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Ação ambiental de Alunos do CEA 
ajudam a reflorestar sítio em Aracruz
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FSJB realiza cerimônia de inauguração do novo pátio da 

instituição, com uma homenagem a conselheira Maria da 

Penha Cometti Stelzer. A obra foi executada com recursos 

próprios, sendo um ambiente de integração e convívio entre 

crianças, jovens e adultos de diferentes faixas etárias. 

Novo pátio da Fundação São João 
Batista é inaugurado

8

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

.Pág 4

.Pág 3

Alunos de Direito recuperam nascentes 
em comunidades indígenas de Aracruz
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O  C E A  p r e p a r o u  u m a 

programação especial para 

comemorar o Dia das Mães. Tudo foi 

feito com carinho e amor pelos 

estudantes, professores, equipe 

pedagógica e administrativa da 

escola. Com várias dinâmicas, 

músicas e danças o momento 

representou uma interação entre 

mães e filhos que estavam na quadra 

poliesportiva da instituição. 

Na ocasião, os alunos do 5º ano 

d o  E n s i n o  F u n d a m e n t a l 

apresentaram um jogral. Já as turmas 

do 1º ao 3º anos, e do 7º ao 9º anos 

do Ensino Fundamental e os alunos 

das 1ª a 3ª séries do Ensino Médio 

realizaram apresentações musicais. 

As turmas do 4ª ano, um poema para 

as mamães e os alunos do 3º, 6º e 8º 

anos do Ensino Fundamental fizeram 

apresentações de peça de teatro. 

CEA presta homenagem às Mães com programação especial

ENFERMAGEM

Mostra de Projetos 
Integradores da FAACZ 2017
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FAACZ TEM PRIMEIRO CURSO SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE

om o intuito de possibilitar maior conscientização de atitudes e C hábitos favoráveis ao ambiente, e dentro da proposta do Projeto 

Institucional “Cuidar do nosso ambiente para melhor: Pequenas ações, 

grandes resultados”, foram desenvolvidas com os alunos dos 6º e 7º anos 

do Ensino Fundamental, turmas A e B, do CEA uma ação ambiental de 

reflorestamento no Sítio Santa Joana, em Aracruz.

A atividade realizada pelos estudantes foi supervisionada pelos 

professores Helania Mara Grippa (Ciências), Leôncio Carlesso Guzzo 

(Ciências e Biologia) e Maria Auxiliadora Dias da Silva (Matemática) e teve 

o apoio dos proprietários do sítio, Geraldo e Ângela Cavalheri, que 

possuem a mesma preocupação com a sustentabilidade e o meio 

ambiente. Na ocasião, foram plantadas 100 mudas de árvores, desde Ipês 

amarelo, roxo, preto a árvores frutíferas. 

O plantio das mudas foi acompanhado por um biólogo e um técnico 

ambiental que explicaram todo o manejo, como também, orientaram e 

demonstraram a importância de se aplicar o mineral Fósforo para corrigir a 

acidez do solo, e a técnica de plantio em solo úmido, profundo e com 

textura argilosa. Durante toda a ação ambiental, cada aluno escolheu a sua 

muda e, em contato direto com o solo, realizaram o plantio.

Para a professora Helania foi uma manhã muito proveitosa, que teve 

como objetivo levar aos educandos uma forma de aprendizagem holística. 

“Com essa ação fortalecemos em nossos alunos valores e atitudes com 

meio ambiente, de forma a oferecê-los, ferramentas de aprendizagem 

adequadas e motivadoras para o reflorestamento e a sustentabilidade 

ambiental”, afirmou.

Sofia Alves Fernandes Gomes, aluna do 6º ano A, relatou que foi um dia 

mágico: “Conhecemos várias pessoas, brincamos, cantamos, 

exploramos os espaços. Todos os alunos terão orgulho de poder falar, 

algum dia, que contribuíram para a preservação da natureza. Junto com 

todos os colegas e professores, tivemos contato com a diversidade 

vegetal e animal, alimentamos os peixes em uma lagoa espetacular, e 

sorrimos até cansar. No geral, foi um dia maravilhoso, nos misturamos e 

com certeza, amamos”.

