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Economia

Comece o ano
longe do vermelho

NOVAMENTE ESTAMOS NO FINAL DE UM ANO, ENVOLVIDOS
NAS PROVOCAÇÕES DA PROPAGANDA, SEMPRE
INSISTENTE E EFICIENTE. Outro fator que ajuda nessa

provocação é o recebimento do 13° salário, que faz com que a

disponibilidade financeira seja maior.
Sempre buscamos utilizar essa renda extra da melhor forma possível.

Precisamos definir prioridades e, na ponta da lista, está a liquidação de

dívidas, principalmente se forem de saldo rotativo de cartão de crédito ou

saldo devedor em cheque especial.
Essas linhas de crédito possuem os maiores encargos financeiros, que

elevam a dívida a níveis insustentáveis. Após isso, vamos ao consumo

consciente. E consumo consciente é consumir pela necessidade e não pela

oportunidade.
Somente assim estaremos empregando adequadamente nossos recursos

financeiros. Vamos estar conscientes do período de extrema instabilidade

econômica atual, que não oferece nenhuma garantia de emprego e

manutenção da renda.
Completando nossa estratégia, lembremo-nos de que em janeiro nos

encontramos com um trio de obrigações que vão exigir recursos financeiros

específicos: IPTU, IPVA e gastos escolares. Além dessas despesas, haverá a

cobertura de cheques pré-datados emitidos em dezembro e que vão ser

compensados nos primeiros meses do ano novo.
O momento atual exige muito cuidado nos gastos que vamos fazer.

Lembranças e presentes sempre são bons de dar e receber, mas não podem

ser motivo para um comprometimento financeiro inadequado e acima de

nossas reais possibilidades.

O economista e professor Marino Mazzei
dá dicas para começar bem o ano novo.

Boletim CPA
Mês de Dezembro

ENADE 2017

Relatório dos Estudantes em situação regular junto ao
ENADE 2017

Justificativa de ausência no ENADE 2017

2º Ciclo Avaliativo

No dia 26 de novembro, os alunos concluintes inscritos
realizaram a prova do ENADE 2017. Nós do UniAnchieta
ressaltamos que a presença dos alunos na avaliação reafirma
a responsabilidade e o comprometimento para com o seu
curso. Parabéns a todos!

No dia 20 de dezembro de 2017 foi publicado o relatório de
regularidade dos alunos que foram inscritos no ENADE 2017.
Fique atento!

Já está publicado, na secretaria e nos murais de aviso, o
Edital ENADE no. 26, de 16 de junho de 2017, com os
procedimentos para a justificativa e critérios de ausência no
ENADE 2017. Fique atento aos prazos!

No período 06 a 26 de novembro, os coordenadores,
docentes e discentes tiveram acesso aos instrumentos do 2º
Ciclo Avaliativo. A CPA já encaminhou os resultados da
Avaliação aos Coordenadores dos Cursos de Graduação, para
que eles possam analisar e divulgar os resultados às
comunidades acadêmica e geral.
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para a graduação
Concurso de Bolsas

OCENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ANCHIETA ESTÁ REALIZANDO MAIS UMA
EDIÇÃO DO CONCURSO DE BOLSAS PARA

INGRESSANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo
site da instituição (www.anchieta.br).
As provas serão realizadas nos dias 14 e 28 de janeiro,
domingo, às 9h, no Campus Prof. Pedro C. Fornari,
localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94, Jundiaí/SP. O
Processo Seletivo viabilizará o ingresso de novos
alunos na Instituição, com condições exclusivas de
desconto nas mensalidades.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da instituição.
A prova será realizada em janeiro.

O valor do desconto será proporcional ao desempenho do
candidato na realização da prova, podendo chegar a 100%.

A prova será composta por uma redação e por 20 questões de múltipla

escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. A prova

terá duração máxima de três horas. As bolsas obtidas serão válidas para

ingressantes no primeiro semestre de 2018. As aulas terão início em

fevereiro.
Para maiores informações, o interessado pode ligar para 0800 772

8445, selecionando a opção 1.
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Educação

Anchieta oferece
curso de ensino médio

integrado ao

técnico em
Nutrição

ESCOLAS PADRE ANCHIETA OFERECEM CURSO DE
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO

Qual é a vantagem de cursar o ensino médio integrado a
uma formação técnica?

