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MARIA CRISTINA DE MORAES TAFFARELLO, DOCENTE DO CURSO DE
LETRAS DO UNIANCHIETA, FOI CONVIDADA A COMPOR UMA MESA-
REDONDA DURANTE O III SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE LINGUAGEM

HUMORÍSTICA, REALIZADO EM 2016, NA UFES. Intitulada O humor visto pela

Línguística, a mesa-redonda objetivou promover a integração de pesquisadores sobre a

temática do humor.
Além de proporcionar visibilidade a estudos sobre o tema, o evento teve ainda o mérito

de promover intercâmbio de estudos, a partir de uma programação que contou com

conferências e sessões temáticas, comunicações individuais, minicursos, oficinas e

lançamentos de livros

A professora Maria Cristina de Moraes Taffarello
participou do III Simpósio Nacional sobre Linguagem

Humorística, realizado na Universidade Federal do
Espírito Santo, em Vitória.

Docente do UniAnchieta

participa de mesa-redonda em

evento nacional

hoje termina o

HORÁRIO DE VERÃO
Atrase seu relógio

em uma hora.

Lançamentos de livros foi uma das atrações no evento.
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Sempre atual, a elaboração de currículo volta a ser tema do Em Foco.
Revimos matéria publicada em agosto do ano passado e reunimos

orientações importantes para a preparação deste documento, que é o
cartão de visita dos candidatos a vagas de estágio ou emprego.

É
COMUM OUVIRMOS JOVENS RECLAMANDO QUE NÃO HÁ OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO OU QUE JÁ MANDARAM DIVERSOS

CURRÍCULOS E NÃO FORAM CHAMADOS POR NENHUMA EMPRESA. Mas será que seus currículos estão elaborados de forma
adequada? Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE), divulgada pelo portal G1 em outubro de 2016, mostrou

que quatro em cada 10 candidatos perdem as vagas por causa de erros de português. O estudo também indicou que a falta de respeito à
língua reprova 37,9% dos candidatos a estágio no Brasil.
O currículo não é um documento estático, que você faz uma única vez e nunca mais atualiza. Na verdade, ele deve acompanhar sua
trajetória profissional, deve ser dinâmico e ajustado conforme a oportunidade que você procura. Isso quer dizer que você pode ter mais de
um currículo. Você deve elaborar várias versões, alinhando sempre o objetivo pretendido com seus conhecimentos, experiências e
habilidades, sem que isso signifique mentir ou omitir informações relevantes.
Elabore um resumo das suas qualificações, descrevendo áreas de atuação, função exercida em cada uma delas, privilegiando aquelas
informações mais relevantes para o processo de seleção do qual irá participar. Finalmente, relate sua experiência profissional,
preferencialmente na ordem da mais recente para a mais antiga, informando nome da empresa, cargo ocupado, atuação e período de
vínculo. Além da adequada seleção e organização das informações, não se deve descuidar da linguagem, que deve ser formal, clara e
objetiva.

O Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais do UniAnchieta (NEMP) tem como objetivo orientar estudantes,
ex-estudantes e familiares na busca de uma colocação ou recolocação profissional, em vaga efetiva, temporária ou de
estágio. Por meio do site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal, é possível cadastrar currículos e encontrar vagas
organizadas por área. Além disso, o NEMP oferece gratuitamente uma extensa programação de palestras e oficinas de
capacitação.
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Cursos de Extensão

DIANTE DE UM MERCADO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO,
DA AMPLA CONCORRÊNCIA E DA LIMITAÇÃO DE
RECURSOS, A FILOSOFIA DA MANUFATURA ENXUTA COM

ALTO NÍVEL DE QUALIDADE TEM SIDO ALVO DA GRANDE
MAIORIA DAS ORGANIZAÇÕES. No último dia primeiro de fevereiro,

foram entregues os diplomas da quarta turma do curso de Metodologia

Seis Sigma: Programa de Formação de Green Belts do UniAnchieta.
Segundo Wagner Lima, especialista em Gestão da Qualidade e Melhoria

