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Spinner:
Alivia o estresse,

é terapêutico,

auxilia no aprendizado?

Saiba mais sobre o

brinquedo que virou

febre no último mês.



Programa de Orientação Profissional

das Escolas Padre Anchieta é sucesso

entre os alunos do Ensino Médio

Para os alunos das terceiras séries
interessados no Programa de Orientação
Profissional, no último dia 2 de maio foi

realizado pelo Serviço de Psicologia e
Orientação Educacional do Ensino Médio das
Escolas Padre Anchieta um encontro para
reflexão e aplicação de procedimentos para
identificação de habilidades, interesses e
possibilidades de atuação profissional. Os dados

colhidos serão analisados e as competências

identificadas darão base para orientações individuais.
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Os estudantes recebem acompanhamento para a identificação de seus pontos
fortes, o que os auxilia na escolha da carreira profissional.

Exposição
Manifesto
Gráfico está
em cartaz
em São Paulo

A CAPITAL ESTÁ CHEIA DE EVENTOS
ATRATIVOS PARA OS AMANTES DA
CULTURA E DA ARTE, MUITOS

DELES COM ENTRADA GRATUITA. UM
DESSES EVENTOS É A MOSTRA
MANIFESTO GRÁFICO, QUE FICA EM
CARTAZ NO ESPAÇO CULTURAL PORTO
SEGURO ATÉ 8 DE OUTUBRO. O público
pode visitar a mostra de terça a sábado, das
10h às 19h, e aos domingos e feriados, das
10h às 17h. O Espaço Cultural Porto Seguro
está localizado na Alameda Barão de
Piracicaba, 610, Campos Elíseos.
A produção de cartazes ganhou força em
meados do século XIX, com o objetivo de
divulgar informações em locais públicos.
Modernamente, a peça tornou-se objeto de
decoração, com alto valor estético. A mostra
no Espaço Cultural Porto Seguro traz 120
trabalhos do acervo pessoal do renomado
artista gráfico Rico Lins, que também
apresenta cartazes de sua autoria.
A exposição conta com trabalhos de Leonilson,
Antonio Maluf, Rodolfo Vanni, Alexandre
Wollner, Kiko Farkas, André Stolarski e
Guilherme Cunha Lima, além do prestigiado
grupo russo Ostengruppe.

Os estudantes respondem testes e os dados resultam em orientações individuais.
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Spinner
conheça os efeitos da mais

recente mania nacional

OSPINNER, BRINQUEDO QUE SE TORNOU RECENTEMENTE
UMA MANIA ENTRE AS CRIANÇAS BRASILEIRAS, FOI
INVENTADO POR CATHERINE HETTINGER, DE 62 ANOS,

QUE VIVE NA FLÓRIDA. Catherine criou a peça com a finalidade de
interagir com sua filha Sarah, que sofre de miastenia, doença que afeta os
músculos e provoca fadiga. O brinquedo era uma das poucas maneiras
que Catherine tinha de brincar com Sarah.
Com o desafio de girá-la cada vez mais rápido e por mais tempo, a peça
chegou ao mercado como mais um brinquedo, porém acompanhada da
ideia de que poderia aliviar o estresse dos usuários, despertando o
interesse de crianças, jovens e adultos. Recentemente, noticiamos uma
atividade de estudantes do Ensino Fundamental das Escolas Padre
Anchieta envolvendo o spinner.
Tendo ou não um efeito terapêutico, o fato é que o spinner entrou no gosto
da criançada e virou febre recentemente. Clerison Stelvio Garcia,
psicólogo e professor do UniAnchieta, comenta o tema:

.

“Este brinquedo, realmente, tem a função de estimulação para
algumas pessoas com deficiência, como, por exemplo, em crianças
com transtorno do espectro autista. Porém, quando se trata de
brinquedos que são uma nova febre, é preciso observar a frequência e
a intensidade da sua utilização. Os pais devem avaliar o tempo gasto
com o brinquedo, pois qualquer coisa em excesso se torna prejudicial.
Um outro aspecto em relação ao spinner que deve ser considerado é a
segurança; houve casos de crianças que prenderam os dedos nas
roldanas. É preciso observar a indicação de idade para uso seguro do
brinquedo. Por último, se o objetivo desse brinquedo é avaliar ou
diminuir o estresse infantil, acredito que esse objetivo é atingido de
melhor maneira se a criança for introduzida à prática de esportes,
como futebol, artes marciais e natação. Além disso, os momentos de
convivência de qualidade entre pais e filhos, conversando, brincando
com jogos de tabuleiro ou praticando atividades ao ar livre são mais
eficientes na diminuição do estresse. Se o estresse continuar, deve-se
procurar um profissional da psicologia, que pode fazer uma avaliação
específica”

Clerison Stelvio Garcia, psicólogo e professor do UniAnchieta, comenta os efeitos atribuídos ao uso do brinquedo

acesse aqui
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A competência do futuro
Adriano Betelli, professor do UniAnchieta, escreve sobre as competências

individuais e sobre aquela que será necessária em qualquer época.