Qual a diferença entre o técnico em nutrição e o
nutricionista?

Que panorama de atuação se apresenta para o
profissional de nutrição na atualidade?

Quais são as possibilidades de inserção no mercado
para o técnico em nutrição?

Que diferenciais o Curso Técnico em Nutrição e
Dietética das Escolas Padre Anchieta Anchieta oferece
para o aluno?

Linha fina: A instituição passa a oferecer o curso em 2018,
aumentando sua grade de cursos de nível médio integrado ao
técnico.
A chegada do estudante ao Ensino Médio coloca-o diante da
possibilidade de cursar esse nível de ensino integrado a um
curso técnico. Para começar o ano de 2018 ampliando a
atenção a demandas de formação regionais, as Escolas Padre
Anchieta de Jundiaí passam a oferecer o ensino médio
integrado ao Técnico em Nutrição e Dietética, que se soma aos
tradicionais cursos de ensino médio integrado ao técnico da
instituição: Administração, Informática, Design de Interiores
e Química.

Em entrevista, as docentes Taciana Davanço e Tania Almeida
dão mais detalhes sobre a atividade do profissional de nutrição
e sobre o novo curso. Confira.

O aluno conclui o ensino médio e ao mesmo tempo tem um
diploma de curso técnico, o que o diferencia no mercado de
trabalho e também contribui para os resultados em
vestibulares, uma vez que as aulas técnicas contemplam
conhecimentos que são cobrados nos vestibulares.

O técnico em nutrição e dietética deve atuar em conjunto com
o nutricionista. O técnico é um profissional capacitado para
atuar especialmente em nutrição para a coletividade, sempre
auxiliando o nutricionista. Em várias empresas, o técnico é o
executor das atividades ligadas à nutrição, enquanto o
nutricionista é o responsável pelo planejamento,
coordenação, direção e controle das atividades.

A ciência da Nutrição está diretamente ligada ao homem, por
isso tem ganhado espaço no presente e tem um futuro
promissor. O objetivo dessa ciência é o bem-estar do homem.
Assim, promover saúde, prevenir doenças, facilitar o acesso
ao conhecimento do alimento e seus benefícios para o homem,
estudar estratégias para o controle de doenças e resgatar uma
alimentação simples, saudável e acessível são os desafios dos
profissionais que atuam nessa área, com múltiplas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Na área de alimentação coletiva, os restaurantes industriais,
especialmente, contratam muitos técnicos, e a alimentação
escolar tem aumentado a procura por esse profissional, assim
como o comércio, em padarias e supermercados, por
exemplo. Os hospitais também admitem o técnico em
nutrição, mas o número de vagas nesse segmento é menor por
haver poucos hospitais.

Um espaço excelente para as aulas práticas, pois os alunos do
curso técnico utilizarão os mesmos laboratórios que são
usados pelos estudantes do curso de graduação em Nutrição.
O corpo docente é de alto nível; além de excelente formação
acadêmica, os professores têm experiência em docência nessa
área.

novidade!novidade!
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Evento Lançamento de Livro:

Coaching com
cinema e pipoca 2
NO ÚLTIMO DIA 2 DE DEZEMBRO,

OCORREU EM JUNDIAÍ O LANÇAMENTO
DE MAIS UM LIVRO EM QUE O PROF. ME.

BRUNO VILAS BOAS DIAS FOI AUTOR DE UM
CAPÍTULO.

Rafael Herman Mauro

O livro intitulado “Coaching com cinema
e pipoca 2” é uma reunião de filmes e seriados para o
desenvolvimento pessoal e profissional organizado
pelo professor .
A Sociedade Brasileira de Coaching (SBCoaching)
define o assunto como um processo que visa elevar a
performance de um indivíduo (grupo ou empresa),
aumentando os resultados positivos por meio de
metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente
validadas, aplicadas por um profissional habilitado (o
coach), em parceria com o cliente (o coachee).”
Ainda de acordo com a SBCoaching, o coaching é
uma assessoria pessoal e profissional que utiliza
procedimentos orientados, cientificamente validados,
para que indivíduos, times e empresas alcancem
resultados superiores e positivos. Com ele, é possível
entender como nós pensamos, sentimos, reagimos,
aprendemos, mudamos e evoluímos. O foco das
estratégias de coaching abrange, entre outros
fatores, o aprofundamento da autoconsciência do
cliente (coachee), por meio de ações contínuas de
aprendizado. Essas ações têm como base estudos da
Psicologia Cognitiva, da Psicologia Comportamental,
da Psicologia Positiva, das Ciências Organizacionais e
da Neurociência, além de conceitos da Filosofia, da
Educação e de Administração (negócios, processos e
liderança). O processo de coaching leva o cliente a
novos entendimentos, alternativas e opções capazes
de fazer com que ele amplie suas realizações e
conquistas.
Para o professeor Cristiano de Almeida Bredda, que
prefaciou o livro “Coaching com cinema e pipoca 2” no
processo de ensino e aprendizagem se faz necessário
inovar nas metodologias para despertar o aluno a fim
de promove-lo a um pensamento superior com mais
constância. Para o professor Bredda isso só
acontecerá com a renovação do mindset (mudança de
mentalidade).
O livro Coaching com cinema e pipoca 2 tem essa
premissa usando ferramentas tradicionais como
filmes e desenhos, usados de forma criativos e
inovadores para analogias e reflexões gerando maior
fixação do que é aprendido.
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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 CÓD VAGA

8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA 8991 TÉCNICO EM QUÍMICA 9055 ESTÁGIO MARKETING

8891 TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE I 8993 COMPRADOR 9056 GERENTE DE LOJA

8916 ASSISTENTE FISCAL 8994 GERENTE DE RESTAURANTE 9057 ANALISTA DE PÓS VENDAS

8918 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 8995 ANALISTA FINANCEIRO 9059 ESTÁGIO EM VENDAS

8940 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8997 ESTÁGIO FARMÁCIA HOSPITALAR 9060 ANALISTA FINANCEIRO

8941 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 8998 AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR 9061 ASSISTENTE FINANCEIRO

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 8999 DESENHISTA 9062 AUXILIAR FISCAL

8943 PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 9001 ALMOXERIFE 9063 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8944 PROFESSOR DE LÍNGUA ALEMÃ 9004 ESTÁGIO PREVENÇÃO PERDAS E RISCOS 9065 ESTÁGIO EM MARKETING

8945 PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA 9005 ASSISTENTE DE LABORTÓRIO 9066 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8948 ORÇAMENTOS 9007 ESTÁGIO 9067 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8950 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 9008 VENDEDOR ATIVO TELEMARKETING 9069 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8952 ESTÁGIO MARKETING 9011 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 9070 AGENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

8953 ESTÁGIO GESTÃO DE CONTRATOS 9012 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9071 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8954 FARMACÊUTICA 9015 ESTÁGIO VENDAS E MARKETING 9073 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8955 ESTÁGIO BRADESCO EMPRESAS 9016 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 9074 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8956 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 9020 ESTÁGIO 9075 ANALISTA FINANCEIRO

8957 AUXILIAR DE ESTOQUE 9022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9076 ASSISTENTE COMERCIAL

8962 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO DE PRODUTO 9023 CONSULTOR COMERCIAL 9077 ESTÁGIO COMPRAS

8963 ESTÁGIO ENFERMAGEM 9024 ANALISTA FISCAL 9078 INSTRUTUR DE INFORMÁTICA

8964 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9026 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 9079 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8965 ESTÁGIO TERAPIA OCUPACIONAL 9030 AUXILIAR DE FATURAMENTO 9080 RECEPCIONISTA

8968 TRAINEE COMERCIAL 9031 NUTRICIONISTA 9081 ANALISTA DE R.H

8970 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9033 DESENVOLVEDOR P.H.P 9082 SECRETRÁRIA DE VENDAS

8971 ESTÁGIO DEPARTAMENTO FISCAL 9034 ESTÁGIO E.H.S 9083 AUXILIAR JURÍDICO

8972 TRAINEE MARKETING 9036 ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS 9084 SUPERVISOR DE VENDAS

8973 ASSISTENTE DESEMBARAÇO ADUANEIRO 9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO 9085 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8975 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9038 AUXILIAR DE VENDAS 9086 ESTÁGIO SUPERIOR EM QUALIDADE

