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Os cursos rápidos são uma opção excelente para quem

busca recolocação no mercado de trabalho. Página 3

Cursos de
CURTA DURAÇÃO

estão com
INSCRIÇÕES ABERTAS
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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 está com o professor César Augusto
Ribeiro Nunes.

Sob a orientação da professora Susana Aguirre, os alunos do quarto
ano do Ensino Fundamental das Escolas Padre Anchieta estudaram o
conceito de fração de uma maneira significativa e saborosa,

utilizando barras de chocolate. A atividade teve como objetivo promover a
aplicação do conceito, problematizando situações da divisão do inteiro em
partes iguais. Assim fica fácil aprender matemática!

em
em

Professor César Augusto ao lado do coordenador do

curso de Educação Física, Danilo Crege

Impossível não ficar feliz aprendendo com chocolate

“Comecei a trabalhar no UniAnchieta neste ano de 2017. Sou bacharel e licenciado em
Educação Física, tenho especialização em Gestão Esportiva e atualmente estou cursando o
segundo ano do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Campinas.
Eu escolhi lecionar principalmente por influência dos meus pais, que também são professores e
ainda estão em sala de aula, mas também por acreditar que a nossa profissão tem a
possibilidade de mudar o presente e construir o futuro por meio de uma prática pedagógica
humanizada e emancipatória. Neste primeiro semestre de 2017, ministrei a disciplina de
Futebol e de Futsal para os alunos do terceiro período do curso de Educação Física do
UniAnchieta. Fiquei extremamente surpreso em receber esse prêmio a partir da avaliação dos
alunos, logo no meu primeiro semestre na instituição, o que me deixou muito feliz e
potencializou minhas convicções como docente, inspirando-me ainda mais a buscar
informações e conteúdo que se relacionam à minha área do conhecimento, para que cada vez
mais eu possa intervir de forma transformadora na vida pessoal e profissional dos alunos.
Lembro-me de uma frase, repetida por meu pai, de autoria de Paulo Freire, o maior educador
do nosso país: '(...)

'. Sou muito agradecido a
todos.”

a gente só admira nos outros o que já guardamos no coração,
reconhecemos nos outros o que o nosso coração está cheio
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Cursos de curta duração
contribuem para ampliar os

horizontes profissionais

COM O MUNDO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO, AS
EXIGÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO AUMENTAM, E A
ATUALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO É REQUISITO BÁSICO. COM O

IMPACTO DA GLOBALIZAÇÃO, NOS DIAS ATUAIS NÃO EXISTE
MAIS DATA PARA ENCERRAR OS ESTUDOS, COMO OCORRIA NO
PASSADO. A condição de estudante na atualidade deve ser permanente.
Os obstáculos são maiores e há mais cobranças. Quanto mais formação e
aperfeiçoamento o indivíduo tiver, menos a crise o atingirá. Ao investir na
carreira, o indivíduo deve optar por um curso em que enxerga
possibilidade de crescimento em sua área, que coincida com sua rotina
profissional e que o diferencie no mercado.
Sensível a essa demanda, o UniAnchieta está com matrículas abertas para
os cursos de curta duração. A novidade visa proporcionar aos
participantes os conhecimentos mais alinhados com as práticas
profissionais.
“Durante o curso, que tem duração prevista de 30 ou 120 horas, os alunos
terão contato com docentes que, além da excelente produção científica,

A partir deste semestre, o UniAnchieta oferecerá cursos de curta duração, que promovem
a ampliação dos horizontes profissionais dos estudantes em tempo e custos reduzidos. As
matrículas estão abertas e as atividades terão início em setembro.

possuem vivências profissionais com as melhores práticas das empresas”,
afirma o Diretor da Pós-graduação, Extensão e Pesquisa do UniAnchieta,
Dr. Cristiano Monteiro.

As aulas serão ministradas aos sábados, das 7h50 às 12h, no Campus
Prof. Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94,
Jundiaí/SP. Para obter mais informações, o interessado pode ligar para
0800 772 8445 ou acessar http://www.anchieta.br/cursos-curta-
duracao/.

Entre os cursos oferecidos estão

e outros.

Direito Imobiliário,
Finanças Corporativas, Gestão de Vendas, Liderança
e Desenvolvimento de Negócios, Marketing Digital, O
Novo Código de Processo Civil, Cuidador de Idoso,
Custos Industriais, E-Commerce, Gestão da
Qualidade
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A fim de dar continuidade ao Programa de Orientação Profissional, os estudantes das três séries

do Ensino Médio e do Ensino Médio Integrado ao Técnico das Escolas Padre Anchieta foram

convidados a participar de palestras sobre diferentes áreas e profissões. O projeto tem por

objetivo aumentar o repertório de conhecimentos sobre diferentes carreiras, ocupações, áreas de

atuação e cursos de graduação. Coordenadores de curso e docentes do UniAnchieta proferiram

as palestras e conversaram com os estudantes: Kleber Aparecido Gomide e Flávio Gramolelli

Júnior, coordenadores de cursos da área de Engenharia, João Guilherme Rodrigues e Márcia

Adriana da Silveira, coordenadores dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e

Ciências Contábeis, Aparecida Erica Bighetti Ribas, coordenadora dos cursos de Farmácia e de

Estética e Cosmética, da área da Saúde, Thales Augusto Filipini Righi, coordenador do curso de

Arquitetura e Urbanismo, e Monika de Barros Padilha, docente do curso de Direito.

