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Clerison Stelvio Garcia,
docente do curso de

Psicologia do UniAnchieta,
explica como emoções e

hábitos alimentares podem
estar associados, muitas

vezes com graves prejuízos
para o indivíduo. Página 3
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Negócio fechado!

Qual foi a última vez que você precisou utilizar a sua

competência de negociação? Quais foram os resultados?

HOJE VIVEMOS NA ERA DO “GANHA, GANHA, GANHA”, NA
Q U A L P R E C I S A M O S A T E N D E R A S N O S S A S
NECESSIDADES, AS DO OUTRO E AS DO PLANETA,

GERANDO ASSIM UMA SATISFAÇÃO MÚTUA. Muitos mitos foram
criados ao redor das negociações, pois em algum momento todos nós
já fomos passados para trás durante uma venda ou negociação, e
geralmente após esse evento ficamos perturbados internamente.
Certamente esses momentos serviram de aprendizado, e com isso
algumas pessoas desenvolveram a competência de negociação,
enquanto outras se fecharam para essa competência, que é essencial
nos dias atuais. A crise econômica, ao se instalar em nosso país sem
data para check out, fez com que todos precisassem colocar essa
competência em atividade.
Empresas, colaboradores, profissionais liberais, prestadores de
serviços etc. tiveram que apoiar uns aos outros, fortalecendo assim
seus negócios e protegendo os interesses gerais; ao se apoiarem,
tiveram que atender as necessidades dos outros, reduzindo os custos,
reduzindo a jornada de trabalho e mudando as políticas de
remuneração. E para que essas mudanças não sejam unilaterais, é
necessário negociar, desenvolvendo uma comunicação interpessoal de
mão dupla na tentativa de chegar a um acordo bom para todas as
partes.

Nesse momento, vale a pena pensar de forma ecológica e a longo
prazo, pois, como em todo processo de negociação, as partes pensam
primeiramente em si, mas em momentos de recessão econômica, as
partes têm que quebrar esse paradigma de ganhar a quaisquer custos.
Para não ter prejuízo em uma negociação, é necessário estipular os
limites mínimos para que o negócio seja fechado, e dessa forma a
pessoa não corre o risco de ser surpreendida com um mau acordo.
Com os limites definidos, o sujeito agora tem poder de manobra,
minimizando os riscos e mostrando profissionalismo, além de evitar
fazer contas durante a negociação, assim pode ficar focado no
relacionamento interpessoal, podendo dar a atenção necessária ao seu
interlocutor, identificando quais são os obstáculos que ele tem e como
seu produto ou serviço pode ajudá-lo, e dessa maneira terá mais
chances de fazer um ótimo negócio.
Você sabe negociar? Já explorou todos os campos de uma negociação
com maestria?
O Coaching vem ajudando líderes a se tornarem melhores
negociadores, obtendo excelentes resultados, tanto em negociações
internas quanto nas externas. Por meio de uma metodologia lógica,
segura e sustentável, você conseguirá explorar todas as suas
potencialidades profissionais.
Adriano Betelli, docente do UniAnchieta.
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Emoções e
compulsão
alimentar:

relações
perigosas

SEJA PARA FESTEJAR, SEJA PARA COMPENSAR UM DESGASTE
DE QUALQUER ORDEM, AS PESSOAS VÊM CADA VEZ MAIS
DESCONTANDO SUAS EMOÇÕES NA INGESTÃO DE COMIDAS

