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"Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça igual

riacho que não seca".
(Am 5, 24)

Ele tem 9 metros de comprimento, 500 milhões de neurônios e trilhões de células que nem humanas 
são. Controla muito do que você faz, influencia tudo o que você pensa e as decisões que você toma. E 
fica dentro de sua barriga! O sistema digestivo tem uma rede de neurônios própria. Eles coordenam o 
processamento de comida, trocam sinais entre si e também se comunicam com o cérebro. É 
fundamental para formar nossa personalidade e nossas emoções.

Então: Atenção ao que come, como come e quando come. Isto pode e vai interferir na sua 
aprendizagem!

Força alimentar: os neurônios da barriga podem ser influenciados por certo tipo de alimento, como 
o iogurte, que tem o poder de mudar a população de bactérias do sistema digestivo.

O rei da barriga: sem energia, não existe vida. Você precisa dela. E, ao contrário das plantas, que 
se viram com o CO2 e luz solar, os animais obtêm energia comendo e digerindo outros seres.

Ele abriga o ecossistema inteiro: uma comunidade diversa de bilhões de microrganismos, sem os 
quais seria impossível viver.

Alegria x tristeza: 300 espécies de bactérias vivem no sistema digestivo. E a harmonia entre elas é 
fundamental. Desequilíbrios nessa população estão ligados a várias doenças, inclusive ansiedade e 
depressão.

Matança geral: os antibióticos mudaram a história da humanidade, mas seu uso cada vez maior 
está gerando um efeito colateral: extermina micróbios intestinais o que pode causar vários males.

O sistema digestivo tem inteligência própria e essa inteligência dialoga como a de várias outras 
espécies. Cada um de nós é uma comunidade inteira. Não é incrível?

Curiosidade!
Apenas uma provocação...

SEU SEGUNDO CÉREBRO
Ele tem meio bilhão de neurônios,
toma decisões por você, pode conter a
resposta para ansiedade, depressão
e obesidade, e fica dentro de sua barriga.
Vale a pena ler! Vamos lá?

SuperInteressante edição 362. Julho 2016, p. 24. Reportagem Alexandre de Sony Silvia Lisboa. 

Bacharelado:
Curso superior generalista, de formação científica ou humanística, que confere ao diplomado 
competências em determinado campo do saber para o exercício da atividade profissional, ou 
acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel.

Licenciatura:
Curso superior que confere ao diplomado competências para atuar como professor na Educação 
Básica, com o grau de licenciado.

Tecnológico:
Curso superior de formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que confere ao 
diplomado competências para atuar em áreas profissionais específicas, caracterizadas por eixos 
tecnológicos, com grau de tecnólogo.

Área básica de ingresso:
Designa uma situação em que uma única "entrada" possibilita ao estudante, após a conclusão de 
um conjunto básico de disciplinas (denominado de "Ciclo Básico" por algumas instituições de 
educação superior), a escolha de uma entre duas ou mais formações acadêmicas. É comum em 
cursos cuja entrada é única para licenciatura ou bacharelado (história, física, geografia etc); ou em 
casos como os de letras, que disponham de várias formações acadêmicas vinculadas.

ENTENDA A DIFERENÇA

BACHARELADO   TECNOLÓGICOLICENCIATURA INGRESSO

VESTIBULAR UERJ 2017

DICAS DO ENEM

ISECENSA NO CANADÁ

SISU 2016

Nesta edição:



Fique por dentro!

Edição deste ano terá identificação biométrica e aplicativo.
A principal novidade do ENEM 2016 é que,

pela primeira vez em 19 anos de existência, o exame adotará
a tecnologia do reconhecimento individual por meio da

impressão da digital do participante em sua ficha de identificação,
utilizando um selo gráfico, autoadesivo.

O procedimento visa aumentar a segurança e evitar fraudes.
Poderá ser feito no primeiro dia ou no segundo dia da

aplicação do exame.