Ação ambiental: Alunos do CEA ajudam a reflorestar sítio em Aracruz .Pág 5



EM PAUTA é uma publicação dirigida aos funcionários da FSJB, alunos da FAACZ e 

CEA e, também, a sociedade de Aracruz e região.Fundação São João Batista (FSJB)

Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, 180 Centro - Aracruz/ES - CEP.: 29194-910

www.fsjb.edu.br - tel.: (27) 3302-8000 / Fax.: (27) 3302-8001

comunicacao@fsjb.edu.br  -  ouvidoria@fsjb.edu.br 

Presidente: Celi Maria Guisso Cabral

Vice-Presidente: Maria da Penha Stelzer Cometti

Secretária Geral: Terezinha Moro Devens

Diretor Executivo: Richardson Moro Schmittel

Diretora Acadêmica da FAACZ: Adriana Recla

Diretora do CEA: Zilma Nascimento Loureiro

Texto: Alessandro Bitti - CONRERP: 1566 -MG

Editoração: Ariel Cerri

Tiragem: 1.500 exemplares

EM PAUTA

EX
P

ED
IE

N
TE

EM PAUTA 7

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

FAACZ: Liderança absoluta e consecutiva 

no Prêmio Gazeta Empresarial Aracruz

L íder absoluta e consecutiva nas 

pesquisas de opinião pública, a 

FAACZ conquistou este ano, mais uma 

vez, o 1º lugar na categoria Faculdade 

Particular, na edição 2017 do Prêmio 

Gazeta Empresarial Aracruz. O troféu foi 

entregue a equipe da FAACZ durante a 

cerimônia de premiação realizada no 

Ginásio da Associação 

Recreativa e Cultural de 

Aracruz (Arca), com 

show do Babado Novo. 

Para pres t ig ia r  a 

p r em iação  e s t avam 

presentes, a presidente 

da mantenedora da 

FAACZ, a Fundação São 

João Batista (FSJB), Celi 

Cabral; a diretora acadêmica da 

faculdade, prof.ª Adriana Recla e os 

coordenadores da instituição. O prêmio 

foi o resultado de uma pesquisa de 

opinião pública realizada pelo Instituto 

Futura de Vitória (ES), junto à sociedade 

de Aracruz. De caráter espontâneo, teve 

como objetivo identificar quais as 

marcas e os serviços são os mais 

lembrados entre os consumidores. O 

evento foi organizado pela TV Gazeta 

Norte, afiliada da Rede Globo no Espírito 

Santo. 

Ganhadora de cinco prêmios Gazeta 

Empresarial, a FAACZ vem colecionando 

conquistas ao longo 

dos seus 28 anos de 

atuação no ensino 

superior em Aracruz e 

região. Segundo a 

presidente da FSJB, 

Celi Cabral, é preciso 

se reinventar a cada 

d i a .  “ Temos  que 

enfrentar os desafios 

que são colocados todos os dias para 

nos mantermos no mercado. Este 

prêmio que recebemos pelo quinto ano 

consecutivo reflete a excelência de um 

trabalho em equipe e confirma a nossa 

seriedade educacional. Mesmo nessa 

crise estamos à frente no segmento da 

educação superior na região”.

A FAACZ está trabalhando junto à sua 

mantenedora, a Fundação São João Batista 

(FSJB), para ampliar ainda mais seu portfólio de 

cursos. Os resultados dessa parceria já deram 

frutos. O curso superior de Enfermagem foi 

aprovado pelo MEC na visita in loco realizada na 

instituição. 

As novidades não param por aí. A FAACZ é líder 

absoluta e consecutiva nas pesquisas de opinião 

pública e conquistou este ano, mais uma vez, o 1º 

lugar na categoria Faculdade Particular, do Prêmio 

Gazeta Empresarial Aracruz. Além disso, alunos de 

Direito estão desenvolvendo um Projeto de 

Sustentabilidade Ambiental para recuperar 

nascentes em comunidades indígenas de Aracruz. 

Este ano, a 3ª edição da Mostra de Projetos 

I n t e g r a do r e s  t r a b a l h ou  a i n da  ma i s  a 

interdisciplinaridade nos cursos de graduação. Já a 

Semana do Meio Ambiente teve uma programação 

especial e buscando aproximar os alunos do 

Ensino Médio do ambiente estudantil do Ensino 

Superior a FAACZ recebeu a visita de alunos da 

EEEM Misael Pinto Netto.

Nessa edição, você confere também a 

cerimônia de inauguração do novo pátio da FSJB, 

com uma homenagem a conselheira Maria da 

Penha Cometti Stelzer. Além disso, alunos do CEA 

ajudam a reflorestar sítio em Aracruz, dentro da 

proposta do Projeto Institucional “Cuidar do nosso 

ambiente para melhor: Pequenas ações, grandes 

resultados”.

