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Não fique para trás e inscreva-se no

. A próxima

prova acontece domingo, dia .

Concurso de Bolsas UniAnchieta

28 de janeiro

Você já
perdeu
uma chance...
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Cultura

FILMES

LIVRO

Ela (EUA, 2013): o filme conta a história de Theodore, um homem solitário que se
apaixona por um sistema operacional. A inteligência artificial do sistema tem uma
voz feminina, com a qual Theodore conversa e desenvolve um relacionamento
amoroso. Toda a história acontece em um futuro não muito distante, no qual a
Internet das Coisas (IoT) é cada vez mais presente e a tecnologia se tornou um
personagem. Com roteiro, produção e direção de Spike Jonze, a produção recebeu o
Oscar 2014 de Melhor Roteiro Original, tendo siso indicada em cinco categorias.

TED X – Sonho de Laura: o algoritmo que salva vidas: o analista de
sistemas Jacson Fressatto é o responsável pela criação de Laura, um
robô com tecnologia cognitiva composto por 263 softwares, que está
ajudando a salvar vidas. Laura é capaz de identificar pacientes com
infecção generalizada, cruzando dados vitais de pacientes, resultados
de exames, temperatura e análises sanguíneas. O robô identifica as
pessoas em situação mais arriscada e envia avisos aos médicos e
enfermeiros. Em sua palestra, Jacson explica como idealizou o projeto
e conta sobre sua maior motivação, a perda da filha Laura, com apenas
18 dias de vida.

Bilionários por Acaso: A criação do Facebook, uma história de
sexo, dinheiro, genialidade e traição: o livro de Ben Mezrich
conta a história de Mark Zuckerberg e do brasileiro Eduardo
Saverin, estudantes de Harvard impopulares que passaram
por muitos obstáculos antes da criação do Facebook. A obra
retrata acontecimentos reais da trajetória da maior rede social
do mundo. Lançado em 2010, o livro foi best-seller do New
York Times e inspirou o filme A Rede Social. No Brasil, foi
publicado pela editora Intrínseca em 2010, com tradução de
Alexandre Matias.

Procurando inspiração?
Existem diversas fontes que você pode consultar, tanto para saber mais sobre

o cotidiano de um profissional que atua com Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, quanto para se manter atualizado.



Oportunidade
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para a graduação
Concurso de Bolsas

O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA ESTÁ
REALIZANDO MAIS UMA EDIÇÃO DO CONCURSO DE
B  O  L  S  A  S P  A  R  A
I N G R E S S A N T E S N O S

CURSOS DE GRADUAÇÃO. Muitos
candidatos se inscreveram e estão
participando de uma prova hoje, mas
outra prova será realizada ainda neste
mês.

As inscrições estão abertas e podem
ser feitas pelo site da instituição
( w w w . a n c h i e t a . b r ) .
A prova será realizada dia 28,
domingo, às 9h, no Campus Prof. Pedro C. Fornari, localizado na Av.

Dr. Adoniro Ladeira, 94, Jundiaí/SP. O Processo Seletivo viabilizará o
ingresso de novos alunos na instituição, com condições exclusivas de

desconto nas mensalidades.

A prova será composta por uma
redação e por 20 questões de
múltipla escolha, sendo 10 de Língua
Portuguesa e 10 de Matemática. A
prova terá duração máxima de três
horas. As bolsas obtidas serão
válidas para ingressantes no primeiro
semestre de 2018. As aulas terão
início em fevereiro.

Para maiores informações, o interessado pode ligar para 0800 772
8445.

