
INFORMATIVO DO GRUPO ANCHIETA - 30 DE ABRIL 2017INFORMATIVO DO GRUPO ANCHIETA - 30 DE ABRIL 2017

Confira orientações

para que sua pele

não fique ressecada

nem machucada

durante a estação.
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Estão abertas as inscrições para o
Programa de Bolsas Ibero-Americanas

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE
BOLSAS IBERO-AMERICANAS, INICIATIVA DO BANCO
SANTANDER PARA ESTIMULAR O INTERCÂMBIO ENTRE

UNIVERSITÁRIOS DE DEZ PAÍSES: BRASIL, PORTUGAL, ESPANHA,
ARGENTINA, CHILE, URUGUAI, MÉXICO, COLÔMBIA, PERU E PORTO
RICO. Ao todo, 698 instituições de ensino desses países participam do
convênio.
Os alunos selecionados estudarão durante seis meses na instituição de sua
escolha, contando com uma bolsa oferecida pelo Santander para custear as
despesas de permanência no país estrangeiro. O UniAnchieta dispõe de cinco
bolsas para oferecer aos seus estudantes. Os interessados devem fazer a

inscrição até o dia 9 de junho e passar por um processo de seleção.
Segundo Gláucia Daiane Satsala, secretária de Pesquisa e Extensão do
UniAnchieta, “o intercâmbio proporciona ao currículo acadêmico do aluno um
enriquecimento considerável, uma vez que ele terá contato não só com uma
universidade diferente e com outras dinâmicas de ensino, mas também
poderá vivenciar outras culturas e relações sociais, que contribuirão para a
ampliação do seu processo de aprendizagem. Iniciativas como a do Santander
contribuem também para o desenvolvimento da instituição de origem do
aluno que realiza o intercâmbio, pois ele será o responsável por trazer e
compartilhar as suas experiências com os colegas de turma e de curso”.

Cinco estudantes do UniAnchieta serão selecionados
e passarão um semestre estudando fora do país.
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Você sabe cuidar da
sua pele no outono?

Com as temperaturas mais baixas,
é preciso redobrar os cuidados com a pele.

O CÉU ESTÁ MAIS LIMPO, AS NOITES ESTÃO MAIS FRESCAS E O
PERÍODO DIÁRIO DE LUZ SOLAR ESTÁ MENOR. Essas são algumas
características do outono, que agradam a muitos, mas é preciso conhecer

os efeitos nocivos da estação sobre a pele para prevenir problemas.
Com as temperaturas mais baixas, em geral o hábito de passar hidratante e
protetor solar no corpo e no rosto é deixado de lado, assim como diminui a ingestão
de água. Aparecida Erica Bighetti Ribas, coordenadora do curso de Estética e
Cosmética do UniAnchieta, ressalta a importância da proteção da pele, que não
deve ser deixada de lado nas estações mais frias do ano: “o maior órgão humano, a
pele, deve ser cuidado com carinho nesse período. É muito difícil resistir a um banho
quente, porém, devemos ter cautela, já que água quente retira o manto
hidrolipídico, camada natural de proteção da pele, levando a ressecamento e
descamação, não poupando nem mesmo o couro cabeludo. Durante este período, a
umidade do ar é reduzida, e o vento e a poluição também contribuem para ressecar
a pele, podendo surgir coceiras e fissuras. Outro fator que prejudica a pele é a
exposição à luz solar sem proteção, que prejudica a manutenção e a regulação
natural do manto hidrolipídico, pois o relevo cutâneo perde água, a radiação solar
potencializa a ação de enzimas que degradam a elastina e as fibras de colágeno,
diminuindo a capacidade de retenção de água, a pele perde sua luminosidade e
tonicidade e em muitas áreas pode apresentar manchas e flacidez, levando à
formação de rugas e linhas de expressão”.
A hidratação é fundamental nas estações mais frias, para manter a textura e o
brilho cutâneo. Cerca de 70% da pele é composta por água, em grande parte
localizada na derme profunda. Quando saudável, os sofisticados mecanismos de
hidrorregulação cutânea funcionam perfeitamente, a epiderme fixa água, evita que
ela evapore e faz com que circule por todo o organismo. Para levar água às células e
reequilibrá-las não basta fazer uso de cremes e hidratantes, é preciso ingerir
líquidos, preferencialmente a água.
“Os cuidados nas estações mais frias devem começar pelo sabonete. Deve-se dar
preferência a produtos líquidos e cremosos, menos alcalinos, não adstringentes,
mais hidratantes e calmantes. Recomendam-se banhos menos quentes, ingestão
de líquidos, boa alimentação, evitar uso constante de secadores nos cabelos, não
dormir com os cabelos molhados (a umidade cria um ambiente propício à
proliferação de bactérias e fungos que passam para o rosto, causando problemas na
pele), uso de bons hidratantes (ricos em sais minerais e ácido hialurônico, para
garantir a hidratação nas camadas mais profundas da epiderme), período para
renovação da pele com aplicação de ácidos (peelings), tratamentos clareadores e
despigmentantes para manchas, tratamentos de rejuvenescimento. O uso de
protetor solar continua obrigatório nas estações mais frias, pois o uso regular e
adequado do fotoprotetor pode evitar ocorrências inestéticas e prevenir o câncer de
pele”, conclui Erica.