HIPERCALÓRICAS. A compulsão alimentar e a carência afetiva podem
acompanhar o indivíduo desde a sua infância, com prejuízos no futuro.
Toda pessoa deseja ser reconhecida, valorizada e aceita, e desde pequenos
temos comportamentos alimentares reforçados por pessoas próximas, que
são nossas referências (pai, mãe, avós, entre outros), com dizeres como “se
raspar o prato tem direito a sobremesa”, “precisa comer para ficar forte” e
“se ficar bonzinho depois te dou sorvete”. É perceptível a íntima relação entre
os aspectos emocionais e a educação nutricional; a informação que fica para
a criança é que comendo vai ser valorizada e aceita; no futuro, adolescentes
e adultos poderão sofrer bullying ou preconceito por serem obesos e, em
consequência, poderão ser desvalorizados e rejeitados.
É uma grande dificuldade promover a mudança de hábitos, ainda mais com
valores e significados familiares inseridos nos hábitos alimentares.
Percebemos que existem representações alimentares para cada momento
da vida, por exemplo: “tirou um dente ou brigou com o namorado, tomar
sorvete é a solução”, “dia frio é ideal para tomar um chocolate quente e
comer bolinhos de chuva”, “se está gripado, é só tomar um mingau de aveia”.
Para cada situação desagradável, existe uma solução alimentar rica em
calorias para gratificar de forma imediata o componente emocional da
pessoa.
As consequências futuras e em longo prazo são enfermidades crônicas, como
doenças cardiorrespiratórias, diabetes, hipertensão, entre outras. É preciso
investir na educação nutricional e no autoconhecimento para formarmos
indivíduos bem estruturados, capazes de fazer escolhas mais acertadas.

Clerison Stelvio Garcia, docente do curso de Psicologia do
UniAnchieta, explica aspectos da relação entre emoções e compulsão
por alimentos e comenta prejuízos que o comportamento alimentar

inadequado pode trazer ao indivíduo.
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A Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, realizada em São Paulo, reuniu empresários do setor, profissionais e estudantes.

ENTRE OS DIAS 1º E 4 DE JUNHO, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, EM SÃO PAULO, ACONTECEU A 15ª EDIÇÃO DA REATECH,
FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EM REABILITAÇÃO, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE. O evento, realizado a cada dois anos, trouxe
novidades em equipamentos e acessórios para pessoas com diversos tipos de deficiência, além da inclusão de equipamentos para pessoas obesas e

idosos com redução de mobilidade.
Estudantes do terceiro, do quinto e do sétimo períodos do curso de Fisioterapia do UniAnchieta visitaram a feira. No primeiro dia, um grupo visitou a feira
acompanhado das professoras Laura Maia e Juliana Boaretto. O segundo grupo visitou a feira no sábado, dia 3, acompanhado da professora Andrea Zomignani.
A Reatech é o maior evento da América Latina dedicado às pessoas com deficiência (PcD), e esta edição contou com muitas marcas expositoras de aplicativos,
adaptações veiculares, cadeiras de rodas elétricas, próteses e órteses, aparelhos auditivos, produtos ortopédicos, materiais hospitalares, distribuidores de
produtos, entre outros, numa ampla oportunidade de negócios e relacionamento entre empresas do segmento, profissionais do setor e consumidores.
Como esclarece a professora Laura Maia, ao lado das professoras Andrea Zomignani e Juliana Boaretto, o evento é de extrema importância para os estudantes
de Fisioterapia, que conviverão em seu dia a dia profissional com os diversos tipos de deficiência. “Além disso, como profissionais de saúde, terão o
compromisso de trazer inovações ou soluções com produtos, equipamentos e serviços, para a melhoria da qualidade de vida e integração social e ao trabalho
das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, conclui Laura.
Além da área expositiva, com produtos ortopédicos, próteses e órteses, terapias alternativas, test-drive de cadeiras de rodas motorizadas, turismo e lazer, a
organização da feira preparou uma lista de atividades culturais e sociais, como shows, desfiles e equoterapia. Os alunos puderam ter contato com as diversas
tecnologias, além de participarem de vivências envolvendo alguns tipos de deficiência, como disputar corrida em cadeira de rodas, jogar basquetebol em
cadeira de rodas e dirigir um carro adaptado, por exemplo.
Amanda Coletti, estudante do sétimo período do curso de Fisioterapia, comenta: “Participar da Reatech me agregou muito, pois tive a oportunidade de conhecer
diversos expositores da área da reabilitação. Uma das atrações que me chamou muito a atenção foi uma área com mais de 300 metros reservada para a
equoterapia, onde os visitantes podiam montar cavalos treinados para atender portadores de necessidades especiais. Havia também exposições de lançamento
dos carros mais tecnológicos da atualidade, variados modelos de cadeiras de rodas para atender necessidades específicas, assentos sanitários adaptados,
livros, entre outros produtos. Foi muito importante termos esta oportunidade de conhecer o que o mercado oferece de mais moderno e sofisticado para a área
de reabilitação, que vem crescendo cada vez mais”.

