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Compulsividade e intolerância
nas redes sociais:

o que se passa com a mente que está em frente à tela?

Promovido pelo NEMP, o evento acontecerá em maio, no Campus Universitário Prof. Pedro C. Fornari.

COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS
SÃO HÁBITOS DESENVOLVIDOS
Q U E D E A L G U M M O D O

PROPORCIONAM SATISFAÇÃO AO
SUJEITO. Já a impulsividade refere-se a uma
dificuldade de autocontrole. Com a exposição
das pessoas nas redes sociais, seus
comportamentos compulsivos e impulsivos
vêm se tornando muito evidentes nas
d i s cussões , compar t i l hamen tos e
mobilizações.

Sobre esse tema, Graziela Magalhães e
Viviane Nunes ministrarão a palestra
Compulsividade e intolerância nas redes
sociais: o que se passa com a mente que está
em frente à tela?, abordando a inter-relação
entre compulsividade e intolerância, a criação
de perfis e a busca pela satisfação de desejos,
além do curtir e do compartilhar como
consequências reforçadoras para a
manutenção de comportamentos.
A atividade será realizada no dia 3 de junho,

no Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av.
Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via
Anhanguera, no prédio dois, segundo andar,
sala 43, das 9h às 11h.

Estão disponíveis 100 vagas para
a atividade, e os certificados de
participação serão encaminhados
por e-mail.



Cada um dos três modelos de formação atende demandas
específicas; na escolha de um deles, a pessoa deve

levar em conta suas pretensões pessoais e profissionais.

Tecnólogo, bacharelado
e licenciatura:

você sabe qual é a diferença?

Educação
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OS CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNÓLOGOS SÃO CURSOS DE
NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO) E, PORTANTO, CONFEREM
DIPLOMA AOS FORMADOS. O que os distingue dos cursos

técnicos é a obrigatoriedade da prévia conclusão do ensino médio,
assim como ocorre nos cursos de bacharelado e licenciatura.
Normalmente, são procurados por profissionais que já atuam na
área e desejam obter uma formação superior ou por estudantes
que já têm certeza da área em que desejam atuar.

Os estudantes que optam pela formação em licenciatura
compartilham significativa parte do currículo do bacharelado da
mesma área, mas cursam disciplinas específicas e realizam
estágios que habilitam para a docência na educação básica, ou
seja, ensino fundamental e ensino médio. Por isso, a grade contém
disciplinas de cunho pedagógico. Para ministrar aulas em cursos
superiores ou atuar como pesquisador, o graduado deve cursar a
pós-graduação.

Os cursos do tipo bacharelado são os mais tradicionais entre as
opções de formação oferecidas. O currículo da graduação
possibilita que os estudantes tenham uma visão abrangente da
profissão, facilitando a escolha da especialização na área de
atuação pretendida.

A graduação encaminha o futuro profissional, mas a escolha
acertada da modalidade de curso é importante também porque
esse período da formação promove experiências e desenvolve
competências para a vida. Sobre cursos de graduação e
m o d a l i d a d e s d e e n s i n o , c o n s u l t e t a m b é m
http://emec.mec.gov.br/emec/educacao-superior/cursos.



Em Alta
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SE VOCÊ É EX-ALUNO DO CURSO DE PEDAGOGIA DO UNIANCHIETA, DE QUALQUER
DAS ÉPOCAS – DE 70 AOS ANOS 2000 - PODE COLABORAR COM O PROJETO QUE
NARRA SEUS 48 ANOS PARA EVENTO DA IES EM SETEMBRO DESTE ANO, E PARA O

QUAL SERÁ NOSSO CONVIDADO.

Entre em contato com Profa. Diva Otero Pavan (dpavan@anchieta.br) e Rutzkaya Queiroz
dos Reis (rutzkaya@anchieta.br), e envie o relato da sua experiência no curso com seu
nome completo, ano de conclusão, e sobre sua atuação profissional, até 30 de junho.