Contínua - Black Belt e professor do curso, “o melhor de ser professor é

poder proporcionar a troca de experiências profissionais e pessoais, tendo

em mente que estamos sempre aprendendo e nos reciclando, haja vista a

massa de informações que são disponibilizadas diariamente nos meios de

comunicação. Diante disso, considero que o verdadeiro sucesso como

professor está além da formação de cada turma, mas na diferença que

fazemos para a vida de cada aluno durante todo o tempo que passamos

dentro e fora da sala de aula”.
Já para Cássio Paz, aluno da instituição, "este curso abriu a minha visão,

tornando-a mais ampla e crítica com relação à melhoria de processos e à

realização de uma coleta e análise de dados mais amplos e consistentes.

Forneceu-me conhecimentos da estrutura e ferramentas específicas para

a elaboração de projetos de melhoria, tanto para a redução de custos

quanto para a redução de problemas de qualidade".

A quarta turma do curso se reuniu para a solenidade de entrega dos diplomas. O curso tem sido
reeditado com sucesso na instituição, dada a importância dessa certificação na atualidade.

Solenidade marca a
conclusão do curso de
Metodologia Seis Sigma

no UniAnchieta

Os cursos de extensão do UniAnchieta são

curtos, práticos e valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

Alunos orgulhosos com a conclusão do curso.
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Marino Mazzei, economista e professor do
Centro Universitário Padre Anchieta, apresenta
importantes mudanças sobre o uso de cartões.

Você conhece as novas
regras para o uso do

cartão de crédito?

COM O OBJETIVO DE REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E OS ABUSIVOS ENCARGOS
FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DOS CARTÕES DE
CRÉDITO, O GOVERNO DEFINIU NOVAS REGRAS PARA O USO DESSE

INSTRUMENTO DE CRÉDITO.
Destacamos as novas regras, que incluem a disponibilização de dois tipos de cartão de crédito:
· Cartão básico, com encargos menores, que pode ser utilizado somente para a compra de

produtos e serviços, além de saques em dinheiro.
· Cartão diferenciado, vinculado a programas de benefícios e recompensas, como milhagem e

bônus em compras de varejistas, com encargos maiores, além da compra de produtos,

serviços e saques em dinheiro.
· As únicas tarifas a serem cobradas referem-se a anuidade, tarifa de emissão de segunda via,

tarifa para saque e pelo uso no pagamento de contas.
· A partir de primeiro de dezembro deste ano, a parcela mínima para liquidação do valor da

fatura passará a ser de 20%; atualmente esse limite é de 15%.
· As instituições financeiras não podem enviar cartão de crédito aos consumidores sem que

tenha sido solicitado. Caso isso ocorra, o cartão não deverá ser utilizado e o consumidor deverá

entrar em contato com a instituição emissora do cartão, registrar a ocorrência e solicitar o

cancelamento do mesmo.
· Sempre que o consumidor entrar no crédito rotativo, pagar a parcela mínima ou mesmo um

valor acima desse mínimo conforme suas possibilidades, o banco tem de oferecer uma linha de

crédito a juros menores para o parcelamento do saldo devedor.
Os bancos têm de aplicar essas regras até o próximo dia 3 de abril, mas alguns já estão

oferecendo alternativas para a liquidação do saldo do cartão de crédito.
A expectativa do governo é que, com essas regras, a inadimplência tenha uma redução

significativa e, como consequência, ocorra uma redução dos encargos financeiros cobrados.
Entendemos que essa expectativa somente será viável se o consumidor continuar a usar o

cartão após parcelar a dívida anterior e o banco não tomar providências para que não seja

permitido o uso do cartão enquanto estiver sendo liquidado o parcelamento do débito anterior.
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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/

CÓD VAGA CÓD VAGA

8185 TÉCNICO EM INFORM ÁTICA 8387 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8414 VENDEDOR

8203 ESTÁGIO 8389 ESTÁGIO D.P 8415 ESTÁGIO DIREITO

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8390 ESTÁGIO TREINAM ENTO 8367 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8391 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8369 ASSISTENTE DE COM PRAS

8309 FARM ACÊUTICO 8393 AUXILIAR DE DEPARTAM ENTO PESSOAL 8370 ESTÁGIO

8327 ATENDENTE - GELATERIA ITALIANA 8394 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 8371 ESTÁGIO ENGENHARIA

8328 ESTÁGIO ENGENHARIA 8395 ASSISTENTE COM ERCIAL 8372 ESTÁGIO GASTRONOMIA

8330 CONFERENTE 8396 ASSISTENTE CONTÁBIL 8373 ESTÁGIO

8331 OFICIAL DE M ANUTENÇÃO 8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8377 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

8332 DIVULGADOR INTERNO E EXTERNO 8398 ESTÁGIO ENGENHARIA 8381 ESTÁGIO M ARKETING

8336 RH - ANALISTA DE SUPORTE 8400 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍM ICA 8382 INSPETOR DE QUALIDADE

8337 ESTÁGIO SEGURANÇA ALIMENTAR 8401 RESPONSÁVEL TÉCNICO 8385 ESTÁGIO

8338 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8403 OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÃO 8357 ESTÁGIO MÍDIA SOCIAL

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8404 FATURISTA 8358 ESTÁGIO ENGENHARIA

8341 ESTÁGIO VENDAS 8406 ESTÁGIO P.C.P 8359 ESTÁGIO

8342 AUXILIAR DE MARKETING 8407 ESTÁGIO DIREITO 8360 ESTÁGIO COM ERCIAL

8344 AUXILIAR DPTO. LEGALIZADO 8410 PROFESSOR DE M USCULAÇÃO 8361 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8346 ESTÁGIO ENGENHARIA 8411 ESTÁGIO 8350 REPRESENTANTE COM ERCIAL

8347 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8412 ESTÁGIO ENGENHARIA 8352 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8348 ESTÁGIO 8353 VENDEDOR EXTERNO 8349 ESTÁGIO

8386 ESTÁGIO DESENVOLVIM ENTO DE SISTEM AS 8354 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I - EXPEDIÇÃO 8356 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Cargo:
Principais atividades:
Requisito:
Formação: Horários:
- segundas-feiras às sextas-feiras das 12h44min às 22h40min, com uma hora de refeição ( )
- segundas-feiras às sextas-feiras das 12h42min às 22h38min, com uma hora de refeição ( )
- segunda-feiras às quinta-feiras das 13h12min às 22h40min | sextas-feiras das 13h12min às 21h e sábados das 08h às 12h ( )

Auxiliar de Laboratório

Atender as demandas dos laboratórios de práticas, organizar, manter a higienização dos laboratórios, principalmente os de química.

CRQ ATIVO

Técnico ou Superior em Química.

vaga no UniAnchieta da Rua Bom Jesus de Pirapora, 100

vaga no UniAnchieta da Avenida Dr. Adoniro Ladeira, 94

vaga no UniAnchieta da Avenida Dr. Adoniro Ladeira,94

INTERESSADOS ENVIAR LINK DO TRABALHE CONOSCO - WWW.ANCHIETA.BR

LABORATÓRIO
DE QUÍMICA
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Te vi no Anchieta
Após as merecidas férias de verão, os alunos das

Escolas Padre Anchieta de Jundiaí retornaram às

aulas no último dia 30 de janeiro. Os estudantes

puderam rever os colegas e ainda conhecer os novos

professores. Para os alunos recém-chegados, muitas

novidades virão pela frente. O retorno às aulas tem

sido produtivo e tranquilo, já que a instituição

desenvolve o “Projeto de Acolhimento”, iniciativa que

possibilita a aproximação e integração dos alunos por

meio de atividades práticas. Para os estudantes

concluintes do ensino médio, este ano letivo será

intenso. Por isso, é fundamental a tranquilidade nos

estudos e a renovada motivação para aprender.

Confira as fotos do primeiro dia de aula.

As meninas se divertiram durante a atividade

Aqui o trabalho em equipe acontece em todos os momentos

É hora de movimentar o corpo

Deu trabalho mas o resultado ficou lindo Os meninos capricharam na releitura



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


