumidores as listas dos ingredientes orgânicos e dos fornecedores desses ingredientes.

Ainda de acordo com informações obtidas no site do MAPA, se um lojista expuser para a venda um produto
sem selo cujo rótulo informa que é orgânico, o produto será apreendido e o responsável pelo

estabelecimento será instruído sobre os cuidados a serem tomados. Se o produto nessas condições estiver
em sua embalagem original, o produtor será autuado e pode ser multado. Se o produto estiver em outra
embalagem ou a granel, o produtor e o responsável pelo ponto de venda respondem pela irregularidade.

Fonte: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/orgânicos>.



Cristiane Pires, docente e coordenadora de

estágios do curso de Enfermagem do

UniAnchieta, ressalta a importância da vacina

contra a gripe.
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Saúde

H1n1: Ministério da Saúde
antecipa início da vacinação

A vacina irá proteger contra três tipos de cepas de vírus: H1N1, H3N2 e um vírus similar ao vírus Influenza. A
transmissão dos vírus Influenza ocorre pelo contato com secreções das vias respiratórias que são eliminadas
pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos
contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz).
À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como formas de
prevenção: lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar, não compartilhar objetos
de uso pessoal, evitar locais fechados, evitar aglomerações, evitar proximidade com pessoas doentes, entre
outros.
Para identificar a doença, é importante que se saiba que os sintomas aparecem de três a sete dias após a
transmissão e são muito parecidos com os de uma gripe comum, como febre alta, tosse, dor no corpo, dor de
cabeça, dor de garganta, calafrio, cansaço, eventualmente diarreia e vômito. O quadro pode se agravar com
falta de ar, dor muscular intensa, prostração e febre por mais de três dias. Também é importante lembrar que
mesmo as pessoas vacinadas devem procurar o serviço de saúde caso apresentem sintomas da gripe,
especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações.
A vacina contra a gripe não é capaz de eliminar a doença ou impedir a circulação do vírus. Por isso, as medidas
de prevenção são tão importantes, principalmente durante o período de maior circulação viral, que é entre os
meses de junho e agosto.
Marina Motta, enfermeira e docente que ministra o estágio supervisionado do curso de Enfermagem do
UniAnchieta, está promovendo ações com os estudantes do sétimo e do oitavo períodos do curso na UBS Novo
Horizonte, para intensificar a vacinação e orientar a população sobre a prevenção da gripe.

Fonte: Portal Brasil, com informações da Anvisa, Ministério da Saúde e OMS. Divisão de Imunização CVE/CCD/SES-SP.

ANUALMENTE, O MINISTÉRIO DA SAÚDE PROMOVE A CAMPANHA
NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. Neste ano, a ação foi
antecipada para o mês de abril, devido ao grande aumento de casos em 2016.

A data prevista para início da campanha é 17 de abril para todos os grupos considerados
de risco, que neste ano inclui os professores das escolas públicas e privadas.

São considerados grupos de risco:
- Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos;
- Gestantes;
- Puérperas (mães de até 45 dias após o parto);
- Trabalhadores da área da saúde;
- Indígenas;
- Pessoas com doenças crônicas/ imunodeprimidas (com indicação médica);
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- População prisional e funcionários do sistema prisional;
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;
- Professores das escolas públicas e privadas de ensino básico a superior.
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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/

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 8469 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8438 ESTÁGIO

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8470 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8444 ESTÁGIO ENGENHARIA PRODUÇÃO

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8472 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8451 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8474 AUXILIAR TÉCNICO - TELEFONIA 8454 ANALISTA R.H Sr

8398 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8475 AUXILIAR DE TRATAMENTO DE IMAGEM DESIGNER 8455 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8404 FATURISTA 8477 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8456 ESTÁGIO ECONOMIA

8409 AUXILIAR DE MARKETING 8479 ESTÁGIO SUPERIOR NÍVEL I 8457 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8414 VENDEDOR 8482 ESTÁGIO QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO 8460 ANALISTA CONTÁBIL SENIOR

