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Juliana Bürger Rodrigues, docente do
curso de Nutrição do UniAnchieta,

explica os benefícios do consumo da erva
para o corpo humano. Páginas 4 e 5

Você conhece o

matcha?



Oficina

Yoko Ono ganha exposição no Instituto Tomie Ohtake
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A oficina será realizada em 8 de abril. As oficinas do NEMP são gratuitas e
abertas à comunidade acadêmica e à comunidade externa. As inscrições

estão abertas e as vagas são limitadas.

Inteligência emocional
é tema de oficina

promovida pelo NEMP

NO PRÓXIMO DIA 8 DE ABRIL, O NÚCLEO DE
EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO
UNIANCHIETA (NEMP) PROMOVERÁ A OFICINA

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, MINISTRADA POR JANAINA FIRMINO,
QUE APRESENTARÁ OS PRINCIPAIS CONCEITOS, DICAS DE LEITURA
E TÉCNICAS PARA APRIMORAMENTO PESSOAL, COM APRESENTAÇÃO
DE VÍDEOS E DE CASES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO.

As atividades promovidas pelo NEMP são gratuitas e abertas ao público,

sempre 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. As inscrições podem ser feitas pela internet:

https://www.intranet.anchieta.br/nemp.

COMPOSITORA, CANTORA E ARTISTA PLÁSTICA VANGUARDISTA
NIPO-AMERICANA, YOKO ONO TERÁ PARTE DE SUA OBRA EM
EXPOSIÇÃO NO INSTITUTO TOMIE OHTAKE. Concebida

especialmente para o Instituto, a mostra apresenta uma retrospectiva da
atividade da artista por meio de alguns filmes e de 65 peças de suas conhecidas
instruções, que permitirão ao visitante seguir o percurso criativo da artista desde
os anos 1960 até a atualidade.
A exposição fica em cartaz no Instituto Tomie Ohtake, localizado na Av. Faria
Lima, em São Paulo, entre os dias 1º de abril e 28 de maio, de terça a domingo,
das 11h às 20h. Os ingressos custam R$12,00 (inteira) e R$6,00 (meia). As
informações foram colhidas no site do Instituto Tomie Ohtake
(http://www.institutotomieohtake.org.br/).

YOKO
ONO

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ SABE...

Cultura
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Oficinas de Leitura
e Produção Textual

em Língua
Portuguesa e de
Inglês Instrumental
para alunos de
Ensino Médio

Anchieta
oferece aulas

de Língua
Portuguesa e
Língua Inglesa
gratuitamente

O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ,
UNIANCHIETA, POR MEIO DO CURSO DE LETRAS, OFERECE
OFICINAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL E DE INGLÊS
INSTRUMENTAL PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO.

As aulas terão início no
dia 01/04 com término previsto
para o dia 17/06, totalizando 10 sábados.

O objetivo dessas oficinas é promover vivências leitoras e de escrita para alunos
de Ensino Médio, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo de
habilidades em leitura e em produção textual, especialmente para aqueles que
visam ampliar seus conhecimentos literários, linguísticos e culturais em Língua
Portuguesa e Língua Inglesa. Os docentes responsáveis são graduandos do curso
de Licenciatura em Letras do Centro Universitário Padre Anchieta, sendo
supervisionados pelos professores Dr. Davi.Faria de Conti..e Dra. Lígia Formico
Paoletti coordenadores do Estágio de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. As
oficinas são gratuitas. Podem
participar alunos de todas as escolas
de Jundiaí e região. Serão
oferecidas 50 vagas para
novos alunos. As
atividades acontecem
semanalmente, com
aulas aos sábados, nas
escolas Padre Anchieta,
centro, das 9h às 12h, sendo
1h30 para oficina de Inglês
Instrumental e 1h30 para
oficina de leitura e produção
t e x t u a l e m L í n g u a
Portuguesa.

OCENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
A N C H I E T A D E J U N D I A Í ,
UNIANCHIETA, POR MEIO DO CURSO
DE LETRAS, OFERECE NOVAMENTE AOS

ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, AULAS GRATUITAS DAS
DISCIPLINAS DE INGLÊS E PORTUGUÊS.

As aulas terão
início no dia
0 1 / 0 4 c o m
t é r m i n o
previsto para
o dia 17/06,
totalizando
10 sábados.

Podem participar alunos de todas as escolas de
Jundiaí e região. Serão oferecidas 50 vagas para
novos alunos. As atividades acontecem
semanalmente, com aulas aos sábados, nas
escolas Padre Anchieta, centro, das 9h às 12h,
sendo 1h30 de aula de inglês e 1h30 de aula de
português.

As aulas são preparadas por alunos do curso de
Letras e supervisionados por docentes da
instituição, Profa. Dra. Lígia Formico Paoletti e Prof.

Dr. Davi Faria de Conti,
o r i e n t a d o r e s e
coordenadores do
Estágio de Língua
Portuguesa e Língua
Inglesa.

OS INTERESSADOSPODEM FAZER A INSCRIÇÃONO DIA 25/03/2017 DAS10H ÀS 12H NAS ESCOLASPADRE ANCHIETA- PRÉDIO IPEROIG -RUA MARCÍLIO DIAS, 299,CENTRO, JUNDIAÍ.



04 | 19 MARÇO 2017 19 MARÇO 2017 | 05

Juliana Bürger Rodrigues, docente do curso de
Nutrição do Centro Universitário Padre Anchieta,

explica os benefícios do consumo de matcha.

DENOMINAM-SE “CHÁ”
SOMENTE AS INFUSÕES
PROVENIENTES DA

PLANTA CAMELLIA SINENSIS,
OU SEJA, OS CONHECIDOS CHÁ
VERDE, CHÁ PRETO, CHÁ
BRANCO E CHÁ OOLONG. Todos

os demais “chás” conhecidos são na

verdade infusões (camomila,

boldo, hortelã, canela). Os chás são

a segunda bebida mais consumida

no mundo há séculos, ficando atrás

apenas da água. Uma variação do

chá verde é um chá chamado de

matcha, sendo o tipo usado na

famosa cerimônia do chá feita pelos

monges na China e pelos Samurais

japoneses. Ele é obtido da

pulverização das folhas do chá, as

quais são colhidas apenas uma vez

ao ano. Um mês antes da coleta, as

plantações são protegidas da luz

com três camadas de toldos. Esse

processo força as plantas a lutarem

pela luz de que necessitam para

crescer. Isso resulta em folhas mais

longas, finas e macias, ricas em

clorofila e aminoácidos. Essa

técnica também propicia os níveis

mais elevados de L-teanina

encontrados nesse tipo único de

chá verde.

Mas você alguma vez já pensou em comer um chá? Esta

pergunta pode parecer estranha, porém já é uma

realidade. O matcha é a folha de Camellia sinensis moída

integralmente, ou seja, ao consumir o matcha você terá

acesso aos benefícios do tão popularmente conhecido chá

verde, porém de forma potencializada, uma vez que ao

tomar o chá verde consumimos apenas o produto

resultante da infusão das folhas em água quente, sendo as

folhas descartadas. Quando consumimos o matcha,

estamos na verdade comendo/bebendo a folha toda da

Camellia sinensis, que contém uma concentração maior

das propriedades nutricionais em relação ao chá verde

comum. Dentre os compostos nutricionais, destaca-se a

p resença de ca tequ inas , e spec i a lmen te a

epilogalatocatequina-galato, que no matcha apresenta

uma concentração 137 vezes maior do que no chá verde. A

catequina é uma das principais responsáveis pela

capacidade antioxidante do matcha. Por suas

propriedades, auxilia no combate e prevenção de diversas

doenças, tais como gastrite, pedra nos rins, processos
inflamatórios, diabetes, elevação do colesterol sérico e da glicose,

câncer, etc. As catequinas presentes no matcha também ajudam na

prevenção da halitose e das cáries, por combaterem as bactérias

periodontais.
Além disso, ele apresenta consideráveis quantidades de um aminoácido

que ajuda na produção de ondas alfa pelo cérebro, aumentando a

sensação de alerta, a concentração e a memória, melhorando o humor e

a capacidade de aprendizado e de relaxamento. Também contém fibras

e diversas vitaminas e minerais em sua composição.
Ao consumir o matcha, você estará bebendo/comendo a planta Camellia

sinensis, mas há uma vasta gama de opções de consumo, pois

encontramos hoje no mercado de produtos alimentícios diversos

alimentos que contêm chá verde como um ingrediente. Podem ser

citados sorvetes, leites, refrigerantes, chocolates, shakes, bolos, balas

e até mesmo pães, o que facilita o consumo do chá e a apropriação dos

benefícios desse consumo.

O matcha ajuda no

emagrecimento?
O matcha é um grande aliado do emagrecimento por

proporcionar dois principais efeitos: o de aumentar o

metabolismo e ajudar no processo de queima de gordura.

Alguns estudos demonstram que o consumo do matcha

pode potencializar a queima de gorduras em até quatro

vezes, sem causar efeitos adversos. Este mesmo efeito é

visto na termogênese (queima de calorias pelo nosso

corpo), ocorrendo um aumento de três a quatro vezes da

energia gasta quando se consome matcha. O matcha não é

somente a folha de Camellia sinensis moída integralmente.

Antes de ser moída, a folha recebe um cuidado especial. Ela

é protegida contra a luz durante uma etapa da sua

produção, o que faz com que a planta fique mais rica em

clorofila. As folhas, colhidas manualmente, não passam

pelo processo de fermentação e oxidação, o que garante

também a manutenção da cor verde vivo e brilhante pela

grande quantidade de clorofila. Já se sabe do potencial da

clorofila em promover um efeito detox, ou seja, faz com que

o corpo elimine substâncias que prejudicam o seu correto

funcionamento, o que acaba também auxiliando no

processo de emagrecimento.

Matcha: um chá milenar e especial
Qual a melhor forma de

ser consumido?
Esta é uma das vantagens mais fantásticas do matcha

em relação aos demais chás provenientes da Camellia

sinensis (branco, verde e preto). Por ter um sabor

fresco e herbal, além de uma cor verde belíssima, ele

vem sendo utilizado nos mais diversos tipos de

produtos alimentícios. Já são comercializados

chocolates, cookies, bolos e bebidas lácteas com

adição de matcha. Essa gigantesca versatilidade de

formas de consumo do matcha o torna fantástico

quando comparado aos outros chás. Ou seja, é um chá

verde, com maior concentração de compostos

nutricionais e ainda pode ser aplicado em inúmeras

formulações, além do consumo tradicional. Porém, é

na forma de bebida que geralmente conseguimos uma

maior concentração do matcha. As diferentes

formulações em que o matcha pode ser adicionado

(chocolates, pães, bolos, cookies) geralmente

apresentam pequenas concentrações do ingrediente

quando comparadas à bebida de água e matcha.

Acredito que as diferentes formulações auxiliam o

consumidor a desenvolver o paladar para o consumo

do matcha, uma vez que irá consumir um produto que

geralmente agrada aos mais diferentes paladares,

tendo o benefício nutricional do matcha.

Ha  alguma contraindicacao  para o uso do matcha?
Por possuir cafeína, pessoas com tendência à insônia devem evitar o seu consumo à noite. Estudos

mostram que mesmo efeitos exagerados de consumo de chá verde não levaram a toxicidade hepática, o

que é um ótimo indicativo, porém recomendo que pessoas que apresentam hipertensão, nefrite e gestantes

sempre consultem o seu médico antes de consumi-lo. Os efeitos colaterais do consumo do matcha também

são raros, porém alguns estudos demonstram que pode provocar picos hipertensivos e pode haver uma

correlação com o câncer de esôfago, se for consumido em elevadas temperaturas, assim como todos os

outros chás, não podendo ser a doença correlacionada ao matcha, mas à água fervente. Para a pessoa ter o

melhor consumo e aproveitamento tanto dos diferentes tipos de chás como de outros alimentos, o ideal é

consultar um nutricionista, que é o profissional especializado para a prescrição dietética.

Saúde
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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

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8420 ESTÁGIO QUALIDADE

8336 ANALISTA DE SUPORTE - R.H 8421 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8422 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8348 ESTÁGIO 8423 ESTÁGIO

8350 REPRESENTANTE COM ERCIAL 8424 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8358 ESTÁGIO ENGENHARIA M ANUFATURA 8425 ESTÁGIO WEB DESIGN

8360 ESTÁGIO COM ERCIAL 8426 VENDEDOR DE VEÍCULOS

8361 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 8427 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO/LOGÍSTICA - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8367 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 8428 ESTÁGIO M ARKETING - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8372 ESTÁGIO GASTRONOM IA 8429 ESTÁGIO T.I - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8373 ESTÁGIO 8430 ESTÁGIO M ARKETING - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8377 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 8431 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8382 INSPETOR DE QUALIDADE 8432 ATENDIM ENTO

8385 ESTÁGIO 8433 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8386 ESTÁGIO DESENVOLVIM ENTO DE SISTEM AS 8434 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8391 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8435 ASSISTENTE DE S.G.I

8394 TÉCNICO EM ENFERM AGEM 8436 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8395 ASSISTENTE COM ERCIAL 8437 ESTÁGIO

8396 ASSISTENTE CONTÁBIL 8438 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8439 ESTÁGIO VENDAS

8398 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍM ICA 8441 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8400 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍM ICA 8443 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8401 RESPONSÁVEL TÉCNICO 8444 ESTÁGIO ENGENHARIA PRODUÇÃO

8403 OPERADOR TÉCNICO DE PRODUÇÃO - M ANUTENÇÃO 8447 ASSISTENTE DE DEPARTAM ENTO PESSOAL

8404 FATURISTA 8448 ASSISTENTE CONTROLE DE QUALIDADE I

8406 ESTÁGIO P.C.P 8451 ESTÁGIO

8407 ESTÁGIO DIREITO 8453 JOVEM APRENDIZ - CONTÁBIL/FISCAL

8409 AUXILIAR DE M ARKETING 8454 ANALISTA DE R.H SENIOR

8410 PROFESSOR DE M USCULAÇÃO 8455 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8414 VENDEDOR 8456 ESTÁGIO ECONOM IA

8415 ESTÁGIO DIREITO 8457 AUXLIAR DE LABORATÓRIO

8416 ASSISTENTE DE M ARKETING 8458 ESTÁGIO ENGENHARIA APLICAÇÕES

8417 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8459 ESTÁGIO ENFERM AGEM

8418 ESTÁGIO COM PRAS 8460 ANALISTA CONTÁBIL SENIOR

8419 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 8462 ANALISTA FISCAL SENIOR

8464 ASSISTENTE CONTÁBIL 8463 ESTÁGIO QUÍM ICA
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Te vi no Anchieta

Durante alguns dias do mês de março, uma praça de
alimentação especial funcionou nas dependências do Campus
Prof. Pedro C. Fornari, com diversos food trucks. Batata-frita,

pastel, açaí, churrasco, hambúrguer gourmet, churros,
geladinho, tapioca e temaki foram as delícias em oferta.

Confira as fotos.

Esse churrasco faz sucesso

Hambúrguer gourmet

Comida e amigos, melhor combinação

Uma nova praça de alimentação no UniAnchieta

Hora da sobremesa!
Açaí para dar energia antes da aula



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

Saúde
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

Gestão e Negócios

MATRÍCULAS ABERTAS
WWW.ANCHIETA.BR | 0800 772 8445

Vestibular

www.anchieta.br  | 0800 772 8445