8976 ESTÁGIO 9041 OFICIAL DE MANUTENÇÃO I 9087 ESTÁGIO DE SISTEMAS

8977 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA 9042 AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO 9088 ESTÁGIO DE CONTROLADORIA

8980 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 9043 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO 9089 VAGA DE ESTÁGIO

8981 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 9045 ESTÁGIO R.H 9090 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8982 ESTÁGIO 9047 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9091 FATURISTA

8983 FOTÓGRAFO 9048 ESTÁGIO PEDAGOGIA 9092 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

8985 ELETRICISTA DE CAMINHÕES 9051 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 9093 AUXILIAR DE VENDAS INTERNAS

8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9053 ESTÁGIO 9094 OPERADOR DE PROCESSOS QUÍMICOS

9095 ANALISTA DE PLANEJAMENTO 9054 OPERADOR DE UTILIDADES

9096 MARKETING DIGITAL
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Existem diversas fontes que você

pode consultar, tanto para

conhecer mais sobre o cotidiano de

um profissional que atua com

Enfermagem, quanto para manter-se

atualizadol. Vamos citar abaixo

algumas delas, para que você já

chegue preparado à sala de aula.

Todavia, é muito importante

entender que os estudos e a

atualização devem ser constantes.

Confira.

Existem diversas fontes que você

pode consultar, tanto para

conhecer mais sobre o cotidiano de

um profissional que atua com

Enfermagem, quanto para manter-se

atualizadol. Vamos citar abaixo

algumas delas, para que você já

chegue preparado à sala de aula.

Todavia, é muito importante

entender que os estudos e a

atualização devem ser constantes.

Confira.

FILMES
Os intocáveis

Ted Talk

SÉRIES
Call the Midwife

LIVRO
Ana Néri, a Brasileira que venceu a Guerra

- baseado em fatos reais, o filme francês Os intocáveis retrata a história de Philipe, um homem

rico que sofre um acidente e fica tetraplégico. Ele precisa de cuidados especiais e contrata o auxiliar de

enfermagem Driss, um jovem bem-humorado e de origem humilde. A produção mostra alguns cuidados com

deficientes físicos, mas também a humanização no tratamento e a confiança estabelecida entre o cuidador e o

paciente.

– após 5 anos entrevistando e filmando enfermeiros, a americana produziu um documentário em

homenagem a esses profissionais. Nesse Ted, ela mostra fotografias e trechos de seu filme e conta um pouco

das histórias do entrevistado. Em sua palestra, ela mostra como uma enfermeira impactou sua vida durante

um tratamento contra o câncer e compartilha com o público sua enorme gratidão. Para ela, os enfermeiros são

verdadeiros heróis.

– inspirada no diário de uma enfermeira nos anos 1950. Elas moram juntas e trabalham

como parteiras para mulheres pobres e geralmente em condições precárias de moradia e saúde. A cada

episódio uma família diferente precisa de atendimento, de forma que o espectador acompanhe a atuação

profissional das enfermeiras e também suas vidas privadas.

– a baiana Ana Néri é a primeira mulher enfermeira do Brasil.

No ano de 1835, ela aprendeu com freiras conceitos e práticas de enfermagem, com o objetivo de atuar como

voluntária na Guerra do Paraguai. Com condições precárias de trabalho e uma grande quantidade de

pacientes, Ana Néri se dedicou e ao fim da guerra foi considerada uma heroína. Escrito por José Louzeiro, o

livro é fruto de um intenso trabalho de pesquisa sobre ela.

inspiração?



ANCHIETA.BR

80% DE DESCONTO
na 1ª mensalidade

JÁ PENSOU EM GANHAR

Garanta sua vaga nas Escolas Padre Anchieta,
referência de ensino na região e receba esse bônus.

Os descontos são válidos até o dia 10 de janeiro
para o Ensino Fundamental, Médio, Médio integrado
ao Técnico em Administração,
Informática, Design de Interiores e o Técnico em Química.

Nutrição (NOVO),

DE SEU FILHO?