Para obter a "certificação" de conclusão do Ensino Médio, os candidatos devem:
1. Ter 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM 2016;
2. Ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das quatro provas por área;
3. Ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação. Provas: 

5 e 6 de novembro
às 12 horas

Dicas para melhor aproveitamento

Recomendações

. Ir um dia antes para conhecer o local da prova;

. Chegar cedo ao local (os portões fecham 15 minutos antes da prova);

. Ficar antenado nas últimas notícias e fatos mais importantes do ano;

. Levar caneta preta;

. Conferir número de questões e dados pessoais no caderno de provas do Enem; 

. Alimentar-se com frutas, massas leves e chocolate, por exemplo, ajuda a concentração; 

. Se empacar na redação, resolva as questões da prova antes. Isso pode lhe dar algumas ideias.

.  Chegando com uma hora de antecedência ao local, aproveite para relaxar a mente. Não fique perto de pessoas com grande tensão;

.  Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. e candidatos atrasados, não entram.

.  A caneta preta tem que ter o tubo transparente. Assim é recomendado para evitar possíveis problemas.
  Lápis, lapiseira e borracha, nem pensar, ok?
. Leve sua identidade original com foto e o cartão de confirmação. São documentos obrigatórios exigidos.
. Se você não recebeu o cartão de confirmação - ou perdeu este documento -, pode imprimir uma segunda via pelo site
   www.sistemasenem2.inep.gov.br/localdeprova.
. Caso perca algum documento, registre o Boletim de Ocorrência com data de, no máximo, 90 dias antes da prova.

NOTAS DE CORTE
Com base no resultado do ENEM 2016

A grande dica é na hora de escolher!

COMPARE AS NOTAS DE CORTE DE ALGUMAS GRADUAÇÕES:

MEDICINA

Nota Mais Baixa

Nota Mais Alta

DIREITO

Nota Mais Baixa

Nota Mais Alta

ENGENHARIA CIVIL

Nota Mais Baixa

Nota Mais Alta

ADMINISTRAÇÃO

Nota Mais Baixa

Nota Mais Alta

ARQUITETURA

Nota Mais Baixa

Nota Mais Alta

1º Dia

743 - UFBA

816 - UFRJ

1º Dia

633 - UEPB

802 - UFF

1º Dia

640 - IFAL

888 - IFCE

1º Dia

542 - UFMS

740 - UFRJ

1º Dia

662 - UFT

745 - UFRRJ

2º Dia

762 - UFVJM

821 - UFJF

2º Dia

666 - UEPB

808 - UFF

2º Dia

666 - IFS

895 - IFCE

2º Dia

592 - UFPI

706 - CEFET / MG

2º Dia

688 - UFT

755 - UFRRJ

3º Dia

767 - UFVJM

822 - UFRJ

3º Dia

682 - UEPB

817 - UFF

3º Dia

676 - IFAL

904 - IFCE

3º Dia

611 - UEPB

751 - UNEB

3º Dia

695 - UFT

759 - UFRJ

. Primeira opção de curso: tem lista de espera. Aqui, você coloca o 
curso que realmente deseja fazer mas no qual esteja bem classificado 
nas parciais (acima ou bem próximo da nota de corte)
. Segunda opção do curso: Não tem lista de espera! Garanta sua vaga 
escolhendo um curso cuja nota de corte esteja abaixo da sua 
ponderada. Não vale a pena arriscar, não é? 

As notas de corte do Sisu variam de acordo com:
. o número de vagas disponíveis
. as notas dos candidatos inscritos no curso.
Pode mudar ao longo dos quatro dias de inscrições.
Durante os três primeiros dias de inscrição, a nota de corte é provisória 
até que, no quarto dia, são divulgadas as notas de corte e a 
classificação final para todos os cursos. 

*Baseada nas vagas de Ampla Concorrência.

Atenção: Fique ligado no penúltimo dia para tirar sua
conclusão sobre a nota de corte.



O que faz? 
Dificuldade de
deslocamento em grandes
cidades e o investimento
em segurança nas
transações comerciais
pela internet turbinam o
mercado de e-commerce.
Com isso surgem boas
oportunidades na área de
marketing desse setor.
Profissionais que
contribuam para que a
empresa garanta o
melhor posicionamento
no segmento de comércio
eletrônico tendem a ser
mais valorizados.