Professor Kleber Aparecido Gomide

Professor João Guilherme Rodrigues

Não faltou atenção e explicação durante a palestra

Os alunos puderam conhecer e ouvir um pouco mais sobre diversos cursos de graduação

Professor Thales conversando sobre o encanto da Arquitetura
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Ciências na prática

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS
ESCOLAS PADRE ANCHIETA DESENVOLVEM
TRIMESTRALMENTE AULAS EXPERIMENTAIS

EM LABORATÓRIO, ONDE APRENDEM NA PRÁTICA
CONTEÚDOS DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS, NAS
ÁREAS DE QUÍMICA E FÍSICA.
As aulas proporcionam um aprendizado significativo por

meio de comprovação científica, oportunizando a

construção do conhecimento e ampliando, assim, sua

compreensão e atuação no mundo em que vivemos.
No último trimestre, os estudantes do nono ano

trabalharam os métodos de separação de mistura e

destilação fracionada, além da identificação de ácidos,

bases e reações químicas. Os alunos do sétimo ano

trabalharam com a visualização de protozoários e

fermentação de fungos. As atividades inserem os

estudantes na prática da pesquisa e da experimentação.

SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA DE
CIÊNCIAS, FABIANA APARECIDA HEG DE
OLIVEIRA, OS ALUNOS DO QUARTO ANO

DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
PADRE ANCHIETA ESTUDARAM OS CONCEITOS
DE DECANTAÇÃO E FILTRAÇÃO. Na primeira fase, a

da decantação, os alunos percebem que é possível

separar duas substâncias diferentes, uma líquida e

outra sólida, como água e areia. Durante a filtração, os

estudantes percebem que é possível separar a água e a

areia com o auxílio de um filtro de papel.
Comparando os dois processos, os estudantes

perceberam que a filtração é um processo mais

eficiente de separação de misturas, refletindo e

discutindo sobre sua aplicação, como ocorre nas

estações de tratamento de água.

Estudantes do Ensino Fundamental das
Escolas Padre Anchieta têm aulas em
laboratório, nas quais realizam
experimentos e vão sendo inseridos no
contexto da pesquisa.

Alunos realizaram experiências
práticas de decantação e filtração,
que possibilitaram a compreensão e
a comparação dos processos, assim
como a discussão de sua aplicação.

Na prática, os estudantes desenvolvem os conteúdos vistos em sala de aula

Os alunos puderam observar de perto cada fase
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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

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8670 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8672 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8676 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D Portador com Def iciência

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8678 ESTÁGIO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING

8590 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8684 ANALISTA DE PROJETO JUNIOR

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8692 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8611 ASSISTENTE MARKETING 8695 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8620 VENDEDOR CORPORATIVO 8697 ENGENHARIA MECÂNICA

8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8698 P.C.D DIVERSOS

8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8699 ESTÁGIO

8632 ESTÁGIO 8700 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO

8633 COLORISTA 8701 AUXILIAR DE OPERAÇÕES DE R.H

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA

8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8704 ANALISTA CONTÁBIL

8642 ESTÁGIO 8705 ESTÁGIO

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8707 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8709 ESTÁGIO JURÍDICO

8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA OAB 8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8651 ESTÁGIO PROJETO 8711 AUXILIAR CONTÁBIL

8652 ESTÁGIO DIREITO 8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8653 PROFESSOR DE INGLÊS 8713 ANALISTA DE INFORMAÇÃO

8655 ESTÁGIO DESIGN 8714 TÉCNICO MECATRÔNICA

8657 ESTÁGIO COMPRAS 8716 ASSISTENTE CONTÁBIL

8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8719 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8660 OPERADOR TÉCNICO PRODUÇÕES 8720 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8662 CONSULTORA DE VENDAS 8721 AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTÁBIL

8663 ESTETICISTA 8722 ESTÁGIO

8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8723 ANALISTA DE TRADE MARKETING

8667 ESTÁGIO 8724 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8725 ESTÁGIO DIREITO
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Você escolheu a
sua carreira por amor

ou por dinheiro?
Esse é um questionamento que muitos já fizeram, e outros ainda fazem.  Qual é a melhor carreira a seguir, aquela que me dá
um retorno financeiro mais garantido e está em um mercado mais aquecido economicamente, ou aquela carreira que tanto

amo e sempre desejei para o meu futuro.
Uma pesquisa realizada pelo Projeto 30 registrou que 52% dos jovens brasileiros com 30 anos estão frustrados com a

carreira atual.  Resumindo, hoje eles trabalham para sobreviver e não estão inseridos em uma carreira de que realmente
gostam. A pesquisa revela que um dos motivos da escolha da carreira foi apenas a compensação financeira, deixando o

aspecto emocional de lado.
Logicamente o fator social influencia na escolha; em famílias mais estruturadas, nas quais o jovem não depende

essencialmente do fator financeiro, é possível que ele escolha a profissão pela qual é apaixonado.
A escolha da carreira sempre foi um assunto importante para os jovens, e hoje, levando em conta o fator desemprego, os
jovens tendem a escolher carreiras que proporcionem maior possibilidade de ingresso imediato no mercado de trabalho,

podendo deixar assim a carreira dos sonhos de lado.
Quando se fala em carreira, não se pode julgar qualquer escolha, seja ela

priorizando as questões financeiras, seja priorizando a carreira dos sonhos,
pois dentro dessas possibilidades encontramos profissionais bem-sucedidos

em ambos os lados.  Assim, vale ressaltar que não há fórmula secreta para que
a sua carreira decole.  O melhor a se fazer nesse

momento é uma autoavaliação, para que você se
conheça melhor e levante todas as suas

potencialidades, todas as suas habilidades,
todos os temas e assuntos que você está

disposto a aprender para que obtenha o
melhor resultado e

desenvolvimento durante a sua
carreira.

Adriano Betelli,
docente do UniAnchieta.

dos brasileiros  com 30 anos  estão

frustrados com a carreira atual.

52%



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


