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Você sabia que
93% da sua comunicação

não é verbal?
Alunos de Enfermagem estudam a importância da comunicação no dia a dia e como isso pode facilitar os relacionamentos,

proporcionando uma leitura indispensável até mesmo do que não foi dito. Página 7



Para os futuros publicitários que desejam acompanhar as novidades do mercado, as grandes campanhas lançadas ou a opinião de

profissionais já conceituados na área, há sites que fornecem informações sempre atualizadas. Esse é o caso, por exemplo, do

, alguns dos veículos mais reconhecidos e que vale a pena acompanhar!
O universo publicitário pode ser muito atraente e, por isso, virou alvo de diversos filmes. Entre eles, o chileno (2012), que apresenta o

papel da publicidade na formação da opinião pública em um momento decisivo da política do país. O público acompanha a formação da

campanha como um todo, desde as primeiras reuniões, estratégias e resultado final.
Outra película em que é possível acompanhar os desafios da profissão é (2005). Na trama, um publicitário vive a

situação de precisar defender o cigarro junto ao público, e é possível conhecer as várias ferramentas do marketing que são necessárias

para o sucesso da publicidade, bem como o poder da argumentação e da persuasão. A rotina de agências publicitárias não fica de fora dos

seriados. Em , ambientada em uma famosa agência de Chicago, a cada episódio são apresentadas particularidades de jobs, o

relacionamento com clientes e o que é necessário para manter uma conta.
Já a premiada traz a história do brilhante publicitário Don Draper nos anos 1960. A trama apresenta o glamour da profissão em

sua época mais marcante, além de mostrar a criação de propagandas emblemáticas e todo o seu processo. Ideias que surgem nos

momentos mais repentinos, estudos de comportamento de público, redação, filmagens e estratégia dos anúncios são acompanhados de

perto.
Para completar, que tal uma palestra do sobre publicidade? Rory Sutherland aborda como o publicitário agrega valor ao produto,

mudando a percepção do público sobre ele e não o produto em si. Lições de vida de um publicitário traz uma perspectiva interessante sobre

o “valor real” e o valor criado que vale a pena conferir.
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Pesquisa
1º ABRIL 2018 | 03Sábados, domingos e

segundas-feiras serão
dias de descanso.

Período comercial iniciará às terças-feiras.
Entramos na brincadeira de 1º de abril para chamar sua atenção e lançar uma pergunta: você

sabe por que essa data é considerada o dia da mentira?

HOJE É O DIA DA MENTIRA, OCASIÃO QUE
P E R M I T E C O N S I D E R A R U M A
MENTIRINHA SAUDÁVEL (QUE DEPOIS

DEVE SER DESMENTIDA) COMO BRINCADEIRA
ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS.

A teoria da mudança do Calendário

Mas como e onde
surgiu essa tradição? Bem, para responder a isso,
trazemos algumas possíveis expl icações
encontradas no site tudorbrasil.com, de onde
transcrevemos o que segue.
Em 1708, um correspondente escreveu para a
revista britânica, Apollo, fazendo a seguinte
pergunta: “De onde procede o costume do dia da
mentira?” [...] De acordo com os historiadores
culturais, o quebra-cabeça sobre a tradição do Dia da
Mentira teve início durante o século XVIII, ou pelo
menos foi durante ele que detalhadas referências ao
dia (e curiosidades sobre a tradição) começaram a
aparecer. No entanto, naquela época o costume já
estava bem estabelecido em todo o norte da Europa e
foi considerado como sendo muito antigo. [...] As
referências ao Dia da Mentira podem ser encontradas
já por volta do ano de 1500. No entanto, estas
referências iniciais foram pouco frequentes e
tendiam a ser vagas e ambíguas. [...] Muitas teorias
foram apresentadas sobre como a tradição começou.
Infelizmente, nenhuma delas é muito atraente.
Assim, a origem do “costume do Dia da Mentira”
permanece sendo um mistério para nós tanto quanto
era por volta de 1708.