Ginástica laboral beneficia
colaboradores e empregadores

Karina Bottcher, docente do curso de Educação Física do
UniAnchieta, comenta os benefícios da atividade.
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Saúde

A GINÁSTICA LABORAL É
U M A S E Q U Ê N C I A D E
EXERCÍCIOS DIÁRIOS QUE

V I S A M N O R M A L I Z A R
CAPACIDADES E FUNÇÕES
C O R P O R A I S P A R A O
D E S E N V O L V I M E N T O D O
TRABALHO, DIMINUINDO A
P O S S I B I L I D A D E D O
C O M P R O M E T I M E N T O D A
INTEGRIDADE CORPORAL. Os
primeiros relatos dessa prática datam
de 1925, na Polônia, e desde então a
prática vem ganhando força no
mundo corporativo.
No Brasil, atualmente, são praticados
três tipos de ginástica laboral:

• Aquecimento ou preparatória: realizada no início da jornada
de trabalho, tendo como objetivo principal a preparação da
musculatura que será exigida durante a execução das
tarefas;
• Pausa ou compensatória: realizada durante a jornada de
trabalho, objetivando a recuperação fisiológica muscular dos
grupos musculares envolvidos durante as atividades
laborais;
• Final ou relaxamento: realizada no final do expediente de
trabalho, objetivando o relaxamento físico e mental do
colaborador.
Existem vários estudos científicos comprovando os inúmeros
benefícios da prática da ginástica laboral para o colaborador,
que vão desde o fortalecimento muscular, o aumento da
resistência muscular à fadiga, até a liberação de hormônios
essenciais para o bem-estar, como endorfina e serotonina.
Quando se tem uma musculatura forte, o índice de lesões

relacionadas ao trabalho (DORTs)
diminui consideravelmente,
diminuindo consequentemente o
índice de faltas ao trabalho. Está
comprovado que quando o
colaborador tem uma musculatura
treinada para a atividade laboral
que irá realizar, ele levará mais
tempo para se cansar, aumentando
sua eficácia e produtividade no
trabalho. Portanto, a ginástica
laboral, quando bem empregada,
f avo rece co l abo rado res e
empregadores, pois é uma ótima
aliada na promoção da qualidade
de vida do colaborador e da
produtividade da empresa.



Engenharia de Produção e
Engenharia Civil: qual é a sua?

Os professores Kleber Aparecido Gomide
e Ronaldo Santana Santos explicam as
particularidades de cada uma dessas

engenharias, incluindo informações sobre
a inserção do profissional no mercado.

DISCIPLINAS COM FOCO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS,
CONSTRUÇÕES E SUPERVISÃO DE OBRAS, SANEAMENTO
BÁSICO E ESTRADAS FAZEM PARTE DA FORMAÇÃO DOS

ENGENHEIROS CIVIS.

“o curso proporciona ao aluno
conhecimentos amplos em diversas áreas, com destaque para
elaboração de projetos diversos, como de estruturas e de
instalações prediais, elaboração de orçamentos e de laudos
técnicos e execução de obras, fiscalizando, supervisionando,
gerenciando e administrando obras de todos os portes e em
todas fases, tanto nas áreas residencial, comercial, industrial e
de infraestrutura como nas áreas de saneamento básico e
estradas, sendo que uma formação completa e de reconhecida
qualidade como a oferecida pelo UniAnchieta faz toda a
diferença, já que nossos egressos são reconhecidos e muito bem
vistos no mercado regional”

Logística de materiais, análise de processos e
produtividade estão incluídas na formação do engenheiro de produção.
Ambas as engenharias possuem disciplinas em comum, mas são as
diferenças que impulsionam e agregam valor para as carreiras.
Kleber Aparecido Gomide, coordenador do curso de Engenharia Civil do
UniAnchieta, explica:

.

Profissão
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Ronaldo Santana Santos, coordenador do curso de Engenharia de
Produção do UniAnchieta, comenta:

Essas engenharias estão entre as ciências exatas, e ambos os cursos
têm em sua grade curricular disciplinas de cálculo, física, química,
entre outras.

“uma das maiores
vantagens do curso de engenharia de produção é que ele
prepara o aluno para atuar na indústria (siderúrgica,
metalúrgica, automotiva, química, petroquímica, alimentícia,
papel e celulose, cosmética e farmacêutica) e na prestação de
serviços, atuando em instituições financeiras, seguradoras,
operadores logísticos, ou ainda como um profissional
independente, auxiliando as empresas a otimizarem os seus
processos para alcançar competitividade".

A carreira do engenheiro civil e a do engenheiro
de produção são promissoras. Os salários iniciais
variam entre três e cinco mil reais mensais,
podendo alcançar valores superiores a 10 mil.
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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 CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8469 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8438 ESTÁGIO

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8470 DESENVOLVEDOR FRONT-END 8444 ESTÁGIO ENGENHARIA PRODUÇÃO

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8472 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8451 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8474 AUXILIAR TÉCNICO - TELEFONIA 8454 ANALISTA R.H Sr

8398 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8475 AUXILIAR DE TRATAMENTO DE IMAGEM DESIGNER 8455 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8404 FATURISTA 8477 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8456 ESTÁGIO ECONOMIA

8409 AUXILIAR DE MARKETING 8479 ESTÁGIO SUPERIOR NÍVEL I 8457 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8414 VENDEDOR 8482 ESTÁGIO QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO 8460 ANALISTA CONTÁBIL SENIOR

8416 ASSISTENTE DE MARKETING 8483 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8462 ANALISTA FISCAL SENIOR

8417 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8484 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8463 ESTÁGIO QUÍMICA

8418 ESTÁGIO COMPRAS 8485 ESTÁGIO FISCAL 8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO INFANTIL

8422 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8487 ESTÁGIO BIOLOGIA 8468 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8423 ESTÁGIO 8488 ESTÁGIO ENGENHARIA FLORESTAL 8521 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8425 ESTÁGIO WEB DESIGN 8491 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 8505 ESTÁGIO VENDAS

8426 VENDEDOR DE VEÍCULOS 8494 ESTÁGIO VENDAS 8506 ESTÁGIO I

8427 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8495 SOCIAL MEDIA 8507 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

8428 ESTÁGIO INTELIGÊNCIA EM MARKETING 8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICAS 8510 ESTÁGIO VENDAS

8429 ESTÁGIO T.I 8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO E RECEPÇÃO

8430 ESTÁGIO MARKETING 8499 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8512 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8432 ATENDIMENTO 8501 ESTÁGIO RH - COMUNICAÇÃO 8513 TÉCNICO QUÍMICA

8433 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA 8503 ESTÁGIO VENDAS/PÓS-VENDAS 8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO

8437 ESTÁGIO 8504 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8516 RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA

8519 LÍDER DE PADARIA 8518 SUPORTE / HELPDESK / DESENVOLVIMENTO WEB 8517 AUXILIAR T.I

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL
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Conhecimento

A arquitetura bruta na
composição da paisagem

Thales A. Filipini Righi, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniAnchieta,
explica a tendência brutalista da arquitetura, iniciada no pós-guerra.

CERTAMENTE VOCÊ
JÁ PASSOU POR
C O N S T R U Ç Õ E S

MODERNAS, GRANDIOSAS
E QUE APRESENTAM
E S T R U T U R A S M A I S
BRUTAS. No decorrer do
tempo, a arquitetura se
transforma e é transformada
por inúmeras inovações
tecnológicas e da sociedade,
sendo possível notar vários
estilos que são formadores de
uma produção arquitetônica
que marca nossas cidades e
nossa história.
N e s t e c e n á r i o , n o s
deparamos com a arquitetura
brutalista, uma das mais
marcantes tendências do
panorama arquitetônico
moderno, que vai do período
posterior à Segunda Guerra
Mundial até pelo menos fins
da década de 1970. As obras
c a r a c t e r i z a m - s e
pr inc ipa lmente pe la a
utilização do concreto armado
d e i x a d o a p a r e n t e ,
ressaltando o desenho
impresso pelas fôrmas de
madeira natural. Tem como paradigma fundacional as obras do arquiteto franco-
suíço Le Corbusier (1887-1965) a partir do projeto da Unité d´Habitation de
Marselha (1945-1949) e suas obras seguintes, que ajudaram a conformar uma
determinada linguagem arquitetônica que influenciou arquitetos e obras no
mundo inteiro.
No Brasil, a tendência brutalista comparece a partir do início dos anos 1950 em
obras no Rio de Janeiro e São Paulo, ganhando certo destaque na obra de uma
nova geração de talentosos arquitetos paulistas que despontava naquela
década. A escola paulista de arquitetura se destacou no período e passou a
influenciar uma geração ainda atuante na arquitetura.
Arquitetos como Lina Bo Bardi, Helio Duarte e Ernest Mange, Joaquim Guedes,
Paulo Mendes da Rocha, Carlos Millan, Vilanova Artigas e Fabio Penteado
formaram um novo estilo e uma geração de arquitetos admiradores que
percorrem a arquitetura contemporânea, criando e modificando a arquitetura de
nossas cidades.
Concreto armado, empenas, vãos livres, espaços abertos, estruturas aparentes,
simplificação de formas, vidro e grande aproveitamento de iluminação natural
marcam essa tendência. A utilização de materiais naturais e as instalações

deixadas à mostra, observadas
atualmente, são tendências
iniciadas no modernismo
brutalista.
Thales A. Fil ipini Righi,
coordenador do curso de
Arquitetura e Urbanismo do
UniAnchieta, explica:

“as paisagens das cidades
vão se transformando por
esta corrente arquitetônica
utilizada em tipologias
residenciais, comerciais,
institucionais e industriais,
se perfazendo de inovações
em métodos construtivos,
alterando sua forma de
atender a sociedade, mas
com raízes advindas do
modernismo brutalista de
60 anos atrás”.

MASP – Lina Bo Bardi

Unité d’habitation de Marseille



Te vi no Anchieta
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Monitoria
O aluno monitor aprofunda os

conhecimentos adquiridos, além de ajudar
os estudantes que apresentam dificuldade

na disciplina.
Confira os depoimentos abaixo.

“Auxiliar o professor

na preparação de aulas

práticas em laboratório de

técnica dietética, com o intuito

de ampliar o conhecimento

nesta área.”

monitora do curso de
Nutrição.

Jaqueline Silva Abreu,

"Ser monitor
é buscar conhecimento

além do que já sabe, é fazer
algo diferente para obter

resultados mais significantes"
,

monitor no curso de
Educação Física

Vagner Rodrigues da Silva

“Me inscrevi na
monitoria para poder ajudar os

novos alunos, acredito que esse
serviço possibilita uma troca de

experiências e conhecimentos entre nós,
fazendo com que seja um aprendizado
para ambos os lados e agregue ainda

mais valor em nossa formação
acadêmica.”

,
monitora do curso de

Arquitetura e Urbanismo.

Mariana Santana de Souza

Confira algumas fotos do 3 Sarau Poético, evento que faz parte

do Projeto Poesia e reúne os estudantes do 1º  ao 5º  anos do

Ensino Fundamental das Escolas Padre Anchieta. A atividade

contemplou os temas desenvolvidos ao longo do primeiro

trimestre, e foram apresentadas canções e poesias de diversos

artistas brasileiros.

o

Orgulhosos e animados pelo projeto apresentado

Os alunos deram show no 3º Sarau Poético

Com os amigos tudo fica mais legal

Apresentações artísticas