Pais e familiares dos alunos do Ensino 

Fundamental do CEA prestigiaram a culminância 

do Projeto Identidade, que tem como objetivo 

permitir que a criança conheça um pouco mais 

sobre a sua vida, se identifique como cidadã e 

perceba que faz parte de uma sociedade. 
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“Este prêmio que 

recebemos pelo quinto 

ano consecutivo reflete a 

excelência de um 

trabalho em equipe e 

confirma a nossa 

seriedade educacional.”

O  CEA realizou a culminância do Projeto Identidade, que foi 

desenvolvido nos meses de março, abril e maio, com os alunos do 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O evento contou com a presença de 

pais e familiares dos estudantes do CEA, da diretora da escola, prof.ª Zilma 

Nascimento Loureiro e da equipe pedagógica e administrativa.

Permitir que a criança conheça um pouco mais sobre a sua vida, se 

identifique como cidadã e perceba que faz parte de uma sociedade foi o 

objetivo do Projeto Identidade, que contou com a participação ativa dos 

professores: Rita de Cássia Pancieri Marino Thompson; Joklécema 

Zanganelli Araújo Gouvêia Costa; Nadia Aparecida Cuquetto; Nitza Helen 

Mattos de Souza Gardi; Joseana Ribeiro Pereira Casotti; Janaína Aparecida 

Lopes da Silva; Gean Carlos Zorzal Santos; Alessandra Tonon Soares; 

Adriani Chagas do Nascimento e 

Du lc iné ia  Ruy Nossa ,  e  das 

estagiárias: Núbia dos Santos 

Marastoni e Suellen Pereira Forechi.

Segundo a supervisora escolar, 

Sueli Alves, “o Projeto Identidade 

ajudou aos alunos perceberem que 

eles têm uma história de vida, uma família, uma comunidade e que são 

parte de um mundo, e o principal que eles podem ser o que quiserem, 

partindo do conhecimento de seus direitos e deveres. A proposta é 

oportunizar, de forma lúdica e dinâmica, experiências diversificadas que 

estimulem o gosto pela leitura, a construção de valores, da identidade e o 

conhecimento em todas as dimensões: humana, afetiva, cognitiva e 

social, facilitando a aprendizagem”.

Para Alex Del Piero, pai da aluna Larissa  Del Piero do 4º ano, turma A, foi 

um momento maravilhoso. “Todas as crianças e professores estão de 

parabéns. Participar e 

compartilhar juntos com a 

aprendizagem dos filhos é 

de grande importância 

para o crescimento e 

desenvolvimento deles na 

escola, na família e na 

sociedade”, afirmou.

Pais e familiares participam de culminância do Projeto Identidade 

isando promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva nos V alunos, além de incentivar a produção científica e oportunizar a apresentação de 

pesquisas através de experimentos o CEA promoveu na quadra poliesportiva uma Mostra 

Científica, coordenada pelos professores Leonardo Queiroz Laporti (Química) e Giuseppe 

Coutinho Silveira (Física).

Os trabalhos foram feitos pelos alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries 

do Ensino Médio. Durante o 1º Trimestre, os alunos organizaram-se em grupos, pesquisaram e 

testaram as experiências, orientados pelos professores e, no dia da realização do evento, 

explicaram o trabalho para os alunos de outras turmas e professores que visitaram os stands. 

Para os professores Leonardo e Giuseppe, “o evento foi um sucesso e os objetivos propostos 

foram alcançados. Estamos programando novas apresentações no 2º Trimestre”.

Centro Educacional de Aracruz 

realiza Mostra Científica
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FAACZ discute inovação em encontro da AMEAR

“ Inovação: o caminho para a sustentabilidade” foi o tema da 

palestra ministrada pelo coordenador dos cursos de Engenharia da 

FAACZ, prof. Harerton Dourado, durante reunião promovida pela 

Associação Movimento Empresarial Aracruz (AMEAR), no auditório da 

empresa Estel, no Centro Empresarial de Aracruz. Com uma plateia 

formada por professores universitários, funcionários da área industrial e 

de metalurgia, empresários do município e região o prof. Harerton 

desmistificou o tema Inovação. 

Após a explanação do prof. Harerton foi realizado um debate, que 

contou com a presença do diretor-presidente da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), prof. José Antônio Bof 

Buffon, que fez importantes citações ao Projeto Sinapse da Inovação, 

lançado recentemente pela FAPES.