Manpower Group divulgou uma
notícia alarmante: um terço das

competências que são
consideradas essenciais hoje
serão substituídas até 2020.

Esses dados nos
remetem a uma
competência que
sempre estará em

alta e nunca sairá de
cena, a

COMPETÊNCIA DE
APRENDER.

QUAIS COMPETÊNCIAS VOCÊ JÁ POSSUI? ELAS SE
ADAPTARÃO ÀS MUDANÇAS FUTURAS? QUAIS VOCÊ
AINDA PRECISA DESENVOLVER?

No Fórum Econômico Mundial, a consultoria global Manpower Group
divulgou uma notícia alarmante: um terço das
competências que são consideradas essenciais
hoje serão substituídas até 2020. Esse relatório
levou em conta o mapeamento de 18 mil
empresas de 43 países, investigando os grandes
desafios das empresas no curto prazo.
Esses dados nos remetem a uma competência
que sempre estará em alta e nunca sairá de cena,
a competência de aprender. Com o
desenvolvimento acelerado do mercado de
trabalho, no mundo dos negócios e dos grandes
avanços tecnológicos que estão automatizando
quase tudo, é essencial a pessoa aprender
enquanto se movimenta. Dessa maneira, chego a
pensar que não haverá mais aquele tempo de
desenvolvimento prolongado, seguido de uma
aplicação supervisionada; haverá, sim, a
necessidade de aprender rapidamente e de aplicar a experiência
durante a aprendizagem.
Para que essa aprendizagem aconteça efetivamente, antigos
conhecimentos, habilidades e atitudes que não são mais úteis deverão

ser “deletados”, para que não comprometam os resultados do
indivíduo.
O desenvolvimento de competências é um processo que envolve
autoconhecimento, questionamentos pontuais e experimentação de

novas estratégias. Como você está se
aperfeiçoando nos dias de hoje? Quais são as
competências de que você precisará para se
manter competitivo no mercado?
A metodologia Coaching pode apoiar você no
desenvolvimento dessas competências
comportamentais essenciais e de grande
relevância para atuar com excelência,
independentemente das mudanças rápidas que
estão por vir. Ao acessar e desenvolver os seus
recursos internos, você desfrutará das suas
potencialidades, identificando os pontos que
devem ser desenvolvidos e aperfeiçoados, além
de fazer um mapeamento dos recursos externos
que você pode utilizar para ter melhores
resultados.

O aperfeiçoamento contínuo nunca foi tão evidenciado quanto hoje, e
se você não quer ficar para trás é melhor se mexer, mas não é
recomendado se mexer de qualquer jeito ou para qualquer lado; é
preciso ter uma estratégia para guiar as suas ações, e que essas ações
estejam ligadas totalmente com o seu propósito final.
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As inscrições deverão ser feitas presencialmente e estarão abertas
nos dias 26 de agosto e 2 de setembro, das 9h às 12h. As aulas

terão início em 16 de setembro.

UniAnchieta oferece

de Língua Portuguesa

e Língua Inglesa

aulas gratuitas

O CENTRO UNIVERSITÁRIO
P A D R E A N C H I E T A D E
JUNDIAÍ - UNIANCHIETA,

POR MEIO DO CURSO DE LETRAS,
OFERECE AULAS GRATUITAS DAS
DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA E
L Í N G U A P O R T U G U E S A A
ESTUDANTES DO QUINTO AO NONO
ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E
A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.
Podem participar estudantes de todas as
escolas de Jundiaí e região. As atividades
acontecem semanalmente, com aulas
aos sábados, nas dependências das
Escolas Padre Anchieta (Rua Bom Jesus
de Pirapora, n. 100, Centro), das 9h às
12h, sendo 1h30 de aula de inglês e 1h30
de aula de português.
As aulas são preparadas por estudantes
do curso de Letras, supervisionados por
docentes da instituição: professora Ma.
Karen Alves da Silva e professor Dr. Davi
Faria de Conti, orientadores e
coordenadores do Estágio de Língua
Portuguesa e Língua Inglesa.
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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/

“Tenho 20 anos e estou iniciando o quarto
período do curso de Pedagogia no UniAnchieta.
Estou estagiando desde junho do ano passado

na Escola Municipal Maria de Lourdes
Gonçalves Barros. Meu estágio consiste em

auxiliar a professora e as ADIs com os alunos
do grupo 1 e com um aluno de inclusão,

acompanhando as atividades realizadas dentro
e fora da sala de aula e durante as refeições,
podendo observar e contribuir para que as

crianças se desenvolvam e se tornem cada vez
mais autônomas. Agradeço ao UniAnchieta e

em especial ao NEMP, que possibilitaram essa
experiência incrível e gratificante que estou

vivenciando, uma vez que os conhecimentos e
habilidades obtidos diariamente no estágio me

auxiliam na vida acadêmica e profissional.”

