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Inspire-se

Valorize
as pequenas
conquistas

Contribuição de Adriano Betelli, professor do UniAnchieta.

HOJE EM DIA AS PESSOAS ESTÃO MUITO
IMEDIATISTAS, SEMPRE CORRENDO, SEM
TEMPO PARA UMA REUNIÃO, SEM TEMPO

PARA OS FAMILIARES E AMIGOS... Não temos tempo
nem para nós, e muitas vezes perdemos saúde e paz em
busca de melhores resultados na vida profissional e
pessoal.
Após um período de festas e férias, o ano novo chega
cheio de esperanças e expectativas, e com elas vêm os
novos objetivos e metas, que na maioria das vezes já
foram estabelecidos no passado, sem que nada realmente
tenha sido feito a respeito. De repente, essas metas
voltam, acompanhadas da frase "neste ano vai”.
Muitas metas estipuladas em meio às festas e regadas a
doses de álcool e motivação soam como algo improvável.
Como chegar ao peso ideal até o carnaval, se a pessoa
nunca se dedicou a uma dieta ou programa de
treinamento físico? Outro exemplo é a pessoa que quer
juntar certa quantia de dinheiro, porém está fora do
mercado de trabalho e sem uma perspectiva de retorno.
Para conseguirmos alcançar nossos objetivos e metas,
precisamos primeiramente saber onde estamos e qual é
nosso estado atual de forma realista (não de forma
pessimista, atenção!). Após essa avaliação, é necessário
identificar e planejar os passos necessários para seguir
em direção ao que desejamos. Como diz o ditado, "de grão
em grão a galinha enche o papo”.
É necessário valorizar cada conquista, cada aprendizado,
cada passo, tenha ele o tamanho que tiver. O importante é
estar se movimentando ao encontro do que se deseja e/ou
de quem se deseja tornar. Convido você a fazer uma
reflexão: você sabe quantas coisas conquistou nos
últimos meses, independentemente do tamanho da
conquista? Se você está estudando, compare quem você
era ao iniciar o curso e quem é você hoje. Faça essa
comparação, em vez de se comparar com quem está
concluindo o curso ou com aquele que tem anos de
experiência na área de atuação.
Compare você com você, e valorize a sua evolução. Some
suas pequenas conquistas e verá que tem motivos para
comemorar. Ao se deparar com um obstáculo, tenha ele o
tamanho que tiver, não abaixe a cabeça para admirá-lo,
continue com o olhar no seu objetivo, e dessa maneira
você conseguirá ultrapassá-lo.
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UniAnchieta oferece
curso de Tecnologia em

Serviços Jurídicos
e Notariais

O novo curso responde a uma demanda crescente por profissionais da área na região.

NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA, O PERFIL
PRODUTIVO DE JUNDIAÍ, EM POUCO MAIS DE UM
SÉCULO, TEVE SEU FOCO TRANSITANDO DA

AGRICULTURA PARA A INDÚSTRIA E FINALMENTE PARA OS
SERVIÇOS, ESPECIALMENTE AQUELES VINCULADOS A
TECNOLOGIA E LOGÍSTICA (CF. BALCÃO DO
EMPREENDEDOR, GOVERNO DE JUNDIAÍ). Com a
diversificação e o crescimento da economia, o município e a região
vêm se tornando locais privilegiados para o estabelecimento de
negócios e a absorção de profissionais especializados. Em atenção
às demandas que vão surgindo, o Centro Universitário Padre
Anchieta amplia e diversifica sua grade de oferta de cursos.
O curso superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos e Notariais
passa a ser oferecido em 2018 pela instituição, com o objetivo de
formar profissionais aptos para a gestão de escritórios de
advocacia, a prestação de serviços cartoriais e notariais, a
realização de assessoria parlamentar, a atuação em
departamentos jurídicos e em atividades administrativas que
requerem conhecimentos jurídicos, como prefeituras e delegacias,
entre outros setores que desenvolvem atividades relacionadas à
área.
Segundo o professor João Antônio de Vasconcellos, Diretor
Acadêmico do Centro Universitário Padre Anchieta, “esse curso
vem ao encontro dos anseios do mercado de trabalho, que busca
por um profissional qualificado, com curso superior, que atenda as
demandas da sociedade, principalmente em atividades
administrativas que requerem conhecimentos jurídicos”.
Para obter mais informações sobre o curso e fazer sua inscrição
para o vestibular, os interessados podem acessar o site
www.anchieta.br.
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Empregos