8416 ASSISTENTE DE MARKETING 8483 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8462 ANALISTA FISCAL SENIOR

8417 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8484 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8463 ESTÁGIO QUÍMICA

8418 ESTÁGIO COMPRAS 8485 ESTÁGIO FISCAL 8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO INFANTIL

8422 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8487 ESTÁGIO BIOLOGIA 8468 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8423 ESTÁGIO 8488 ESTÁGIO ENGENHARIA FLORESTAL 8521 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8425 ESTÁGIO WEB DESIGN 8491 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 8505 ESTÁGIO VENDAS

8426 VENDEDOR DE VEÍCULOS 8494 ESTÁGIO VENDAS 8506 ESTÁGIO I

8427 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8495 SOCIAL MEDIA 8507 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

8428 ESTÁGIO INTELIGÊNCIA EM MARKETING 8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICAS 8510 ESTÁGIO VENDAS

8429 ESTÁGIO T.I 8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO E RECEPÇÃO

8430 ESTÁGIO MARKETING 8499 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8512 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8432 ATENDIMENTO 8501 ESTÁGIO RH - COMUNICAÇÃO 8513 TÉCNICO QUÍMICA

8433 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA 8503 ESTÁGIO VENDAS/PÓS-VENDAS 8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO

8437 ESTÁGIO 8504 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8516 RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA

8519 LÍDER DE PADARIA 8518 SUPORTE / HELPDESK / DESENVOLVIMENTO WEB 8517 AUXILIAR T.I

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL



Economia Monitoria
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Marino Mazzei, economista e professor do UniAnchieta,

explica o programa Tesouro Direto.

O aluno monitor aprofunda os
conhecimentos adquiridos, além de ajudar
os estudantes que apresentam dificuldade

na disciplina.
Confira os depoimentos abaixo.

Tesouro Direto:
o que é e

como funciona?

ANTES DA CRIAÇÃO DO TESOURO DIRETO, OS INVESTIDORES
PESSOA FÍSICA QUE QUISESSEM INVESTIR EM TÍTULOS
PÚBLICOS RECORRIAM AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, POR

EXEMPLO, OU SEJA, INVESTIAM DE FORMA INDIRETA.
Essa era, praticamente, a única forma de acesso a esse tipo de investimento.
Criado em 2002, esse programa foi instituído pelo Tesouro Nacional e a
BMF&BOVESPA para que o acesso a esses títulos públicos pelos investidores,
inclusive aqueles de pequeno porte, se tornasse mais fácil, descomplicado.
Os títulos públicos são de simples entendimento e oferecem uma série de
alternativas em termos de remuneração, prazos, garantia e liquidez. A partir
de R$30,00 podemos investir em títulos públicos, emprestando nosso dinheiro
ao governo federal de forma segura e rentável.
Todos os títulos são nominais, garantindo ao investidor o direito de receber a
remuneração do título no futuro. Essa alternativa de investimento tem atraído
muitos pequenos investidores e tem se tornado uma fonte muito importante de
aplicação, além de representar uma forma de captação de recursos para o
governo.

O Programa de Monitoria

me deu a oportunidade de ter uma

iniciação à docência, inserindo-me

ativamente nos procedimentos didáticos

juntamente ao professor Elvis Brassaroto Aleixo,

sendo uma atividade acadêmica de grande relevância

para a formação de professores., monitora do curso de

na disciplina de Leitura e Produção de Textos.

Virginia Puerto Martín

Letras

Recebi a proposta da minha

coordenadora, visto que meu perfil de

estudante se enquadrava à sua busca por alunos

interessados no projeto, e fiquei muito contente. Optei pela

disciplina de Leitura e Produção de Textos, já que amo escrever e

entender cada vez mais as configurações da linguagem.

Profissionalmente, é ótimo colocar no currículo que participei do

Programa de Monitoria, principalmente para a sequência da vida

acadêmica, que é uma das opções para o meu futuro profissional.

, monitor do curso de

na disciplina de Leitura e Produções de Textos. .

Matheus Machi

Publicidade e Propaganda