Hoje está sendo realizada uma prova do

Concurso.  Se você perdeu essa chance,

inscreva-se para a próxima, que será realizada

no próximo dia 28 de janeiro, domingo.
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Férias

verão

PRAIA, SOL, PISCINA, ÁGUA DE COCO, AMIGOS REUNIDOS, POUCA ROUPA, SUCO DE ABACAXI E UM CLIMA
ANIMADO. Essas são algumas das características do verão. No Hemisfério Sul, a estação se estenderá até 19 de março de

2018, conforme informações disponíveis no site http://www.calendariobr.com.br. Para se aproveitar a estação sem
comprometimento da saúde, seguem orientações importantes:

REUNIMOS ALGUMAS ORIENTAÇÕES
PARA QUE SE TIRE O MÁXIMO PROVEITO

DO PERÍODO MAIS QUENTE DO ANO.

Beba muita água. Os
dias mais quentes

favorecem a
desidratação; para evitá-
la, beba um litro e meio
de água diariamente, no

mínimo.

Para evitar sensação de
mal-estar, alimentos
gordurosos e fritos

devem ser descartados.
A digestão desses

alimentos é prejudicada
devido ao calor.

Evite a exposição
direta ao sol, e
não se esqueça

de aplicar
protetor solar 15
minutos antes da

exposição.

Consuma frutas ao longo do dia,
entre as principais refeições.
Abacaxi, melão, melancia,

laranja, uva, coco e pêssego são
ricas em água e devem estar

entre as escolhidas. De acordo
com a Organização Mundial da
Saúde, o ideal é consumir, em

média, 400g/dia de frutas,
legumes e verduras.

Não abandone os
exercícios, mas
fique atento ao

excesso de
atividades físicas
durante a estação
e nos horários de

calor mais intenso.
É preciso respeitar
os limites do corpo
e exercitar-se nos

horários mais
frescos, como

começo da manhã
e final da tarde.



Contador
tem espaço garantido

no mercado de trabalho

ELE CONTROLA AS FINANÇAS E OS NEGÓCIOS DE UMA EMPRESA, CONTROLA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES, ADMINISTRA CARGOS, PODE ATUAR EM
ÓRGÃOS PÚBLICOS, INGRESSANDO POR MEIO DE CONCURSOS, OU AINDA

PODE ATUAR COMO AUDITOR. O profissional de Ciências Contábeis é um dos mais
procurados no mundo, segundo o Guia do Estudante da Editora Abril.

Com a crise econômica que afeta o país, a redução de custos deve ser
um dos principais objetivos das empresas neste e nos próximos anos,
e o avanço dos sistemas de informações contábeis tem reservado ao
futuro contador um papel fundamental, tanto no registro sistemático
e cronológico das informações, como no subsídio à formulação de
decisões nos mais diferentes níveis gerenciais.

O mercado de trabalho para o contador é amplo. Para se manter
nele, é fundamental a familiaridade com os números, sempre
presentes na prática profissional, além da permanente
atualização. O profissional pode atuar registrando e
controlando as atividades de fluxo de caixa, pagamentos,
cobranças, entre outros. Há atividades que são restritas ao
contador registrado no Conselho Federal de Contabilidade,
como auditoria, perícias contábeis e assinatura de balanços.
O Conselho aplica um exame de suficiência, e o registro
ocorre mediante a aprovação do contador nesse exame.
A necessária atualização e as especializações podem
ser obtidas em cursos e outras atividades de formação.
Continuar os estudos após a graduação é uma forma
de o profissional se manter no mercado, que carece
de profissionais preparados e qu
alificados nas mais
diversas frentes de atuação.
O curso de Ciências Contábeis do UniAnchieta
possui três estrelas no Guia do Estudante da
Editora Abril e é ofertado na modalidade
bacharelado, nos períodos noturno e diurno, com
duração de oito períodos semestrais. O curso está
estruturado com a finalidade de formar profissionais
para o mercado contemporâneo e futuro, com
características empreendedoras e gerenciais.
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Profissão

A graduação em ciências contábeis abre diferentes campos
de atuação. O profissional da área está entre os mais

procurados no mundo.

O vestibular do UniAnchieta já está com as inscrições abertas.
Acesse www.anchieta.br e faça a sua. Além disso, o UniAnchieta está
realizando o Concurso de Bolsas para ingressantes nos cursos de
graduação em 2018. A prova acontece no dia 28 de janeiro, domingo,
às 9h, no Campus Prof. Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro
Ladeira, 94. Participe.
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Tecnologia

Objetos de
Aprendizagem:

Contribuição do professor Juliano Schimiguel

Conceitos e

Possibilidades

OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OAS) PODEM SER
CONSIDERADOS RECURSOS DIGITAIS INTERATIVOS,
QUE POSSAM SER USADOS E REUTILIZADOS POR

PROFESSORES EM SUAS AULAS, EM DIFERENTES ATIVIDADES
DE ENSINO-APRENDIZAGEM. O conceito de reutilização de objetos
de aprendizagem é de fundamental importância, pois uma vez
desenvolvido, testado e validado, o objeto poderá ser reutilizado
várias vezes por outros professores, em diferentes situações de
ensino.

Existem várias definições para objetos de aprendizagem, mas a mais
conhecida é a de Wiley (2000), que os define como qualquer recurso
digital que pode ser reutilizado para auxiliar a aprendizagem, sendo
distribuídos e acessíveis pela internet, sob demanda. Para o
desenvolvimento de OAs, geralmente utilizamos o padrão SCORM
(Sharable Content Object Reference Model), que é uma coleção de
padrões e especificações para e-learning baseado na web.

Entre outros objetivos, o SCORM busca (i) padronizar a forma como os
conteúdos se relacionam dentro dos sistemas que os suportam (os
chamados AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS –
Learning Management System, como é o caso do sistema Moodle,
utilizado pelo UniAnchieta), (ii) reutilizar os objetos de aprendizagem,
(iii) flexibilizar a aprendizagem, uma vez que podem ser construídos
diferentes percursos para o aprendizado e (iv) facilitar a portabilidade,
pois possibilita que os OAs sejam independentes de plataforma,
podendo ser transportados e reutilizados entre ambientes de e-
learning em diferentes instituições de ensino.

Os OAs geralmente ficam armazenados em repositórios, que são
websites e ambientes específicos na internet, onde podemos buscar,
baixar e disponibilizar novos Oas.

Entre alguns repositórios nacionais, podemos destacar, entre outros:

Portal do Professor [http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html];
NOA UFPB [simulações];
Lab Virt [simulações: http://www.labvirt.fe.usp.br/] (USP);
Banco Internacional de Objetos Educacionais [objetoseducacionais2.mec.gov.br];
CESTA [http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/].

Entre os internacionais, destacam-se, entre outros:

educ.ar (Argentina);
www.educarchile.cl (Chile);
merlot.org (EUA);
Phet [simulações];
Khan Academy [videos];
MERLOT [http://www.merlot.org/merlot/index.htm].

O LabVirt é um repositório de objetos de aprendizagem ligado à USP, coordenado pela
Faculdade de Educação. Trata-se de um Laboratório Didático Virtual, no qual podemos
encontrar simulações desenvolvidas pela equipe do LabVirt a partir de roteiros de
alunos do ensino médio de escolas da rede pública, além de links para simulações,
exemplos de projetos educacionais e opiniões de especialistas da área. O foco do
LabVirt são OAs para ensino de Física e Química.

Podemos, por exemplo, citar a simulação intitulada A Loja de Games, de autoria de
Margarete Pinheiro de Almeida, na qual os personagens Rafael e Horácio precisam de
ajuda para controlar o gerador de energia elétrica durante um apagão, salvando sua
loja de fliperamas. O público-alvo dessa simulação são alunos do primeiro ano do
ensino médio, e a atividade envolve as categorias cálculo e análise, ciências da vida,
e c o n o m i a e n e g ó c i o s , e s p o r t e e j o g o s e f í s i c a
(http://www.labvirt.fe.usp.br/applet.asp?time=18:07:58&lom=10695).
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Empregos
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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/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA 8991 TÉCNICO EM QUÍMICA 9055 ESTÁGIO MARKETING

8891 TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE I 8993 COMPRADOR 9056 GERENTE DE LOJA

8916 ASSISTENTE FISCAL 8994 GERENTE DE RESTAURANTE 9057 ANALISTA DE PÓS VENDAS

8918 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 8995 ANALISTA FINANCEIRO 9059 ESTÁGIO EM VENDAS

8940 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8997 ESTÁGIO FARMÁCIA HOSPITALAR 9060 ANALISTA FINANCEIRO

8941 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 8998 AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR 9061 ASSISTENTE FINANCEIRO

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 8999 DESENHISTA 9062 AUXILIAR FISCAL

8943 PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 9001 ALMOXERIFE 9063 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8944 PROFESSOR DE LÍNGUA ALEMÃ 9004 ESTÁGIO PREVENÇÃO PERDAS E RISCOS 9065 ESTÁGIO EM MARKETING

8945 PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA 9005 ASSISTENTE DE LABORTÓRIO 9066 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8948 ORÇAMENTOS 9007 ESTÁGIO 9067 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8950 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 9008 VENDEDOR ATIVO TELEMARKETING 9069 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8952 ESTÁGIO MARKETING 9011 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 9070 AGENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

8953 ESTÁGIO GESTÃO DE CONTRATOS 9012 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9071 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8954 FARMACÊUTICA 9015 ESTÁGIO VENDAS E MARKETING 9073 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8955 ESTÁGIO BRADESCO EMPRESAS 9016 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 9074 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8956 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 9020 ESTÁGIO 9075 ANALISTA FINANCEIRO

8957 AUXILIAR DE ESTOQUE 9022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9076 ASSISTENTE COMERCIAL

8962 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO DE PRODUTO 9023 CONSULTOR COMERCIAL 9077 ESTÁGIO COMPRAS

8963 ESTÁGIO ENFERMAGEM 9024 ANALISTA FISCAL 9078 INSTRUTUR DE INFORMÁTICA

8964 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9026 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 9079 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8965 ESTÁGIO TERAPIA OCUPACIONAL 9030 AUXILIAR DE FATURAMENTO 9080 RECEPCIONISTA

8968 TRAINEE COMERCIAL 9031 NUTRICIONISTA 9081 ANALISTA DE R.H

8970 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9033 DESENVOLVEDOR P.H.P 9082 SECRETRÁRIA DE VENDAS

8971 ESTÁGIO DEPARTAMENTO FISCAL 9034 ESTÁGIO E.H.S 9083 AUXILIAR JURÍDICO

8972 TRAINEE MARKETING 9036 ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS 9084 SUPERVISOR DE VENDAS

8973 ASSISTENTE DESEMBARAÇO ADUANEIRO 9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO 9085 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8975 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9038 AUXILIAR DE VENDAS 9086 ESTÁGIO SUPERIOR EM QUALIDADE

8976 ESTÁGIO 9041 OFICIAL DE MANUTENÇÃO I 9087 ESTÁGIO DE SISTEMAS

8977 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA 9042 AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO 9088 ESTÁGIO DE CONTROLADORIA

8980 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 9043 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO 9089 VAGA DE ESTÁGIO

8981 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 9045 ESTÁGIO R.H 9090 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8982 ESTÁGIO 9047 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9091 FATURISTA

8983 FOTÓGRAFO 9048 ESTÁGIO PEDAGOGIA 9092 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

8985 ELETRICISTA DE CAMINHÕES 9051 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 9093 AUXILIAR DE VENDAS INTERNAS

8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9053 ESTÁGIO 9094 OPERADOR DE PROCESSOS QUÍMICOS

9095 ANALISTA DE PLANEJAMENTO 9054 OPERADOR DE UTILIDADES

9096 MARKETING DIGITAL
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