Segundo o presidente da AMEAR, Marcelo Furtado de Mendonça, foi 

oportuna a apresentação do tema Inovação para nossa sociedade. “Vimos 

que todos podem e devem inovar, que existem processos que tornam 

esse caminho mais simples e viável. Estaremos agora dedicados a 

divulgação e apoio ao Projeto Sinapse da Inovação, sob a liderança do 

prof. Harerton, responsável pela coordenação do tema Inovação na 

AMEAR. Temos certeza que estamos dando um passo certo na direção 

de disseminar a cultura da inovação em nossa região, e que este 

caminho é um fator determinante para a atração de novos negócios para 

Aracruz, João Neiva e Ibiraçu”.

Novo pátio da FSJB é inaugurado

A  Fundação São João Batista (FSJB) realizou a cerimônia de 

inauguração do novo pátio da instituição, com uma 

homenagem a conselheira Maria da Penha Cometti Stelzer. “Estamos 

aqui para reconhecer um trabalho de uma de nossas conselheiras 

que vivenciou grande parte da história de nossa instituição”, disse a 

presidente da FSJB, Celi Cabral, aos presentes.

E completou a presidente: “Dona Penha, a Maria da Penha 

Cometti Stelzer, como é conhecida e querida por todos nós foi e 

continua sendo uma grande personalidade em nossa instituição. 

Essa mulher, guerreira, determinada e amante incansável da 

educação no início dos anos 90 acreditava no potencial educação 

de Aracruz e juntamente comigo identificou a importância de 

manter as raízes da Fundação, iniciada na década de 50. 

Trabalhamos incansavelmente, para darmos início ao CEA, em 07 

de fevereiro de 1994. Nessa época, dona Penha era presidente da 

instituição e eu era a diretora executiva. Hoje, dona Penha, o seu 

nome fica para posteridade e esse momento marca uma nova fase 

na história de nossa instituição”.

O novo pátio foi uma obra executada com recursos próprios, sendo 

um ambiente de integração e convívio entre crianças, jovens e adultos 

de diferentes faixas etárias e visa ainda enriquecer a interação entre 

os estudantes e atender as necessidades das comunidades 

acadêmica da FAACZ e escolar do CEA. O pátio da FSJB possui 1.180 

m² e foi inaugurado pela presidente da instituição, Celi Cabral; a 

conselheira da FSJB, Maria da Penha Cometti Stelzer; o vice-prefeito 

de Aracruz, Lúcio Zanol e todos os conselheiros presentes da 

Fundação.

A diretora do CEA, prof.ª Zilma Nascimento Loureiro fez uma 

homenagem a dona Penha entregando em suas mãos um autorretrato 

da conselheira grafitado. “O CEA é esta estrela que a senhora 

iluminada por Deus ajudou a acender. E acesa, ela brilha até hoje 

por ser um lugar onde se abriga conhecimento, alegria do saber e 

desafios do processo de ensino-aprendizagem e formação ética 

cidadã. Obrigado por tudo, Penha, que Deus continue abençoando 

e iluminando a sua vida e seus projetos. Um abraço carinhoso da 

família CEA”, disse Zilma a conselheira homenageada.

Aprovados no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade

O  1º Exame de Suficiência de 2017, em sua 13ª edição, promovido pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), traz na lista de aprovados quatro estudantes do 7º 

período de Ciências Contábeis da FAACZ. São eles: Antonio Guilherme Pereira Sales, Adriellen 

Barcelos Marinho da Silva, Edimila Lombardi de Oliveira e Ralph Cavalieri Amorim.

Para os futuros contabilistas, a aprovação no Exame foi uma conquista extremamente 

importante para suas carreiras. O estudante Ralph Cavalieri Amorim revelou que “a aprovação no 

Exame de Suficiência do CFC é de suma importância para nós alunos do curso de Ciências 

Contábeis e, principalmente, para nossa carreira profissional. É gratificante ser aprovado 

antes da conclusão do curso, o que foi possível através da dedicação, ensino qualificado e 

comprometimento dos professores da faculdade”.

Mostra de Projetos Integradores 2017 da FAACZ

A primorar a aprendizagem de forma interdisciplinar, integrando a 

teoria e a prática, buscando relacionar a aprendizagem na sala 

de aula com a pesquisa/Iniciação Científica e com a prática profissional 

foram os objetivos da 3ª edição da Mostra de Projetos Integrados da 

FAACZ realizada no Prédio Conselheiro Primo Bitti (Bloco B). Ao todo, 

foram apresentados 48 projetos feitos pelos alunos do 1º Ciclo, Módulo I 

e II, dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil.

