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O encerramento do primeiro semestre deste ano foi coroado pela

realização de mais uma bem-sucedida edição do evento, na qual os estudantes

demonstraram o aprendizado na prática. Página 3

Feira Científica mobiliza

estudantes e docentes do

curso Técnico em

Química



GRUPO ANCHIETA EM FOCO | EXPEDIENTE: IMPRESSÃO: Lauda Editora | CONTATO: claudiac@anchieta.br - 0800 772 8445Cláudia Cervantes Starke - Carolina Gamba Gil |

Diz aí professor!
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Histórias de sucesso
Conforme divulgado recentemente, os docentes mais bem
avaliados no Ciclo de Avaliação Interna do UniAnchieta relativo ao
primeiro semestre deste ano foram homenageados pela instituição.
Dando continuidade ao tema, semanalmente será publicado o
depoimento de cada um desses docentes. Nesta edição, a palavra é
do professor Felipe Pinheiro da Cunha.

“Estou como professor do curso de Educação Física do UniAnchieta desde 2008,
porém minha relação com a instituição vem desde o ano de 1985, já que fui aluno das
Escolas Padre Anchieta do ensino fundamental ao ensino médio. Minha grande
influência e referência para cursar Educação Física foram os professores da casa, em
especial o professor Edson Bortolossi. Logo após a conclusão do curso superior em
1999, tive a oportunidade de lecionar no ensino médio. Completava-se assim um
ciclo, de aluno a professor. Foram três anos lecionando, e após vivenciar novos
desafios profissionais, retornei à instituição, desta vez para lecionar no ensino
superior. Ministro a disciplina de Cultura e Pedagogia dos Esportes de Raquete e,
mais recentemente, as disciplinas Estudos do Comportamento Motor e Esporte e
Direitos Humanos e Cidadania. Fico feliz pelo reconhecimento da minha atuação
como professor por parte de quem é a razão da nossa profissão: o aluno. E, para não
perder nunca esta perspectiva, continuo aprendendo nas relações que estabeleço
com meus colegas professores, com os demais colaboradores e com os alunos do
UniAnchieta. Obrigado a todos os que fizeram e fazem parte dessa história.”

Estudantes do primeiro ano do Ensino Médio das Escolas
Padre Anchieta participaram de uma palestra em
comemoração ao Dia da Vitória, celebrado anualmente em 8

de maio, quando foi divulgada a rendição nazista que pôs fim à
Segunda Guerra Mundial em 1945. Nessa data, o Exército
Brasileiro presta homenagem aos brasileiros que integraram a
Força Expedicionária Brasileira e foram combater na Europa
contra os países do Eixo. No encontro com os estudantes,
estiveram presentes três representantes do 12º Grupo de
Artilharia de Campanha. Os estudantes puderam conhecer os
serviços prestados pelo Exército Brasileiro e obter informações
sobre a carreira militar.

emem

Professor Felipe Pinheiro da Cunha ao lado do coordenador do curso de Educação Física, Danilo Crege

Na oportunidade, os alunos puderam ter uma conversa e obter informações sobre a carreira militar
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Estudantes do curso
Técnico em Química

realizam Feira Científica
O evento marcou o encerramento do semestre letivo, e os alunos expuseram

trabalhos de reconhecida qualidade, que demonstram a teoria na prática.

PROJETOS LIGADOS AO CONTROLE AMBIENTAL E À
INDÚSTRIA QUÍMICA EM GERAL FORAM ALGUMAS DAS
PRINCIPAIS ATIVIDADES APRESENTADAS NA FEIRA

CIENTÍFICA, QUE MARCOU O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO
SEMESTRE DESTE ANO DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA DAS
ESCOLAS PADRE ANCHIETA. O evento, realizado nos laboratórios da
instituição, teve a participação dos estudantes do primeiro, do segundo
e do terceiro módulos do curso.
Os estudantes apresentaram 15 trabalhos que tematizaram a busca de
inovações tecnológicas na área da química, integrando o processo
avaliativo de conclusão de módulo. A feira vem se aperfeiçoando a cada
edição, principalmente no que se refere ao nível dos trabalhos, o que
demonstra que o curso está no caminho certo, preparando
profissionais competentes para um mercado de trabalho cada vez mais
competitivo.
O professor Claudemar José Trevizam, coordenador do curso,
comenta: “Os projetos constituem parte do processo de formação
profissional dos alunos. Sem dúvida, houve superação e eles não
mediram esforços para tornar o evento cada vez mais próximo do real.
A reação foi de admiração pelos resultados obtidos. Quando o trabalho
em grupo é bem feito, os resultados surgem de forma incontestável. A
Feira veio coroar o encerramento do primeiro semestre do ano, cheio
de desafios e aprendizado. Já estamos pensando na próxima edição”.
O incentivo à pesquisa e a novos estudos contribui significativamente
para o crescimento acadêmico dos alunos. Ainda de acordo com o
docente, a apresentação dos projetos em um modelo de feira está
articulada ao contexto pedagógico do curso: “O estudante pode
pesquisar e desenvolver modelos que se relacionam com o cotidiano do
processo industrial real. Na prática, trata-se de criar uma atmosfera do
ciclo real de trabalho que eles encontrarão no mercado: o
desenvolvimento, o trabalho em equipe, a superação de adversidades
e a busca de resultados comuns para o sucesso pessoal e profissional
num contexto de grupo”, conclui.

Os estudantes apresentaram trabalhos que buscam inovações tecnológicas na área de química

O evento contou com a participação dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro módulos do curso
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Estudantes do Ensino Médio

visitam a Bolsa de Valores
Os visitantes puderam conhecer diversos espaços da Bolsa e adquiriram

conhecimentos práticos sobre economia e investimentos.

RISCO PAÍS, COTAÇÃO DO DÓLAR, TAXAS DE JUROS,
INVESTIMENTOS, ENTRE OUTROS, SÃO TEMAS RELACIONADOS
À ECONOMIA GERALMENTE DISTANTES DA CONSIDERAÇÃO DA

MAIORIA DOS BRASILEIROS. Para se ter uma ideia, cerca de 75% da
população dos Estados Unidos investe diretamente em ações, enquanto no
Brasil apenas 16% da população realiza esse tipo de investimento.
Com a proposta de apresentar aos adolescentes conhecimentos básicos de
educação financeira, bem como a introdução ao mercado de capitais, as Escolas
Padre Anchieta programaram uma visita dos estudantes do curso Técnico em
Administração à BM&F BOVESPA.
A visita iniciou-se na sede da BM&F e foi monitorada por quatro educadores
financeiros da Bolsa, que apresentaram aos estudantes o Museu Histórico,
compartilhando com eles a memória desde o tempo das Cruzadas até a
modernidade. Em seguida, os estudantes foram ao cinema 3D, onde assistiram
a uma apresentação sobre o funcionamento do mercado de ações. No final da
visita, os alunos puderam conhecer a mesa de operações, que simula como as
ações são adquiridas em parceria com uma corretora de investimentos.
Para a conclusão do projeto, as Escolas Padre Anchieta receberão em setembro
a visita de representantes da BM&F. Durante dois dias, os estudantes poderão
participar de um curso voltado para educação financeira e investimentos.

Concentração durante a explicação

Registrando a visita na BM&F Bovespa.



Educação
16 JULHO 2017 | 05

UniAnchieta é referência
em formação profissional

em Jundiaí e região
Com 75 anos de uma história de sucesso, o Grupo Anchieta estabeleceu a

primeira instituição de ensino superior da cidade e uma das primeiras do estado.

O MERCADO ESTÁ CADA VEZ
MAIS EXIGENTE. A FORMAÇÃO
E M N Í V E L S U P E R I O R É

REQUISITO BÁSICO PARA QUEM
D E S E J A U M B O M S A L Á R I O ,
OPORTUNIDADES MELHORES E UM
NETWORKING SIGNIFICATIVO. O

caminho para o sucesso profissional também

inclui a especialização.
A exigência das empresas na seleção de

profissionais geralmente vai além do

conhec imen to espec í f i c o pa ra o

desempenho da função. Mesmo que o

candidato ainda não tenha experiência, a

formação facilita sua entrada no mercado, e

a permanência está vinculada à competência

e à atualização profissional.
As inscrições para o vestibular do segundo

semestre do UniAnchieta estão abertas.

Semanalmente, as provas são realizadas às

terças e quintas-feiras e aos sábados. Além

de realizar a inscrição pelo site, o

interessado pode consultar o edital do

processo seletivo e verificar quais cursos

estão disponíveis para o próximo período e o

número de vagas oferecidas, facilitando

assim a escolha e o ingresso em um dos

cursos do UniAnchieta. Com a conclusão da

graduação, o indivíduo tem um diploma nas

mãos, um currículo a ser expandido e o

mercado de trabalho a ser explorado.
A instituição também oferece cursos de pós-

graduação, entre MBAs e especializações,

em Jundiaí e São Paulo. Os cursos de

especialização podem alavancar a carreira

do profissional, pois essa titulação é um dos

diferenciais que deixa os candidatos à frente

de seus concorrentes diretos na busca por

oportunidades de trabalho em grades

O UniAnchieta conta com laboratórios de última geração para que os alunos coloquem em prática o conteúdo teórico.

empresas privadas e do setor público. A

instituição ainda oferece a modalidade in

company, desenvolvida de acordo com as

necessidades de cada empresa.
Agora que você já conhece a importância de

agregar um curso superior ao seu currículo,

não perca mais tempo: inscreva-se ainda

hoje para o vestibular do segundo semestre

do UniAnchieta. Os cursos da instituição são

reconhecidos e aprovados pelo MEC com

notas altas, além de serem estrelados pelo

Guia do Estudante da Editora Abril. O

UniAnchieta oferece ensino de qualidade

para você se destacar no mercado de

trabalho. Para obter mais informações
sobre o vestibular e os cursos da pós-
graduação, saber mais sobre os cursos
e agendar a prova, ligue para 0800 772
8445.
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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