Giovana Thalita de Freitas, estudante do curso
de Pedagogia do UniAnchieta.

Sabe
comofoi?

CÓD VAGA CÓD VAGA

8350 REPRESENTANTE COM ERCIAL 8729 ESTÁGIO QUÍM ICA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8737 FINANCEIRO

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍM ICA 8738 AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO

8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8740 ESTÁGIO M ARKETING

8676
AUXILIAR ADM INISTRATIVO - P.C.D (Portador
com Deficiência)

8741 ESTÁGIO T.I

8678
ESTÁGIO COORDENADOR
ADM INISTRATIVO

8743 ESTÁGIO QUALIDADE/LABORATÓRIO

8682 ESTÁGIO COM ERCIAL E M ARKETING 8744 FINANCEIRO/ATENDIM ENTO/VENDAS

8688 TÉCNICO EM M ANUTENÇÃO 8746
ESTÁGIO EM PLANEJAM ENTO E CONTROLE DA
PRODUÇÃO

8690 VENDEDOR DE M ÓVEIS PLANEJADO 8747 ESTÁGIO NA ÁREA FISCAL

8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8748 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8749 ESTÁGIO

8697 ESTÁGIO M ECÂNICA 8750 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

8698 P.C.D (Portador com Deficiência - Diversos) 8751 ASSISTENTE DE VENDAS

8699 ESTÁGIO BRADESCO EM PRESAS JUNDIAÍ 8753 AUXILIAR DE CLASSE

8700
ANALISTA DE DESENVOLVIM ENTO DE
PRODUTO

8754 AUXILIAR DE ESPUM AÇÃO

8701
AUXILIAR NAS OPERAÇÕES DE RECURSOS
HUM ANOS

8755 ESTÁGIO ADM INISTRATIVO OPERACIONAL

8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 8756 FARM ACÊUTICO

8705 ESTÁGIO 8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA

8707 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 8758 ASSISTENTE ADM INISTRATIVA

8710 ESTÁGIO RECURSOS HUM ANOS 8760 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8761 ESTÁGIO LABORATÓRIO

8716 ASSISTENTE CONTÁBIL 8763 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8719 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 8766 ESTÁGIO TÉCNICO EM M ECATRÔNICA

8720 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 8767 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8721 ASSISTENTE DEPARTAM ENTO CONTÁBIL 8768 FARM ACÊUTICO

8722 ESTÁGIO 8769 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA

8723 ANALISTA DE TRADE M ARKETING 8770 TÉCNICO ELETRÔNICO

8724 ESTÁGIO ADM INISTRATIVO 8771 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8728 AUXILIAR OPERACIONAL 8772 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8777 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8773 ASSISTENTE DE SALA DE AULA

8775 ESTÁGIO M ARKETING E VENDAS
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Orientados pelo professor
Carlos Alberto Gomes Pereira, na disciplina
de Física, estudantes do segundo ano do

Ensino Médio e do Médio Integrado ao
Técnico em Administração, Design de Interiores e

Informática das Escolas Padre Anchieta
realizaram testes de lançamento de foguetes,

como etapa obrigatória da XI MOBFOG – Mostra
Brasileira de Foguetes. Os testes foram

realizados nas dependências do Campus Prof.
Pedro C. Fornari. A participação visa estimular a

investigação científica na área da Física voltada
para a Engenharia de Foguetes, por meio de

atividades colaborativas. Além disso, a MOBFOG
proporciona  aos estudantes o aprendizado  de

forma lúdica, já que  precisam
construir foguetes,  suas

respectivas bases de
lançamento e lançá-los o mais

longe possível e de forma
segura. O grupo formado
pelos estudantes Gabriel

Campos Barccaro, Fylipe
Brandalezi Ribeiro, Michelle da

Silva Leite e Vitor Leonardo
Moreira de Paula atingiu a maior marca no lançamento, 121 metros.

Equipe unida

Aprendizado e diversão juntos

Preparar, apontar e lançar.
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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

PÓS-GRADUAÇÃO

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 Logística

MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing

SAÚDE
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia

Intensiva e Unidade Coronariana

MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde

GESTÃO E NEGÓCIOS

Especialização em Direito do Trabalho

Especialização em Direito Tributário

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional

Especialização em Língua Inglesa

Especialização em Gestão e Controle de Obras

DIREITO

EDUCAÇÃO

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta