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8757 ANALISTA DE LOGÍSTICA 8991 TÉCNICO EM QUÍM ICA 9054 OPERADOR DE UTILIDADES

8891 TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE I 8993 COM PRADOR 9055 ESTÁGIO M ARKETING

8916 ASSISTENTE FISCAL 8994 GERENTE DE RESTAURANTE 9056 GERENTE DE LOJA

8918 M ECÂNICO DE M ANUTENÇÃO 8995 ANALISTA FINANCEIRO 9057 ANALISTA DE PÓS VENDAS

8940 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8997 ESTÁGIO FARM ÁCIA HOSPITALAR 9059 ESTÁGIO EM VENDAS

8941 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 8998 AUXILIAR DE FARM ÁCIA HOSPITALAR 9060 ANALISTA FINANCEIRO

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 8999 DESENHISTA 9061 ASSISTENTE FINANCEIRO

8943 PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 9001 ALM OXERIFE 9062 AUXILIAR FISCAL

8944 PROFESSOR DE LÍNGUA ALEM Ã 9004 ESTÁGIO PREVENÇÃO PERDAS E RISCOS 9063 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8945 PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA 9005 ASSISTENTE DE LABORTÓRIO 9065 ESTÁGIO EM M ARKETING

8948 ORÇAM ENTOS 9007 ESTÁGIO 9066 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8950 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 9008 VENDEDOR ATIVO TELEM ARKETING 9067 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8952 ESTÁGIO M ARKETING 9011 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 9069 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8953 ESTÁGIO GESTÃO DE CONTRATOS 9012 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9070 AGENTE DE ATENDIM ENTO AO CLIENTE

8954 FARM ACÊUTICA 9015 ESTÁGIO VENDAS E M ARKETING 9071 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8955 ESTÁGIO BRADESCO EM PRESAS 9016 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 9073 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8956 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9020 ESTÁGIO 9074 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8957 AUXILIAR DE ESTOQUE 9022 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9075 ANALISTA FINANCEIRO

8962 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO DE PRODUTO 9023 CONSULTOR COM ERCIAL 9076 ASSISTENTE COM ERCIAL

8963 ESTÁGIO ENFERM AGEM 9024 ANALISTA FISCAL 9077 ESTÁGIO COM PRAS

8964 ESTÁGIO PSICOLOGIA 9026 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 9078 INSTRUTUR DE INFORM ÁTICA

8965 ESTÁGIO TERAPIA OCUPACIONAL 9030 AUXILIAR DE FATURAM ENTO 9079 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8968 TRAINEE COM ERCIAL 9031 NUTRICIONISTA 9080 RECEPCIONISTA

8970 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9033 DESENVOLVEDOR P.H.P 9081 ANALISTA DE R.H

8971 ESTÁGIO DEPARTAM ENTO FISCAL 9034 ESTÁGIO E.H.S 9082 SECRETRÁRIA DE VENDAS

8972 TRAINEE M ARKETING 9036 ASSISTENTE DE SUPRIM ENTOS 9083 AUXILIAR JURÍDICO

8973 ASSISTENTE DESEM BARAÇO ADUANEIRO 9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO 9084 SUPERVISOR DE VENDAS

8975 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO 9038 AUXILIAR DE VENDAS 9085 ESTÁGIO ADM INISTRATIVO

8976 ESTÁGIO 9041 OFICIAL DE M ANUTENÇÃO I 9086 ESTÁGIO SUPERIOR EM QUALIDADE

8977 ESTÁGIO ENGENHARIA M ECÂNICA 9042 AUXILIAR DE IM PORTAÇÃO 9087 ESTÁGIO DE SISTEM AS

8980 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9043 ASSISTENTE DE IM PORTAÇÃO 9088 ESTÁGIO DE CONTROLADORIA

8981 ASSISTENTE DE COM UNICAÇÃO 9045 ESTÁGIO R.H 9089 VAGA DE ESTÁGIO

8982 ESTÁGIO 9047 ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL 9090 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO

8983 FOTÓGRAFO 9048 ESTÁGIO PEDAGOGIA 9091 FATURISTA

8985 ELETRICISTA DE CAM INHÕES 9051 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO 9092 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9053 ESTÁGIO 9093 AUXILIAR DE VENDAS INTERNAS

9096 M ARKETING DIGITAL 9095 ANALISTA DE PLANEJAM ENTO 9094 OPERADOR DE PROCESSOS QUÍM ICOS

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/



Período de sono
pode ser atrapalhado

pela alimentação noturna
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Nutrição

MUITO ALÉM DE OBJETIVAR A
MANUTENÇÃO DO PESO IDEAL,
ALIMENTAR-SE DE FORMA CORRETA

ENVOLVE A ESCOLHA DE ALIMENTOS
ADEQUADOS PARA A GARANTIA DE UMA
SAÚDE PLENA. Em épocas mais frias, sentimos a
necessidade de alimentos mais quentes ou mais
pesados, inclusive à noite, mas a alimentação que
precede o sono deve receber atenção diferenciada,
para que não prejudique o período de repouso.
Assim como nossas atividades e compromissos vão
diminuindo até a hora de dormir, o metabolismo
também vai desacelerando; consequentemente,
gastamos menos energia. Por isso, a quantidade e o
tipo de alimentos ingeridos nas últimas horas antes
de descansar podem ocasionar desconforto, azias,
gases, queimação, entre outros efeitos. De acordo
com a professora Taciana Devanço, coordenadora
do curso de Nutrição do UniAnchieta, “devemos
ingerir alimentos leves, ricos em vitaminas e
minerais, sem excesso de gordura, açúcar e sódio. É
preciso pensar no equilíbrio e nunca exagerar,
principalmente antes de dormir. Uma dica boa e
recheada de saúde para a ceia é sempre uma
combinação de baixa carga glicêmica, fonte de
fibras solúveis, fitoesteróis, compostos fenólicos e
ômegas. Já os chás calmantes, como camomila,
erva-doce, capim cidreira e hortelã, são excelentes
para a ingestão antes de dormir. Melhor ainda se o
chá for acrescido de lascas de gengibre, que é um
excelente antioxidante natural, que irá atuar no
organismo durante o sono”.
Ainda sobre alimentos ideais para a ceia, prossegue
Taciana: “outra dica importante é ingerir alimentos
que diminuam a liberação do cortisol, como
abacate, cereja, aveia, alface e que também ajudam
a induzir o sono, evitando-se alimentos
estimulantes, como café, chocolate, açaí, bem como
os alimentos diuréticos. Uma dica de momento
beleza na nutrição é a ingestão de uma colher de
colágeno dissolvido em uma xícara de chá calmante,
como melissa e mulungu”.

A qualidade do período de sono é determinada por diversos fatores,
entre eles a alimentação. Deve-se prestar atenção aos alimentos que
são ingeridos nas horas que precedem o descanso. A professora
Taciana Davanço, coordenadora do curso de Nutrição do UniAnchieta,
dá algumas dicas sobre o tema.
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Saúde

Diabetes:
conhecer para controlar

ELA CHEGA SILENCIOSAMENTE E NÃO ACOMETE APENAS AQUELES QUE
CONSOMEM MUITO AÇÚCAR. SEGUNDO UM RELATÓRIO DA OMS DIVULGADO
EM ABRIL DE 2016, O NÚMERO DE BRASILEIROS ADULTOS PORTADORES DA

DOENÇA PASSA DE 16 MILHÕES, E O NÚMERO PERCENTUAL DE ADULTOS
DIABÉTICOS QUASE DUPLICOU NO MUNDO DESDE A DÉCADA DE 1980.

TIPOS DE DIABETES
Tipo 1:

Tipo 2:
Pré-Diabetes:

Diabetes Gestacional:

A diabetes é
uma doença crônica decorrente do mau funcionamento do pâncreas, quando o órgão não é
capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do
organismo, causando o aumento da glicose no sangue. Segundo Cristiane Pires, professora do
curso de Enfermagem do UniAnchieta, “é importante lembrar que o gerenciamento adequado
da taxa de glicemia reduz drasticamente o risco de desenvolver uma complicação. Embora seja
uma doença cercada por mitos, quem tem o problema pode levar a vida normalmente. A
Sociedade Brasileira de Diabetes disponibiliza muitas informações em seu site, o que ajuda
muito os pacientes”.

O pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do
sistema imunológico, fazendo com que os anticorpos ataquem as células que produzem esse
hormônio.

Acontece pela diminuição da secreção de insulina e pela resistência à insulina.
Esse é o termo utilizado quando a pessoa ainda não possui a doença, mas pode

desenvolvê-la.
Durante a gestação, há aumento da resistência à ação da insulina,

levando ao aumento dos níveis de glicose no sangue.

No Brasil, há mais de
16 milhões de adultos

com diabetes.
Conhecer a doença é

fundamental para
conviver bem com ela.
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antecipa o início da

ensino médio
integrado ao técnico

carreira profissional
A dupla certificação é útil para aqueles que já têm uma definição para o futuro profissional e desejam

ingressar no mercado de trabalho de modo qualificado.

ACHEGADA DO ESTUDANTE AO ENSINO MÉDIO COLOCA-O DIANTE
DA POSSIBILIDADE DE CURSAR ESSE NÍVEL DE ENSINO
INTEGRADO A UM CURSO TÉCNICO. Nessa modalidade, o estudante

obtém a dupla certificação, o que pode antecipar o seu sucesso profissional. Além de
cursar a formação básica (disciplinas regulares que constituem o ensino médio), o
estudante obterá capacitação profissional técnica na área de formação, com foco na
aquisição de conhecimentos e competências necessárias para ingresso no mercado
de trabalho. Os cursos de nível médio integrado ao técnico das Escolas Padre
Anchieta têm como objetivo preparar o estudante para o trabalho e para o exercício
da cidadania, possibilitando a formação de identidades capazes de conviver com as
adversidades do mundo profissional e das relações interpessoais, levando ao bom
desempenho no ambiente de trabalho. As opções de curso médio integrado ao
técnico são Administração, Design de interiores, Informática e, a partir deste ano,
Nutrição e dietética. As Escolas ainda oferecem o curso técnico em Química.
O curso técnico em Administração capacita o estudante para a compreensão do
mundo empresarial e dos negócios. Fornece competências para a atuação em
diversas áreas organizacionais, como administrativa, produção, marketing e
recursos humanos. Estimula o empreendedorismo por meio da construção de um
Plano de Negócio, viabilizando a abertura de empresas. Quem opta pelo curso
técnico em Design de interiores torna-se apto a projetar os espaços de uma
construção e a executar os projetos para espaços internos residenciais, comerciais e
industriais. Os designers de interiores interagem com a arquitetura local,

objetivando promover a harmonia estética, a qualidade de vida e a
melhoria dos aspectos funcionais do ambiente. O curso técnico de
Informática capacita o profissional para atuar nas áreas de
desenvolvimento de sistemas comerciais, hardware, redes de
computadores e internet. O curso técnico em Nutrição e dietética, que
passa a ser oferecido neste ano, prepara profissionais para um
mercado que está em expansão, capacitando-os para o desempenho
de atividades auxiliares na elaboração de cardápios, em programas de
avaliação e educação nutricional e no processo de produção,
respeitando as normas de segurança de alimentos, a segurança do
trabalho e o padrão de qualidade. O curso técnico em Química, único
curso ofertado no período noturno, prepara os estudantes para o
manuseio de equipamentos de laboratório, reagentes e produtos, além
de desenvolver a capacidade de resolução de problemas, entre outras
habilidades.
Mais informações sobre o ensino médio integrado ao técnico e sobre o
curso técnico em Química das Escolas Padre Anchieta podem ser
obtidas pelo telefone 0800 772 8445.

CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS PELAS ESCOLAS PADRE
ANCHIETA

Administração
Design de Interiores
Informática
Nutrição e Dietética

Química

· Ensino Médio Integrado ao Técnico em
· Ensino Médio Integrado ao Técnico em
· Ensino Médio Integrado ao Técnico em
· Ensino Médio Integrado ao Técnico em
· Técnico em

Informações - 0800 772 8445.

Os alunos aprendem na prática e vivem experiências reais ao mercado de trabalho

A sala do técnico em Design de Interiores foi projeta por alunos do curso



ANCHIETA.BR

matricule-se com

na 1ª mensalidade
fundamental | médio | médio + técnico | técnico

70% DE DESCONTO!