[...] Em 1564 a França reformou o seu calendário,
mudando o início do ano do final de março, para o dia
1 de janeiro. Aqueles que não conseguiam aceitar e
se acostumar com a mudança, permanecendo
teimosamente agarrados ao antigo sistema de
calendário e continuando a celebrar o Ano Novo
durante a última semana do terceiro mês (25 de
Março até 1 de Abril) seriam alvos [de] piadas e
peças. Outras pessoas poderiam jocosamente colar
desenhos de peixes de papel em suas costas. As
vítimas desta brincadeira, eram assim chamadas de
“os peixes de abril” – que, até hoje, continua a ser o
termo francês para o Dia da Mentira – e assim a
tradição nasceu.

1632: A Fuga do Duque de Lorraine

A Saturnalia

Segundo a lenda, o Duque de Lorraine e sua esposa foram presos em Nantes. Eles
escaparam em 01 de abril de 1632, disfarçando-se como camponeses e caminharam
através da porta da frente. Alguém notou e disse aos guardas. No entanto, os guardas
acreditavam que o aviso era uma “poisson d'avril” (ou pegadinha do Dia da Mentira) e
apenas riram para eles, permitindo assim que o Duque e sua esposa escapassem. Não se
sabe se qualquer parte desta lenda é verdadeira.

A Saturnália era um festival de inverno romano que ocorria no final de dezembro.
Tratava-se de dançar, beber e festejar. As pessoas trocavam presentes, os escravos
eram autorizados a fingir que governavam seus mestres, e havia um rei de mentira e o
famoso Senhor da Desordem, que reinava durante o dia. Até o século IV d.c. a Saturnália
tinha transformado-se em uma celebração do Dia de Ano Novo em 01 de janeiro, e
muitas de suas tradições foram incorporadas às festas de Natal.

Essas são apenas algumas explicações possíveis para o tradicional Dia da Mentira. Você
pode ler o artigo completo no site https://tudorbrasil.com/2016/04/03/a-origem-do-
dia-da-mentira-1o-de-abril/.

Como e onde surgiu o dia da mentira?
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Profissão

Quando muitos pensam em Engenharia Civil, apenas uma coisa vem à

mente: cálculos e mais cálculos. Claro, essa é uma parte importante

desse curso cercado por matemática, raciocínio lógico e outras disciplinas

de exatas, mas o interessado precisa saber que, ao longo dos cinco anos

de formação, sua imaginação também será exercitada, pois o curso

requer uma boa dose de criatividade.

O curso superior de Engenharia Civil prepara o futuro profissional para o

exercício racional e crítico em suas atividades de elaboração e execução

de projetos nos segmentos da construção civil, geotecnia, saneamento ou

no de estradas e transportes.
Os semestres iniciais do curso costumam agradar a todos. A grade é

recheada de disciplinas de exatas, como Matemática, Física I e Cálculo I,

mas também de áreas diversas, como Leitura e Produção de Textos,

Cenários Econômicos e Inovação Tecnológica.
Com o avanço da graduação, os alunos desenvolvem habilidades mais

específicas e técnicas, que os ajudarão em sua atuação profissional.

O curso de graduação em Engenharia Civil

As habilidades de um

engenheiro civil

A primeira das habilidades aprendidas no

curso de Engenharia Civil é manipular os

números com exatidão. São eles que

ajudam a fazer corretamente os cálculos

estruturais, por exemplo, que determinam

a qualidade dos cálculos de um projeto de

engenharia.
Dominada essa parte, o estudante se

dedicará a aprender as habilidades

intelectuais e práticas necessárias para

resolver problemas. Avaliar riscos, aplicar

ferramentas e softwares corretamente,

saber quando aplicar determinados

métodos profissionais e utilizar os padrões

de segurança do trabalho são algumas

dessas habilidades.
Até agora, tratamos apenas das

competências técnicas e práticas, mas

onde estaria a boa imaginação que

mencionamos no início da matéria?
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Uma dose de criatividade

O engenheiro civil deverá gerenciar os recursos (técnicos, humanos e financeiros) de forma racional: com

menor custo e o máximo de qualidade e resultado. Para isso, é necessária bastante criatividade para

contornar os problemas do dia a dia e as soluções do senso comum da profissão.
Além disso, a questão da inovação está presente no cotidiano do profissional, que deverá propor soluções

que facilitem as tarefas diárias das pessoas, como questões de acessibilidade e de otimização de espaço.
Nada daquela história de que a criatividade está para os arquitetos, enquanto a lógica está para os

engenheiros. Nem mesmo aquela de que apenas artistas precisam de imaginação em seu trabalho ou de

que criatividade é algo nato. Até mesmo os profissionais das Artes afirmam que, em um processo de

criação, “10% é criatividade e 90% é transpiração”.
Exercite o pensar diferente desde a faculdade, que já estará habituado a pensar fora da caixa quando

engenheiro! Quanto a todas essas habilidades que citamos, podem ser aprendidas, desde que haja

disposição e empenho.
O curso de Engenharia Civil do UniAnchieta permite ao aluno o exercício de todas essas competências,

tornando-o um profissional mais completo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa

graduação, acesse www.anchieta.br/engenharia-civil. Lá você encontra informações sobre a duração do

curso, período de aulas e mensalidades.

Ponte do Lago Roosevelt



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/
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Empregos

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8709 ESTAGIÁRIO JURÍDICO PARA 3 OU 4 ANO 9295 ESTAGIARIOA PEDAGOGIA 9250 ENCARREGADO DE FROTA

9022 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9296 TÉCNICO ESTÁGIO LABORATÓRIO 9251 ESTÁGIO EM LABORATÓRIO QUÍM ICA

9023 CONSULTOR COM ERCIAL 9298 ESTAGIÁRIA 9252 ESTÁGIO EM ADM INISTRAÇÃO E FINANÇAS

9076 ASSISTENTE COM ERCIAL 9299 CONTADOR 9253
ESTÁGIO EM SUPORTE E DESENVOLVIM ENTO SERVICE
DESK

9079 ESTÁGIO EM CONTABILIDADE 9300 ESTÁGIO SUPRIM ENTOS 9254
ESTÁGIO EM RELACIONAM ENTO COM CLIENTES INSIDE
SALES

9081 ANALISTA DE RH 9301 ESTÁGIO CRÉDITO/COBRANÇA 9256 AUXILIAR COM ERCIAL

9121 ANALISTA DE SISTEM AS 9303 ESTÁGIO D. PRODUTOS 9257 PROFESSOR DE ESPANHOL

9122 ORÇAM ENTISTA COM PRADOR 9304 ESTÁGIO EM VENDAS 9259 ESTÁGIO EM INTELIGÊNCIA DE M ERCADO M ARKETING

9124 PROGRAM ADOR 9305 VENDEDOR INTERNO E ATENDENTE 9260 ANALISTA DE PRICING JUNIOR

9135 ANALISTA PROGRAM ADOR ASP.NET 9306 ESTAGIÁRIO WEB DESIGN 9266 AUXILIAR DE PCP

9145 ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE INFORM ÁTICA 9308 ASSISTENTE DE RECURSOS HUM ANOS 9268 GERENTE DE PROJETOS

9154
PARA TRABALHAR NA M ELHOR DROGARIA DE
BAIRRO DO BRASIL

9309 ESTÁGIO EM ADM INISTRAÇÃO FATURAM ENTO 9270 WEB DESIGNER

9165 AUXILIAR PROC. DE LABORATÓRIO 9312 ESTÁGIO LETRAS / PEDAGOGIA 9271 TÉCNICO EM INFORM ÁTICA

9175 ESTÁGIO EM TURISM O 9313 ANALISTA DE COM ÉRCIO EXTERIOR 9273 REPRESENTANTE DE VENDAS

9182 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9314 AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA 9275 TELEM ARKETING

9185 ESTAGIÁRIO EM TI 9315 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9276 COM PRAS

9193 COM ERCIAL EXTERNO 9318 AUXILIAR EM ESTOQUE 9277 PROGRAM ADOR

9194 ESTÁGIO ADM /RH 9319 ESTÁGIO ÁREA FISCAL/RECEBIM ENTO 9282 ANALISTA DE IM PORTAÇÃO

9195 ASSISTENTE COM ERCIAL 9322 ESTÁGIO COM ERCIAL 9285 AUXILIAR DE COBRANCA

9196 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL 9323 AUXILIAR DE ELETRICISTA 9287 LÍDER LOGÍSTICO

9198 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9324 ESTÁGIO EM M ARKETING DIGITAL 9288 COM PRADOR JÚNIOR

9200 INSPETOR DE QUALIDADE 9326 FATURISTA 9291 PROFESSOR/ ESTAGIARIO DE ZUM BA

9201 DESIGNER DE CRIAÇÃO 9327 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 9292 ESTÁGIO EM ALIM ENTOS E BEBIDAS

9203 COM ERCIAL - NOVOS NEGÓCIOS 9330 VAGA PARA ESTÁGIO EM PILATES 9293 ESTÁGIO EM RECEPÇÃO E ATENDIM ENTO

9204 CONSULTOR COM ERCIAL 9331 ANALISTA DE CUSTOM ER SERVICE 9294 SUPERVISOR DE TELECOM UNICAÇÃO

9205 ESTÁGIO EM SUPORTE E DESENVOLVIM ENTO ERP 9333 ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA 9364 TÉCNICO EM QUÍM ICA

9206
ESTAGIÁRIO ADM /PCP/QUALIDADE/ ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

9335 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM OPERAÇÕES 9365 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

9209 ESTAGIÁRIO 9337 ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, ITUPEVA SP 9366 AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR

9210 ESTÁGIO FISCAL 9338 ESTÁGIO T.I. 9367 ASSISTENTE DE TRANSPORTE

9211 ANALISTA DE LOGÍSTICA JR. 9340 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE ALIM ENTOS 9368 ESTAGIARIO EM ADM INISTRAÇAO

9212 AUXILIAR ADM INISTRATIVO JURÍDICO 9341 ANALISTA DIGITAL 9369 OPERADOR DE PRODUÇÃO ESCAM ADOR

9214 ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR 9344 ESTAGIARIO 9370 ASSISTENTE DE VENDAS

9221 TÉCNICO EM M ECATRÔNICA 9346 AUXILIAR DE ENGENHARIA 9371 ANALISTA ADM INISTRATIVA

9223 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA M ATERNAL 9348 ESTAGIÁRIO COM ERCIAL 9372 ASSISTENTE / ANALISTA DE CUSTOS

9226 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 9349 TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO 9375 ASSISTENTE CONTABIL

9229 ESTAGIÁRIO DE RH - DESENVOLVIM ENTO 9350 ESTÁGIO EM RELACIONAM ENTO COM CLIENTES 9376 ASSISTENTE DESENVOLVIM ENTO DE PRODUTO

9231 ESTÁGIO M KT DIGITAL 9352 TÉCNICO DE M ÉTODOS E PROCESSOS 9377 CONTROLLER FINANCEIRO

9233
ESTÁGIO EM RELACIONAM ENTO COM CLIENTES
INSIDE SALES

9353 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS 9378 ESTÁGIO EM RH

9235 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I M EIO AM BIENTE 9354 TRAINEE DE PROJETOS LOGISTICOS 9379 COORDENADOR COM ERCIAL

9236 ASSISTENTE TÉCNICO COM ERCIAL 9355 EXECUTIVO DE VENDAS 9380 RECEPCIONISTA

9238 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 9356 ESTAGIO EM ADM ISTRAÇÃO 9381 TRAINEE

9239 ESTÁGIO EM ADM INISTRAÇÃO DE PESSOAL 9357 AUXILIAR DE M ARKETING 9382 ESTAGIÁRIO ADM INISTRATIVO

9241 DESIGNER GRÁFICO 9358 TÉCNICO DE EM PILHADEIRA 9383 INSTRUTOR DE INFORM ÁTICA E HARDWARE

9242 AUXILIAR DE LICITAÇÕES 9359 COORDENADOR DE PROJETOS 9384 VENDEDOR REGIONAL

9244 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 9360 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 9386 ESTAGIÁRIO

9246 ESTAGIÁRIO CONTÁBIL/FISCAL 9361 ESTÁGIO EM TI 9387 FINANCEIRO/ADM INISTRATIVO

9248 AUXILIAR DESENVOLVIM ENTO WEB 9363 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 9388 DESENVOLVEDOR WEB

9392 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9391 ASSISTENTE FISCAL 9389 ESTAGIÁRIO EM M ARKETING



Saúde
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comunicação no exercício
da Enfermagem

Apenas 7% do nosso pensamento é expresso por meio de palavras, o restante é comunicado através da linguagem do corpo,
sons, entonações e até mesmo do silêncio. Estamos nos comunicando com os outros o tempo todo. Para o profissional de Saúde,
compreender esse processo e dominar estratégias de comunicação é fundamental para o bom desempenho de suas funções.

PARA O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, A COMUNICAÇÃO É
UMA FERRAMENTA, UM INSTRUMENTO DE TRABALHO MUITO
VALIOSO, SEJA NO RELACIONAMENTO COM PACIENTES,

COM A EQUIPE OU COM FAMILIARES. O curso de graduação em
Enfermagem do UniAnchieta mantém em sua grade curricular a disciplina
Comunicação e Relacionamento Interpessoal, ministrada pela enfermeira e
comunicóloga Manoela Rodrigues, que destaca a importância do conteúdo:
“A comunicação efetiva é vital para o ser humano em todas as áreas. No
caso da Saúde, em que a fragilidade, o medo e a insegurança se fazem tão
presentes, é fundamental que o profissional tenha consciência disso e se
capacite para se relacionar da melhor forma possível e, assim, atingir seu
objetivo: o bem-estar do paciente”.
O enfermeiro é um educador, e não se atua com Educação em Saúde sem
um processo de comunicação bem estabelecido, seja na prevenção, na
promoção, no cuidado e na reabilitação da Saúde. Segundo a docente,
primeiro é necessário sensibilizar os alunos sobre a importância da
comunicação no dia a dia, demonstrar como o bom uso dos sentidos (tato,
audição, olfato, paladar e visão) pode facilitar o relacionamento e
proporcionar uma leitura indispensável até mesmo do que não foi dito.
Entre os assuntos discutidos nas aulas, destacam-se: empatia, feedback,
assertividade, mídias sociais, inclusão (comunicação com clientes com
necessidades especiais) e o domínio da língua portuguesa. “É um universo
muito rico de informações e imprescindível para o profissional que o
mercado atual exige. São habilidades que quando desenvolvidas melhoram
o panorama da assistência de Saúde”, afirma a coordenadora do curso,
professora Dra. Ieda Maria Siébra Bochio, que tem vasta experiência em
consultoria e capacitação.
Mayara de Oliveira, enfermeira obstetra e ex-aluna do UniAnchieta,
comenta como a disciplina de Comunicação e Relacionamento Interpessoal
foi importante em sua formação: “As aulas de Comunicação me ajudaram

muito, já que estabelecer um diálogo com o paciente e seus familiares nem
sempre é tão fácil quanto parece e, muitas vezes, são necessárias estratégias e
adaptações para conseguir captar a mensagem que estamos recebendo, seja ela
por palavras, gestos, olhares... Foi nas aulas de Comunicação que comecei a ter a
certeza de que o corpo fala... E como fala! E o enfermeiro tem a necessidade de se
comunicar bem, para evoluir, aprender, passar conhecimento, sendo ele receptor
ou transmissor. A professora usava uma forma de ensino bem dinâmica, sem
deixar de lado a teoria, o que tornava as aulas encantadoras. As experiências ali
vividas certamente são minhas aliadas hoje. Um dos casos que considerei um
verdadeiro desafio e que muito me marcou foi orientar o aleitamento materno a
uma puérpera que tinha perda quase total da visão e, como a maioria das mães
de primeira viagem, tinha também suas dúvidas e anseios. Foi neste cenário que
me lembrei das aulas de Comunicação, me adaptei e, juntas, obtivemos sucesso
na amamentação”.

Olhos vendados para detectar melhor os sons.

Atenção ao tato: o que estamos tocando?