GESTOR DE MARKETING
PARA E-COMMERCE

O que faz?
Uma nova forma de
reciclagem, chamada
de "upcycling" será
popular em 2030.
Essa consiste
em transformar lixo
em produtos de melhor
qualidade.
Por isso, os projetistas
de lixo serão
fundamentais para o
sucesso da upcycling.

DESIGNER DE LIXO
CONSELHEIRO

DE APOSENTADORIA 

O que faz? 
Profissional com
habilidades de
Contabilidade,Finanças
e gestão de carreira.
Ajuda a pensar a
aposentadoria,
o plano de saúde e
também uma possível
segunda carreira.

O que faz?
A armazenagem de
dados em nuvem é
uma das áreas
apontadas pelos
especialistas que
também deve trazer
boas oportunidades
para os profissionais
de tecnologia da
informação nos
próximos anos.

Fonte: Agenda FDT em 2016.

ESPECIALISTA
EM CLOUD COMPUTING

COORDENADOR
DE DESENVOLVIMENTO

DA FORÇA DE TRABALHO 

O que faz?
As organizações sabem
da importância do
aprimoramento de seus
colaboradores e percebem
que a educação continuada
é o caminho. Esse é o foco
deste profissional do futuro.
Ele indica cursos, faz
aconselhamento na
formação dos funcionários,
tanto na parte formal
quanto na parte
complementar, sugerindo
leituras e viagens também.
É uma boa oportunidade
para formados em
psicologia e que tenham
especialização em
administração com ênfase
em gestão de pessoas.

AS PROFISSÕES DO FUTURO
Pode ser que você já saiba que carreira quer seguir mas nada

o impede de conhecer algumas profissões do futuro.

Espécie: Sem palavras x 10 bilhões de emojis são publicados por dia no Twitter - metade do volume diário de hashtags. 
Em 2015 o face with tears of joy (rosto com Lágrimas de alegria), emoji mais tuitado no mundo (1 bilhão de vezes por dia), foi 
eleito como palavra do ano pelo dicionário Oxford de língua inglesa. Uso dos ícones é tão maciço que eles estão deixando 
de ser encarados como apenas rostinhos bonitos amarelos para serem apreciadas como uma nova forma de linguagem.

Desafio rápido: defina "emoji". 
O primeiro impulso seria dizer que são emoções, só que não tem nada a ver.  "Emoji" é uma palavra japonesa, formada 

por imagens e caracteres ou letras. Já "emoticon" vem do inglês, uma mistura de Emotion (emoção) com Icon (ícone). 
Emoticons são constituídos a partir de outros caracteres, enquanto os "emojis" são caracteres, elementos que formam um 
alfabeto alternativo. É por isso que, no seu smartphone, existe a opção de teclado Emoji, assim como de vários idiomas. 
Quando você envia "figurinhas" é como se estivesse escrevendo "emojês", os "emojis" são padronizados.

Next symbols. A previsão do "Unicode Consortium", entidade que padroniza os emojis, é de que todo ano 60 ícones 
novos sejam incorporados.

A vida secreta dos Emojis
Nos últimos anos, eles dominaram telas, mentes e até dicionários pelo mundo.

Há quem os defina como uma nova ordem universal. Mas de onde vêm, como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem
e o que querem dizer esses símbolos digitais que nós       ?

Está curioso? Quer saber mais sobre o assunto?
Então, leia a reportagem completa na "Superinteressante" de julho de 2016. Edição 362, p. 34.

Todo mundo usa, mas cada povo tem a sua preferência.
Brasil: gatos, luas com rostos e emojis relacionados à música e a religião.
Canadá: a figura do coco bomba no país, usada como sarcasmo.
Espanha: relacionados à festa e boemia.
Peru: o rosto de bebê é usado para zoar uma pessoa mais velha que
namora alguém muito mais novo.
França: corações são quatro vezes mais usados que em outras línguas.
Países Árabes: flores e plantas servem para agradecer e elogiar.

É grande a discussão pelo mundo se é possível deixar o próprio
idioma para se comunicar apenas em "emojês".

TOP5 Os 5 emojis mais usados no mundo:

1. Chorando de rir: 1,2 bilhão  

2. Coração pequeno: 602 milhões  

3. Coração grande: 572 milhões  

4. Olhos do coração: 507 milhões  

5. Chateado: 381 milhões 



Foi dada a largada!

VESTIBULAR 2016.2
Nem terminaram o Ensino Médio e já estão na universidade!

João Victor Areas . Eng. Química/UVV . Amanda da Hora . História 
/UNIFLU . Thayna Viana . História/ UNIFLU . Ana Luiza Jorge . 
Enfermagem/ESTÁCIO e Direito/UNIFLU . Lara Pedra . 
Letras/UNIFLU . Mª Eduarda Galdino . Direito/UNIFLU . Luísa 
Lopes . Direito/UNIFLU . Thayná Souza . Direito/UNIFLU . Amanda 
da Hora . Psicologia/ISECENSA . Anna Carolina Weidmann . 
Psicologia/ISECENSA . Millena de Freitas . Psicologia/ISECENSA . 
Luiza Helena Corrêa . Enfermagem/ISECENSA . Samara dos 
Santos . Enfermagem/ISECENSA . Lara Sardinha . 
Enfermagem/ISECENSA . Laura Ribeiro . Enfermagem/ISECENSA 
. Ana Luiza Ferreira . Enfermagem/ISECENSA . Karla Manhães . 
Pedagogia/ISECENSA . Raquel Mata . Pedagogia/ISECENSA . 
Luisa Lopes . Pedagogia/ISECENSA . Mª Fernanda Leal . 
Pedagogia/ISECENSA . Mª Eduarda Santos . Pedagogia/ISECENSA 
. Gabriel Peixoto . Eng. Produção/REDENTOR . Larissa Tavares . 
Eng Controle de Automação/IFF . Adilson Lucas Silva . MARINHA 
DO BRASIL . Thallyanna Machado . Pedagogia/ISECENSA . 
Matheus Augusto dos Santos . Direito/FDC . Laura Ribeiro . 
Letras / UNIFLU . Lívia Machado Maia . Pedagogia/UNIFLU

Essa galera foi o primeiro grupo de estudantes do ISECENSA
a participar do intercâmbio da instituição com a 
prestigiada Universidade de Winnipeg do Canadá.
Os acadêmicos passaram 2 meses de muito aprendizado
e novas experiências. A parceria foi direcionada aos cursos
de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de
Produção e Engenharia Mecânica e é um dos grandes diferenciais
do ISECENSA.

ISECENSA NO CANADÁ

1ª fase: 2º Exame de Qualificação
Inscrições: de 18 de agosto a 07 de setembro de 2016
Prova: 16 de outubro de 2016

2ª fase: Discursiva
Inscrições: de 19 de outubro a 07 de novembro de 2016
Prova:11 de dezembro de 2016VESTIBULAR

ESTADUAL
2017

Calendário alterado:

Somente na inscrição da 2ª fase (discursiva) o candidato indica a graduação e local onde deseja estudar.
Serão 4 (quatro) provas, cada uma valendo 20 pontos. Pontuação máxima da UERJ: 100 pontos, sendo 20 
pontos do Exame de Qualificação (1ª fase) e 80 pontos das Discursivas (2ª fase).
Você pode ter maiores detalhes sobre a pontuação na edição anterior desse jornal. Ele está no nosso site: 
www.censa.edu.br

A USP e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foram consideradas as duas 
mais prestigiadas da América Latina, de acordo com o ranking da revista Times Higher 
Education. Segundo o levantamento, das 50 instituições que compõem a lista, 23 são 
brasileiras. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio (PUC/RIO) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aparecem em 
5ª, 6ª e 7ª posições do ranking.

Ranking da revista
Times Higher Education

A universidade de São Paulo é a única da América Latina
na lista das 100 melhores do mundo.
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