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8660 OPERADOR TÉCNICO PRODUÇÕES

8397 AUXILIAR CONTÁBIL 8662 CONSULTORA DE VENDAS

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8663 ESTETICISTA

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8667 ESTÁGIO

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8669 ESTÁGIO FISIOTERAPEUTA

8581 LOGÍSTICA 8670 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8589 ESTÁGIO 8672 ESTÁGIO

8590 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8676 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D Portador com Def iciência

8592 ESTÁGIO 8678 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING

8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE 8684 ANALISTA DE PROJETOS JUNIOR

8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8685 ESTÁGIO RELACIONAMENTO

8598 FARMACÊUTICO 8686 CONSULTOR DE RELACIONAMENTO - INSIDE SLIDES

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8687 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8601 ESTÁGIO 8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8689 ESTÁGIO MARKETING

8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADO

8611 ASSISTENTE DE MARKETING 8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8692 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8620 VENDEDOR CORPORATIVO 8693 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8622 INSPETOR DE QUALIDADE I 8694 ESTÁGIO RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8695 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8632 ESTÁGIO 8697 ESTÁGIO MECÂNICA

8633 COLORISTA 8698 P.C.D Div ersos

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8699 ESTÁGIO - BRADESCO EMPRESAS JUNDIAÍ

8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8700 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8642 ESTÁGIO 8701 AUXILIAR NAS OPERAÇÕES DE R.H

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA

8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8704 ANALISTA CONTÁBIL

8648 ESTÁGIO CARTEIRINHA OAB 8705 ESTÁGIO

8650 ASSISTENTE FISCAL 8706 ESTÁGIO ATENDIMENTO COMERCIAL

8651 ESTÁGIO PROJETO 8707 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

8652 ESTÁGIO DIREITO 8709 ESTÁGIO JURÍDICO

8653 PROFESSOR DE INGLÊS 8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8655 ESTÁGIO DESIGN 8711 AUXILIAR CONTÁBIL

8657 ESTÁGIO COMPRAS 8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8714 TÉCNICO MECATRÔNICA 8713 ANALISTA DE INFORMAÇÃO
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Meio ambiente: responsabilidade
se ensina desde cedo

Sobre o curso de Nutrição

Duração do curso: 08 semestres - diurno e noturno

Local: Campus central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100 - Centro - Jundiaí/SP

inscrições abertas para o vestibular

www.anchieta.br  | 0800 7728445

Saúde: detalhes que fazem a diferençaSaúde: detalhes que fazem a diferença

VOCÊ CONHECE TODOS OS PRODUTOS APRESENTADOS NA
IMAGEM? Existem alguns tipos de chás e algumas sementes que podem
ser adicionados à alimentação para torná-la mais saudável. Alguns
desses alimentos também podem ser utilizados como coadjuvantes no
tratamento de doenças, especialmente as crônicas não transmissíveis.
Os compostos bioativos e fitoquímicos encontrados nesses alimentos,
como os ácidos graxos essenciais encontrados nas sementes e as

antocianinas encontradas no hibisco, são alguns exemplos. Para que esses
nutrientes se preservem e sejam aproveitados pelo corpo humano, é importante

que eles sejam armazenados de maneira correta. Prefira armazenar os alimentos em
recipientes de vidro; as sementes, como a chia e a linhaça, devem ser armazenadas inteiras, a

fim de se reduzir a oxidação dos ácidos graxos essenciais. Como, quando e quanto utilizar esses
alimentos são algumas das informações que você aprende no curso de Nutrição do UniAnchieta. Venha

estudar conosco e descubra o quanto esta profissão é fascinante.

O curso de Nutrição do UniAnchieta oferece uma

carga ampla e rica de conhecimentos essenciais

à conquista e à manutenção da saúde.

Estudantes do Ensino Fundamental I das

Escolas Padre Anchieta participam de atividades

diversificadas que objetivam a conscientização

e a formação para a atuação responsável em

relação ao meio ambiente.

Com o objetivo de contribuir para a formação de cidadãos
conscientes e aptos para atuarem e tomarem decisões
relativas à realidade socioambiental de um modo

comprometido com a vida, o bem-estar de cada um e da sociedade,
os estudantes do primeiro, do segundo e do terceiro anos do
Ensino Fundamental das Escolas Padre Anchieta participam de
atividades diversas, como jogos e brincadeiras, plantio e estudo
de conteúdos teóricos sobre o tema “Preservar o Meio ambiente
significa compromisso com a vida”. As atividades desenvolvidas

abordam a importância da participação pessoal e comprometida com a

construção de um mundo melhor para todos.

É importante conscientizar as crianças desde cedo.



VESTIBULAR
CURSOS

Engenharia de Produção

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

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