A mostra também contou com duas palestras, uma sobre Oratória 

ministrada pelo coordenador do Núcleo de Orientação e Apoio 

Psicopedagógico (NOAPS) da FAACZ, professor Cláudio Martins dos 

Reis. Em seguida, o coordenador dos cursos de Engenharia, prof. 

Harerton Dourado, abordou o tema “Inovação: o caminho para a 

sustentabilidade” e falou sobre o Projeto Sinapse da Inovação, lançado 

recentemente pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Espírito Santo (FAPES).

O Projeto Integrador (PI) faz parte do novo modelo educacional 

adotado pela FAACZ em 2016, quando passou a ofertar as disciplinas 

dos cursos de graduação em Regime Modular. “O Projeto Integrador é 

uma disciplina que busca aproximar de forma interdisciplinar o aluno 

do seu futuro campo de atuação, nele podem ser desenvolvidas 

at iv idades prát icas e de 

investigação sempre orientadas 

pela pesquisa”, explicou a 

diretora acadêmica da FAACZ, 

prof.ª Adriana Recla.

Para Romário Alvarenga dos 

Santos, estudante do 1º Ciclo, 

M ó d u l o  I I ,  d o  c u r s o  d e 

Engenharia Civil, que apresentou um projeto e assistiu a de seus colegas, 

o Projeto Integrador agregou conhecimentos. “Participar do projeto foi 

importante, pois trabalhamos temas correlacionados sobre meio 

ambiente, reflorestamento de nascentes, dentre outros. Com esse 

trabalho comecei a refletir sobre as minhas atitudes ambientais. 

Aprendi que com simples gestos podemos contribuir para um meio 

ambiente melhor”.

DepoisAntes
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M ais uma conquista para a sociedade de Aracruz e região. A 

Comissão do MEC/INEP avaliou a organização didático-

pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura do curso de Enfermagem 

da FAACZ e aplicou o conceito 4, sendo 5 a nota máxima para avaliação. 

Isto significa que o curso de Enfermagem da FAACZ tem a mesma 

qualidade creditada aos melhores cursos do 

país. 

O conceito é resultado da avaliação 

conduzida pelos avaliadores do MEC, que 

visitaram as instalações da instituição de 

ensino. Durante a visita in loco os avaliadores 

conheceram os laboratórios específicos do 

curso de Enfermagem, a biblioteca, dentre 

outros espaços que são utilizados pelos 

docentes, discentes e funcionários.

“Nós investimos muito na estrutura e 

também na busca por professores bem capacitados e titulados para 

oferecer aos nossos futuros alunos uma formação ampla, completa e 

de qualidade. Este conceito vem como forma de reconhecimento pelo 

envolvimento de professores, colaboradores e gestores no intuito de 

fortalecer cada vez mais a nossa instituição em Aracruz e região”, 

comentou a presidente da Fundação São João Batista, Celi Maria Guisso 

Cabral.

A presidente ainda lembrou que uma visita de autorização de um 

curso de graduação é um momento importante, pois se constitui na ação 

do órgão regulador na comprovação do que lhe é informado. Para a 

diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla, este resultado é 

bastante gratificante. “Obter a nota 4 

significa que as condições de oferta do 

cu r so ,  cons ide rando  os  a spec tos 

administrativos, pedagógicos, estruturais e 

legais, tem um conceito muito bom”.

Para iniciar a ofer ta do curso de 

Enfermagem a FAACZ precisa aguardar a 

publicação da autorização pelo MEC no 

Diário Oficial. Após este ato legal, o curso 

será ofertado no VEST FAACZ. A previsão é 

que o curso já seja oferecido no vestibular 

que acontecerá em dezembro de 2017. O curso de Enfermagem da 

FAACZ terá duração de 10 semestres, no período noturno, e vai ofertar 

120 vagas. Este é o primeiro curso superior na área de Saúde, oferecido 

por uma faculdade no município de Aracruz.

Programação especial marca a Semana 
do Meio Ambiente da FAACZ

A  FAACZ preparou uma programação especial para comemorar a 

Semana do Meio Ambiente, que contou com várias atividades, 

como: panfletagem; ações de conscientização ambiental; palestras sobre 

resíduos sólidos e coleta seletiva, meio ambiente e qualidade de vida na 

comunidade de Aracruz e o Seminário sobre Meio Ambiente com os temas: 

Licenciamento e Certificação Ambiental.

No dia 31 de maio, a técnica em meio ambiente e coordenadora da 

Prefeitura de Aracruz, Fernanda Santana, realizou palestra para os alunos 

dos cursos de Engenharia Mecânica e de Produção. O tema abordado foi 

Resíduos Sólidos, dando ênfase à coleta seletiva. 

Acompanhados pelos professores, Arismar Manéia e Mariza Giacomin, 

os alunos dos cursos de Direito, Pedagogia e Engenharia de Produção 

realizaram no dia 1º de junho panfletagem alertando sobre a importância 

de atitudes que preservem o meio ambiente. A ação continuou no sábado 

(03/06), em frente ao Banco com Brasil, com os estudantes de Direito 

fazendo ações de conscientização ambiental e a distribuição de mudas de 

plantas doadas pela Fibria S/A. As ações feitas no sábado fazem parte do 

projeto “Consciência Ambiental: Vamos praticar?”. 

No dia 05 de junho, data que é comemorado o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, aconteceu  na quadrapoliesportiva uma apresentação musical 

com dois grupos de oração que atuam na faculdade: o GOU e o Pocket.  

Encerrando a programação da Semana do Meio Ambiente aconteceu nas 

dependências da FAACZ, no dia 06 de junho, o Seminário sobre Meio 

Ambiente que abordou licenciamento e certificação ambiental. Na 

ocasião, foram distribuídas mais mudas de plantas aos alunos dos cursos 

de Administração, Ciências Contábeis, Direito e das Engenharias Civil, de 

Produção, Mecânica e Química que participaram do evento.

Alunos de Direito recuperam nascentes 
em comunidades indígenas de Aracruz

Novo curso superior em Enfermagem
FAACZ tem primeiro curso na área de Saúde aprovado pelo MEC

O s estudantes do 5º período de Direito estão desenvolvendo 

um Projeto de Sustentabilidade Ambiental como parte 

integrante de trabalhos de extensão, obrigatórios, contido no Projeto 

Pedagógico do Curso, que atende as diretrizes curriculares do MEC. 

Esse projeto está sendo executado em parceria com a Secretaria 

Municipal de Agricultura (SEMAG) da Prefeitura de Aracruz e 

comunidades indígenas do município, e consiste na recuperação de 

nascentes nas aldeias Pau Brasil e Olho D’água.

Nos meses de maio e junho, os universitários fizeram plantio de 

várias mudas nativas da Mata Atlântica, bem como protegeram o 

entorno das nascentes com fixação de estacas de contenção. 

Orientados por técnicos da SEMAG e pelos caciques das aldeias, cada 

grupo de estudante ficou responsável por uma parte do processo. 

Enquanto uns cavavam os buracos, outros carregavam as estacas de 

eucalipto e depois outro grupo realizava o estaqueamento. Assim, o 

trabalho coletivo fez com que a cerca ganhasse forma, tornando a 

nascente protegida.

Na opinião da aluna Josiane Lemos Guilherme, o tema meio 

ambiente é estratégico e urgente. “Essa iniciativa aumenta a 

esperança de que podemos recuperar progressivamente os danos 

ambientais sofridos, além de propiciar sustentabilidade e 

recompensa aos que terão a árdua tarefa da preservação”, ressaltou.

Os mutirões realizados nas aldeias Guarani e Tupiniquim de 

Aracruz pelos universitários foram acompanhados pelos professores: 

Adriana Soneghet, Fábio Adami, Mariza Giacomin (responsável pelo 

projeto ambiental) e Wagner Carmo (coordenador do curso de Direito).

FAACZ recebe visita de alunos da EEEM Misael Pinto Netto

B uscando aproximar os alunos do Ensino Médio do ambiente estudantil do Ensino Superior 

e, ao mesmo tempo, informá-los sobre os cursos ofertados na graduação pela FAACZ o 

prof. Arismar Manéia organizou uma visita a instituição de estudantes da EEEM Misael Pinto Netto. 

Na ocasião, os alunos foram recepcionados pela coordenadora do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, prof.ª Ivana Souza Marques e pela colaboradora Angélica Guidolini, responsável pelo 

Setor Comercial da faculdade.

Durante a visita, os alunos da escola Misael Pinto Netto ficaram sabendo sobre os cursos de 

graduação, pós-graduação e de extensão ofertados pela FAACZ, bem como as possibilidades de 

bolsas de estudos.
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Nós investimos muito na 

estrutura e também na busca por 

professores bem capacitados e 

titulados para oferecer aos 

nossos futuros alunos uma 

formação ampla, completa e de 

qualidade...

“

Laboratório de Anatomia e Fisiologia

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica Visita MEC
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