Para registros fotográficos, duas opções: (1) enviar por e-mail em JPEG ou (2) entregar
uma cópia no Edifício Tenerife, aos cuidados de Rafaela Fortini. Se preferir enviar por
correio, endereçar para Rua Bom Jesus de Pirapora 100/ 140, Campus Central, CEP
13207-270, Centro, Jundiaí –SP.

Seu relato e registros vão compor a memória do curso de Pedagogia e agenda da Semana
de Responsabilidade Social do UniAnchieta.

Participe!

Você é ex-aluno do curso de
Pedagogia do UniAnchieta?

OPRÊMIO ANNA NERY
A G R A C I A O S
PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM EM SUAS
DIFERENTES TRAJETÓRIAS, A
FIM DE HONRAR AQUELES
Q U E P R E Z A M P E L O
COMPROMISSO DE CUIDADO
E VALORIZAÇÃO DA VIDA. Os
profissionais são indicados pelos
Con se l h o s Reg i ona i s d e
Enfermagem e pelo Cofen.
Fernanda Dorce Camposilvan e
José Paulo Muniz Junior, docentes
do curso de Enfermagem do
UniAnchieta, foram premiados no
evento deste ano, realizado na
Assembleia Legislativa de São
Paulo no último dia 12 de maio.
Parabéns!



Meio Ambiente
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NO ÚLTIMO DIA 29 DE ABRIL, ESTUDANTES DO CURSO DE
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA REALIZARAM UMA VISITA

TÉCNICA AO DISTRITO DE BENTO RODRIGUES, EM MARIANA, NO ESTADO
DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE ANALISAR OS IMPACTOS DO
DESASTRE AMBIENTAL OCORRIDO EM 2015, QUANDO SE ROMPEU UMA DAS
BARRAGENS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DA EMPRESA SAMARCO
MINERAÇÃO S.A.
A atividade foi organizada e acompanhada pelo geógrafo e professor André Luiz da
Conceição, com o apoio da coordenação do curso e da direção da instituição. Foram
visitadas a gruta da Lapa e um garimpo de topázio imperial localizados em Ouro
Preto, a 12km do centro de Mariana, além do distrito de Bento Rodrigues, arrasado
pela lama que se espalhou com o rompimento da barragem. O grupo transitou pelas
ruas do que sobrou do distrito, verificando a dimensão do desastre.
O grupo observou a permanência de um cenário de degradação ambiental no distrito
de Bento Rodrigues, sendo ainda visíveis as marcas da lama nos troncos das árvores
e nas paredes das casas e estabelecimentos comerciais. Atualmente a área é
monitorada pela Samarco, sendo permitida a entrada dos moradores e de visitantes
mediante autorização da defesa civil.
Segundo André Luiz da Conceição, “as consequências ao meio ambiente ainda são

visíveis, sobretudo no que se refere à mudança da paisagem local,
envolvendo a retirada de parte da cobertura vegetal, a alteração na
geomorfologia fluvial e a movimentação das camadas superficiais do
solo”.
A visita técnica faz parte de um trabalho que os alunos do sexto e do
sétimo períodos do curso estão desenvolvendo na disciplina de
Planejamento Ambiental. Esse trabalho objetiva a caracterização da
situação atual de Mariana e da bacia hidrográfica do rio Doce, após um
ano e meio do desastre ambiental. Os estudantes terão ainda o desafio
de apresentar um conjunto de ações, estruturadas na forma de um
planejamento, para a recuperação da área atingida e para a melhoria
das condições socioeconômicas da comunidade afetada.

Estudantes do

UniAnchieta analisam

consequências de

desastre ambiental

Estudantes do

UniAnchieta analisam

consequências de

desastre ambiental

O desastre aconteceu em novembro de 2015,
em Mariana, no estado de Minas Gerais.

Os estudantes passaram por locais atingidos.

Marca da lama em casas e estabelecimentos comerciais do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG

Visita à gruta da lapa em Mariana-MG



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
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8531 ANALISTA DE QUALIDADE 8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE QUALIDADE 8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8584 AUXILIAR DE PROFESSOR - GRUPO 2

8416 ASSISTENTE MARKETING 8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8585 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8427 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8536 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8587 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8428 ESTÁGIO INTELIGÊNCIA EM MARKETING 8538 RECEPCIONISTA DE SAC 8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8429 ESTÁGIO T.I 8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8589 ESTÁGIO

8430 ESTÁGIO MARKETING 8546 VENDAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8590 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA

8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO INFANTIL 8552 ESTÁGIO MARKETING 8592 ESTÁGIO

8495 SOCIAL MEDIA 8554 AUXILIAR P.C.D 8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICA 8555 AUXILIAR CONTÁBIL 8594 COORDENADOR DE VENDAS

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8557 TÉCNICO EM VENDAS EXTERNAS 8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE

8501 ESTÁGIO RH - COMUNICAÇÃO 8558 AUXILIAR SUPORTE E ATENDIMENTO AO CLIENTE 8597 ESTÁGIO OBRIGATORIO

8503 ESTÁGIO VENDAS/PÓS-VENDAS 8560 PROGRAMADOR DE P.C.P JR. 8598 FARMACÊUTICO

8504 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8566 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8599 ANALISTA DE ESCRITA FISCAL

8505 ESTÁGIO VENDAS 8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8507 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8568 ESTÁGIO P.C.P 8601 ESTÁGIO

8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO/RECEPÇÃO 8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO 8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA GRANDE PORTE 8604 ANALISTA CONTÁBIL

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8571 ESTÁGIO QUÍMICA 8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8521 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8573 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 8607 RESPONSÁVEL TÉCNICO

8522 TÉCNICO ENFERMAGEM NO TRABALHO 8574 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8608 AGENTE ADMINISTRATIVO

8525 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8575 ANALISTA COMERCIAL 8609 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8526 WWEB DEVELOPER | WEB DESIGNER | PROGRAMADOR HTML PHP CSS 8576 ESTÁGIO MECÂNICA OU MECATRÔNICA 8611 ASSISTENTE DE MARKETING

8528 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8577 ESTÁGIO 8612 ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

8529 ENFERMEIRO 8578 LABORATÓRIO SAÚDE 8613 BIOLOGIA

8530 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8579 LABORATÓRIO QUÍMICA 8614 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8617 ESTÁGIO RECRUTAÇÃO E SELEÇÃO 8580 LABORATÓRIO BIOLOGIA 8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8618 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS



APERTOU!
E agora?

O MOMENTO É DE CRISE. Não existe outra maneira para puxar uma
conversa na rua se não for o tempo instável ou a crise financeira. A
inflação, os índices de desemprego e as taxas de juros não param de

crescer, assim como os gastos para manter uma família e as contas em dia.

Antes do desespero, é preciso entender como se chegou à atual situação.
A primeira mudança necessária está nos hábitos financeiros e nas
expectativas de gasto, seja em consumo ou patrimônio. Podemos definir
um roteiro simples, mas eficiente, de como deve ser nosso
comportamento a partir da elaboração de um plano financeiro. É
fundamental o conhecimento do que gastamos diariamente, seja em que
nível de recursos for.

A primeira informação que precisamos ter é o que
recebemos e no que gastamos. Se a receita é maior
que a despesa, estamos em uma situação mais
confortável, mas o esforço tem que ser no sentido de
mantermos o gasto menor que a receita. Se estamos
com gastos maiores, imediatamente vamos listar os
cortes que podem ser feitos, até que o gasto não seja
maior que a receita.

Se estamos endividados, principalmente em
cheque especial e cartão de crédito, vamos
refinanciar essa dívida em operações que
cobrem custo financeiro menor, e que
tenham uma prestação mensal que caiba
em nosso orçamento. O menor custo deve
ser o de operações consignadas, pois o risco
é menor aos bancos e, com isso, as taxas de
juros tendem a ser menores. Após serem
tomadas as providências, o esforço é
manter o gasto sob controle.

Finanças
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Empréstimo, negociação ou reajuste

no planejamento financeiro.

Para não ficar no vermelho, confira

as dicas de Marino Mazzei,

economista e professor do UniAnchieta.

DÍVIDAS



concurso de

BOLSASBOLSAS

concurso válido para ingressantes na graduação

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4588-4444

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

CURSOS


