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Faculdade:

SERÁ?SERÁ?
Além de possibilitar o ingresso qualificado

no mercado de trabalho,

a graduação promove experiências

que preparam o indivíduo para a vida.
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Enem 2017 terá mudanças

CRIADO PARA AVALIAR O NÍVEL DE
CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES
DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO,

O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
(ENEM) TORNOU-SE O PRINCIPAL
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM
I M P O R T A N T E S P R O G R A M A S D O
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO VOLTADOS
PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR,
COMO PROUNI, FIES E SISU.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o
e d i t a l d o E n e m 2 0 1 7 n o s i t e

http://enem.inep.gov.br. É conveniente que esse
documento seja lido por todos os interessados em
participar do exame, a ser realizado no mês de

novembro.
Entre as mudanças, estão o aumento da taxa de
R$68,00 para R$82,00 para aqueles que não
conseguirem a isenção do pagamento, além da
invalidação do exame como certificado do ensino
médio. Segundo representante do Inep, em
entrevista ao G1, “o aumento da tarifa da
inscrição se deu para atualizar os valores
conforme o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) praticado em 2016 e
para arcar com os custos operacionais e as
melhorias implementadas no certame”. Além
disso, a prova não será realizada em dois dias
seguidos, sábado e domingo, como vinha
ocorrendo. Após consulta pública sobre o exame e
a demanda dos candidatos sabatistas (religiosos

que só podem estudar ou trabalhar aos sábados
após o sol se pôr), o exame passa a ser aplicado
em dois domingos consecutivos. Neste ano, as
datas fixadas são 5 e 12 de novembro.
Os interessados em realizar o exame devem ficar
atentos às regras e aos prazos. As inscrições
ficarão abertas a partir das 10h do dia 8 de maio e
poderão ser feitas até as 23h59 (horário de
Brasília) do dia 19 de maio. A taxa de inscrição
deverá ser paga até o dia 24 de maio. Ficam
isentos do pagamento os estudantes do terceiro
ano do ensino médio da rede pública, candidatos
com inscrição no CadÚnico, sistema que reúne
famílias de baixa renda, e estudantes que se
enquadrarem às exigências da Lei nº
12.799/2013.

O fotógrafo é conhecido como o pai da fotografia. Mostra
em São Paulo reúne obras do início de sua carreira.

As inscrições começam em 8 de maio.
Quem pretende prestar o exame deve ficar atento às mudanças

Henri Cartier-Bresson
está na Paulista

OS AMANTES DA FOTOGRAFIA CERTAMENTE TÊM O
FRANCÊS HENRI CARTIER-BRESSON (1908-
2004) EM SUA LISTA DE PREFERÊNCIAS. AOS 24

ANOS, BRESSON ADQUIRIU UMA CÂMERA LEICA, QUE SE
TORNOU SUA COMPANHEIRA E TRANSFORMOU SEUS
OLHARES EM FOTOGRAFIA.
Numa parceria entre o Sesi-SP e a Magnum Photos, a mostra
“Henri Cartier-Bresson, primeiras fotografias”, apresenta 58
obras dos quatro primeiros anos de trabalho do fotógrafo,
conhecidas pelo conceito de “momento decisivo”, publicadas no
livro Images a la Sauvette, em 1952.
A exposição acontece na Galeria de Fotos do Sesi-SP, localizada
na Avenida Paulista, até o dia 25 de junho, diariamente das 10h
às 20h. A entrada é franca.
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Sarau – Aprendizado
manifesto e expressivo

Atividade faz parte do projeto poesia, das Escolas Padre Anchieta.

DURANTE O ÚLTIMO MÊS DE MARÇO, FOI REALIZADO O III
SARAU POÉTICO, EVENTO QUE FAZ PARTE DO PROJETO
POESIA DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PRIMEIRO AO

QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PADRE
ANCHIETA. A atividade contemplou os temas desenvolvidos ao longo do
primeiro trimestre, e foram apresentadas canções e poesias de diversos
autores brasileiros.
Comum no século XIX, o sarau é um evento cultural no qual ocorrem
concertos musicais, serestas, cantos e apresentações artísticas e
literárias. Além disso, dança, poesia, leitura de livros e outras formas de
arte, como pintura, teatro e pratos típicos, também podem estar inclusos
na atividade.
O evento promove o desenvolvimento cultural dos alunos, mantendo
sempre a característica de confraternização, manifestação e divulgação
da arte. Nesta edição, as atividades contemplaram os projetos Identidade

e Respeito, realizado com estudantes do primeiro ano, Cultura Popular
Brasileira, com a apresentação Cantigas e Parlendas, realizada por
estudantes do segundo ano, Sustentabilidade, com os estudantes do
terceiro ano, que declamaram poesias sobre a importância da preservação
do meio em que vivemos, Participação e Cidadania, com os estudantes do
quarto ano, que apresentaram as canções Criança não trabalha e Gente
tem sobrenome, reafirmando alguns direitos fundamentais das crianças e
adolescentes, e Diálogo e Convivência, com os estudantes do quinto ano,
cujas apresentações confirmaram o valor da capacidade de consideração e
entendimento sobre a reciprocidade e o respeito. A poesia Saber Viver, de
Cora Coralina, estudada durante o projeto, também foi apresentada,
deixando a seguinte mensagem:

“[...]
[...]

nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o
coração das pessoas. E isso não é coisa de outro mundo, é
o que dá sentido à vida”.

Os alunos capricharam nas apresentações durante o Sarau
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Futuro

Graduação: entre o sonho e a realidade
O final do ensino médio é marcado por acúmulo

de compromissos e pela necessidade de
escolha da carreira profissional e do curso

superior. É importante considerar a graduação
como etapa da formação que também prepara

para a vida.

PARA OS QUE INICIARAM O ÚLTIMO ANO DO
ENSINO MÉDIO EM 2017, ESTE É O MOMENTO DE
DEFINIÇÕES SOBRE O FUTURO: A CARREIRA

PROFISSIONAL, O CURSO DE GRADUAÇÃO. Entre os
sonhos, a vontade dos pais e as carreiras promissoras, muitas
vezes há longas distâncias, e é preciso administrar tensões e
conflitos. É comum que os pais atuem como conselheiros, e
essa experiência é positiva quando os pais conhecem bem as
competências e habilidades do filho, ajudando-o a se
encaminhar para escolhas que o farão mais feliz. Por outro lado,
orientar os filhos para que escolham áreas que oferecem
chances reais de sucesso, bom retorno financeiro ou que
atendem os sonhos dos pais pode provocar a frustração dos
jovens, que não têm suas particularidades levadas em conta.
É importante que o jovem converse com seus pais, seja
apoiado, ouça as orientações, mas a decisão sobre a graduação
deve estar sustentada na vontade própria, em seus interesses e
habilidades. O jovem deve argumentar, expor as razões de sua
escolha, demonstrando maturidade e determinação.

Da teoria à prática

Profissionais experientes

Troca de conhecimento

Amadurecimento

Um novo mundo

Muito mais do que o conteúdo teórico apresentado em sala de aula, o ensino superior insere
o estudante na prática, por meio de atividades orientadas, pesquisas, ações.

Os docentes são profissionais experientes, que trazem muitas experiências da atuação no
mercado de trabalho da área, além da experiência acadêmica.

Idades, opiniões, histórias, interesses e assuntos diferentes serão percebidos o tempo todo
no ambiente da graduação, que possibilita uma rica troca de conhecimentos.

O ingresso na graduação é um dos principais marcos do início da vida adulta. Novas
responsabilidades surgem, assim como uma rotina completamente diferente da anterior, com
novas e diversas experiências.

Assim que tem início essa nova etapa da formação, a visão de mundo tende a se alterar.
Lidar com pessoas diferentes, conteúdos específicos da área escolhida e novos afazeres
promovem o amadurecimento e a autoconfiança, necessários ao enfrentamento dos próximos
desafios, como a entrada no mercado de trabalho e a construção de uma carreira de sucesso.

Segundo o professor João Antônio de Vasconcellos, Diretor Acadêmico do Centro
Universitário Padre Anchieta, “no mundo moderno, com um mercado de trabalho cada
vez mais competitivo, é fundamental se ter um curso superior. A escolha deste curso
deve levar em consideração o gosto e a aptidão pela profissão a ser exercida. Só assim
é possível tornar-se um profissional competente e realizado. O ensino superior tem
como pressuposto fundamental formar o profissional cidadão, capaz de contribuir
para a melhoria da sociedade em que vive e de modificá-la quando necessário, para
melhor viver e sentir-se feliz. Dada a competitividade já apontada, as aspirações de
nossos jovens estão extrapolando a frequência aos cursos superiores (bacharelados,
licenciatura e tecnólogos), galgando patamares mais altos na pós-graduação, para
maior aperfeiçoamento e consequente competência”.

A graduação encaminha o futuro profissional, mas a escolha acertada do curso é importante também
porque esse período da formação promove experiências e desenvolve competências para a vida.
Acompanhe abaixo.



06 | 23 ABRIL 2017

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
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Conhecimento

Nutricionista formada pelo
UniAnchieta conquista vaga
para residência no Hospital
das Clínicas da Faculdade

de Medicina da USP
FORMADA EM NUTRIÇÃO PELO UNIANCHIETA, ELISÂNGELA

APPOLINARIO DE ALMEIDA MOROSI DISPUTOU UMA DAS
TRÊS VAGAS PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM

URGÊNCIA E TRAUMA DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO CENTRAL DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
O exame foi realizado no dia 20 de março, na Escola de Educação
Permanente do HC (EEP-HCFMUSP), e 81 inscritos disputaram as vagas.
O processo seletivo foi realizado em
várias etapas ao longo do dia. No
período da manhã, foi aplicada uma
prova de caráter classificatório,
contendo 40 questões de múltipla
escolha sobre conhecimentos da
graduação, com duração de três
horas. À tarde, os candidatos
realizaram uma prova dissertativa,
respondendo sobre condutas práticas
no atendimento ao paciente. Na
sequência, foram entrevistados e
realizaram uma prova prática, que
consistiu na elaboração de uma dieta.
A análise documental incluiu a
ava l iação do curr í cu lo e a
apresentação de certificados, com
a t r i b u i ç ã o d e p o n t u a ç õ e s
estabelecidas previamente no edital
do Programa. Realização de iniciação
científica, apresentação de trabalho e participação em congresso durante
a graduação foram critérios determinantes para a aprovação.
Sobre a nova experiência e o percurso realizado, Elisângela relata:
“Acredito que essa residência agregará grande valor ao meu futuro
profissional, pois 80% da carga horária consiste em prática, e desta
forma poderei aplicar o conhecimento adquirido durante a graduação.
Tudo o que é novo gera ansiedade, ainda mais sendo uma oportunidade
importante como esta, em uma instituição renomada. Fiquei
extremamente feliz ao saber que estava entre as três classificadas”.

Taciana Davanço, coordenadora do curso de Nutrição do UniAnchieta,
relata: “A Elisângela é uma estudante exemplar, muito dedicada e
focada. A pesquisa de Iniciação Científica exigiu muito esforço e
dedicação dos envolvidos, e ela sempre se destacou. Foi primorosa em
tudo o que realizou. Tenho muita admiração e carinho pela Elis. Ela é um
exemplo de que, com dedicação e esforço, todos os sonhos são
realizados. Tenho certeza de que será uma nutricionista nota mil.
Parabéns, Elis! Você me enche de orgulho e alegria!”

Pa ra Wande r l e y Ca r va l h o ,
orientador da estudante durante a
sua Iniciação Científica, “conheci a
Elisângela no segundo semestre de
2013, quando ministrei a disciplina
de C i to l og ia , H i s to l og ia e
Embriologia para a turma unificada
da qual ela fazia parte. Ao longo
daquele semestre letivo, pude
constatar o empenho e a seriedade
que a aluna dedicava ao curso de
Nutrição e, particularmente, a todas
as atividades desenvolvidas no
âmbito da disciplina sob minha
responsabi l idade. Em 2015,
Elisângela e eu voltamos a nos
encontrar, desta vez no contexto do
Programa de Iniciação Científica do
UniAnchieta, onde assumi a
condição de co-orientador de seu

projeto de pesquisa intitulado “Efeito de um Programa de Intervenção
Nutricional em Indicadores de Qualidade de Vida dos Funcionários do
Centro Universitário Padre Anchieta”, cuja orientação ficou a cargo da
Profa. Dra. Taciana Davanço. Nesse novo cenário, convivi, ao longo de
um ano, com uma Elisângela mais amadurecida academicamente, porém
igualmente séria e empenhada no desempenho de suas tarefas.
Parabenizo a aluna pela conquista da vaga de residência no H.C, puro
resultado do investimento que fez ao longo do curso de graduação.”

Elisângela Appolinario de
Almeida Morosi se classificou

para uma das três vagas
oferecidas pela instituição.
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Durante o mês de abril, estudantes do curso de Ciências Contábeis do UniAnchieta,

supervisionados pelos professores, estiveram de plantão nas dependências da instituição para

a elaboração e o envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016/2017. O

serviço foi prestado gratuitamente aos contribuintes. A atividade oferece aos estudantes a

oportunidade de colocarem em prática os conteúdos estudados, com o objetivo de formar

profissionais capacitados para o mercado de trabalho.

Os alunos são supervisionados por professores Coordenadora Márcia Silveira orientando contribuinte

Os alunos trabalham desde a triagem da documentação necessária Momento do envio da declaração pelo site da Fazenda

É importante conferir todos os dados antes