Estudantes de Fisioterapia do
UniAnchieta visitam a 15ª Reatech

Alunos de Fisioterapia do UniAnchieta

Prof. Laura com alunos e a deputada federal Mara Gabrilli Vivencia na Equoterapia

As alunas Alexandra, Lilian, Thais, Renata com a docente Laura Maia

Nossos futuros fisioterapeutas na 15ª Reatech
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Estudantes do oitavo e do nono períodos do curso de

Engenharia Civil do UniAnchieta realizaram uma visita

técnica às obras do Complexo Viário, em Jundiaí, que

está sendo implantado pela AutoBAn. A proposta do

curso é proporcionar aos estudantes a vivência da

engenharia na prática, relacionando-a ao conteúdo

ministrado em sala de aula.

Nossos Engenheiros

Os estudantes durante a visita na obra

Obras do Complexo ViárioApresentação do projeto Da teoria a prática
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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 8592 ESTÁGIO

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8594 COORDENADOR DE VENDAS

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8597 ESTÁGIO

8505 ESTÁGIO VENDAS 8598 FARMACÊUTICO

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8599 ANALISTA DE ESCRITA FISCAL

8546 VENDA DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8601 ESTÁGIO

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8554 AUXILIAR P.C.D. 8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8557
VENDAS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E

PNEUMÁTICOS
8609 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8558 AUXILIAR DE SUPORTE E ATENDIMENTO AO CLIENTE 8611 ASSISTENTE DE MARKETING

8560 PROGRAMADOR P.C.P. JR. 8613 BIOLOGIA

8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8568 ESTÁGIO P.C.P. 8618 ESTÁGIO R.H E FINANÇAS

8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8620 VENDEDOR CORPORATIVO

8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA - GRANDE PORTE 8622 INSPETOR DE QUALIDADE I

8573
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - ÁREA DE TREINAMENTO

- DESENVOLVIMENTO
8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8574
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - ÁREA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO
8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8577 ESTÁGIO 8627 ESTÁGIO TÉCNICO COMERCIAL

8581 LOGÍSTICA 8630 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN 01

8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 8631 ESTÁGIO T.I

8584 AUXILIAR DE PROFESSOR - GRUPO 2 8632 ESTÁGIO

8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8633 COLORISTA

8589 ESTÁGIO 8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8590 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8636 OPERADOR DE PROCESSO

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8637 ESTÁGIO

8639 ESTÁGIO TÉCNICO EM PLÁSTICOS 8638 ORÇAMENTISTA

8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8668 ESTÁGIO COMERCIAL

8641 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

8642 ESTÁGIO 8670 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8671 ESTÁGIO DIREITO

8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA

8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA OAB 8675 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8650 ASSISTENTE FISCAL 8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D Portador com

Def iciência

8651 ESTÁGIO PROJETOS 8677 CONTADOR

8652 ESTÁGIO DIREITO 8678 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8653 PROFESSOR DE INGLÊS 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8655 ESTÁGIO DESIGN 8663 ESTETICISTA

8657 ESTÁGIO COMPRAS 8664 FISIOTERAPEUTA

8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8660 OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÕES 8667 ESTÁGIO

8662 CONSULTORA DE VENDAS



VESTIBULAR
CURSOS
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4527-3444 | 4588-4444

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta


