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Alegria e descontração na festa 
de confraternização da FSJB
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Nos dias 12 e 14 de dezembro a FAACZ realizou as 

Solenidades Simbólicas de Colação de Grau dos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.

Formatura dos cursos de graduação da FAACZ 
lota Cerimonial Sítio Santa Joana
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 CEA e FAACZ são as marcas mais 
lembradas pelos aracruzenses
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A lunos do CEA, acompanhados pela diretora escolar, prof.ª Zilma 

Nascimento Loureiro, participaram no Plenário da Câmara Municipal 

de Aracruz da cerimônia de premiação da 20ª Edição dos Jogos Escolares 

Municipais de Aracruz (JOEMA). Os alunos do CEA que participaram do JOEMA 

foram treinados pelo professor de Educação Física, Cássio Silva Dambroz.

Na edição deste ano, os estudantes Guilherme Moro Santos, Davi Gomes 

Ferreira, Luiz Felipe de Alvarenga Fraga, Matheus Henrique Pulito Silva, Ayslan 

Oliveira dos Santos, Caio Fanchiotti do Couto, Gabriel Soares Loureiro, Renan 

Teles dos Santos, Diego Peroni Corona Gatt, Eduardo Mescolin Brito Arruda, 

foram campeões no Basquete Juvenil Masculino e receberam medalhas pela 

vitória na competição. 

Basquete do CEA é campeão do JOEMA

CEA abre matrículas para cinco 
cursos técnicos
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Alegria e descontração marcam a festa 

de confraternização promovida pela FSJB

P r o f e s s o r e s ,  t é c n i c o s -

administrativos e gestores da 

Fundação São João Batista (FSJB), 

mantenedora das Faculdades Integradas 

de Aracruz e do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA),  par t ic iparam da 

tradicional festa de confraternização de 

fim de ano, no Cerimonial Sítio Santa 

Joana. Com decoração impecável e no 

clima de boas festas os colaboradores e 

gestores desfrutaram de boa música na 

voz dos cantores, Larissa e Emanuel, que 

num repertório variado fizeram a alegria 

de todos. 

“Estamos encerrando mais um ano 

de muitos desafios e, durante esse 

p e r í o d o ,  p u d e  c o n t a r  c o m  o 

comprometimento de cada um de 

vocês.  Hoje, é motivo de muita alegria 

por estarmos novamente juntos na festa 

que já é tradição em nossa instituição. 

A FAACZ, o CEA e a Fundação São João 

Batista formam uma família que têm o 

compromisso com a educação em 

Aracruz e região. Por isso, quero 

agradecer a todos por nos ajudarem a 

construir essa instituição de ensino que 

é um sucesso e referência em nosso 

município”, disse a presidente da FSJB, 

Celi Cabral.

2017 foi um ano de boas novas. O legado da 

Fundação São João Batista foi reconhecido 

durante Sessão Solene na Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo. A FAACZ recebeu mais uma vez 

o selo de instituição socialmente responsável da 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES). Além disso, o CEA e a FAACZ 

são  as  marcas  ma is  l embradas  pe los 

aracruzenses na pesquisa realizada pela Realize 

Comunicações, responsável pela 15ª edição do 

Prêmio Recall 2017 Aracruz.

E, as novidades não param. O CEA é a única 

instituição privada de Aracruz a ser premiada na 

OBMEP 2017 e mais uma vez a escola comprova 

a excelência no ensino que vem oferecendo à 

Aracruz e região: dez estudantes foram aprovados 

no Processo Seletivo para cursos técnicos do 

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Sem 

contar que, o CEA lança em 2018 cinco cursos 

técnicos em: Análises Clínicas, Edificações, 

Estética, Informática e Mecânica.

Nessa edição, você fica sabendo ainda quem 

são os estudantes do CEA que receberam 

premiação dos Jogos Escolares Municipais de 

Aracruz. Confere como foi a Feira Empresarial 

2017 realizada pelos alunos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis, bem como a 

2ª Competição de Pontes de Palitos de Bambu 

promovida pelo CREAJr Núcleo Aracruz em 

parceria com a FAACZ e o Ifes.

Além disso, você pôde conferir como foram as 

formaturas dos cursos de graduação da FAACZ, a 

festa de confraternização de fim de ano promovida 

pela Fundação São João Batista e a 2ª edição da 

Jornada das Engenharias (JOENG). Para saber 

mais sobre o nosso trabalho acesse faacz.com.br 

e cearacruz.com.br e faça parte do nosso universo 

educacional.
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O
s estudantes do Ensino Fundamental, do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA), Felipe Lopes Gregório do 9º ano B e Renzo 

Henrique Guzzo Leão do 9º ano A, conquistaram, respectivamente, 

Medalha de Bronze e Menção Honrosa pela participação na 13ª edição da 

OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas + 

Privadas). Essa conquista colocou o CEA como a única escola privada de 

Aracruz a ser premiada na OBMEP 2017.

Felipe, além de conquistar a Medalha de Bronze, recebeu carta-convite 

para participar do Programa de Iniciação Científica (PIC), que coloca os 

alunos em contato com os aspectos da Matemática que não são vistos em 

sala de aula, ampliando o conhecimento científico e preparando para um 

futuro desempenho profissional e acadêmico.

Para a prof.ª Maria Auxiliadora Dias da Silva é fundamental o incentivo 

que o CEA dá a seus alunos, oportunizando a participação nas Olimpíadas 

de Matemática. Para Renzo Henrique conquistar a Menção Honrosa 

demonstra que ele está no caminho certo. “A prova é em nível nacional e 

eu pude representar a escola que me apresentou à OBMEP. A prova é 

difícil, com certeza, e a razão disso é que o aluno precisa ter 

conhecimento em Matemática e Lógica para entender os problemas e 

resolvê-los”.

Felipe Lopes afirmou que participar da OBMEP foi uma experiência 

muito interessante. “Com o recebimento desta medalha, eu pude 

representar a escola, pois a prova é muito difícil, o que me faz conseguir 

inspiração para melhorar minha colocação nos próximos anos”.

CEA é a única escola privada de Aracruz a ser premiada na OBMEP 2017

Centro Educacional de Aracruz realiza 1ª Feira 
Internacional Literária Brasil África 

O  Centro Educacional de Aracruz (CEA) realizou, este ano, a 

1ª Feira Internacional Literária Brasil África (FLIBA). 

Durante quatro dias, alunos e professores participaram de palestras, 

apresentações teatrais e de Sarau Literário. A programação do evento 

foi organizada pelo professor Itamar Cossi da Silva, em parceria com a 

professora Maria Aparecida Guzzo.

Quem passou pela Feira participou da palestra do escritor 

nigeriano kechukwu Sunday Nkeechi, conhecido como Sunny, e da 

apresentação teatral baseada em sua obra. Na ocasião, familiares dos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio do CEA, convidados, 

professores e alunos da escola, estudantes da rede municipal de 

ensino e universitários de Pedagogia da FAACZ assistiram também a 

palestra sobre “Contação de Histórias”, com a escritora capixaba 

Neusa Jorden Possati e a peça de teatro “Morte e Vida Severina”.

Este ano, dez estudantes do Centro 

Educacional de Aracruz (CEA) foram aprovados 

no Processo Seletivo para cursos técnicos do 

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Mais 

uma vez o CEA comprova a excelência no ensino 

que vem oferecendo à Aracruz e região. 

Alunos do CEA são aprovados 
em seleção para cursos 

técnicos do IFES

Técnico em Mecânica – Campus Aracruz
- Arthur Bolonese Leite;
- Enzo Nunes Barros;
- Luiz Otavio Ucelli Bobbio;
- Renzo Henrique Guzzo Leão.

Técnico em Química – Campus Aracruz
- Elder Costa Soeiro Filho;
- Felipe Lopes Gregório;
- George Silva Santos;
- Julia Christ Araújo Rocha;
- Kaio Stefan Campos Nunes;
- Maria Antonia Frutuoso.

LISTA DE APROVADOS
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FSJB é homenageada em Sessão Solene
Fundação São João Batista (FSJB), mantenedora do Centro A Educacional de Aracruz (CEA) e das Faculdades Integradas de 

Aracruz (FAACZ) foi homenageada pela Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, em Sessão Solene, presidida pelo seu presidente, 

deputado Erick Musso. Diretores, conselheiros, professores e 

funcionários participaram da solenidade que evidenciou os 61 anos de 

trajetória da FSJB na educação de Aracruz e região e o legado da 

instituição.

A FSJB foi criada no início da década de 1950, quando o alemão 

monsenhor Guilherme Schmitz, pároco de Aracruz na época, foi um 

visionário na disseminação do ensino na sociedade aracruzense. O 

presidente do Legislativo disse que nos 61 anos de existência, a FSJB 

prima não apenas pela formação profissional em diversas áreas, mas 

principalmente na formação de cidadãos de índole e de bom caráter. 

“Temos hoje uma das melhores instituições de ensino privado do 

Espírito Santo. Isso é mérito de vocês. Estamos homenageando quem 

construiu e quem está construindo essa história”, ressaltou Erick 

Musso.

A presidente da FSJB, Celi Cabral, anunciou que deixará registrado 

nos anais da instituição a homenagem recebida do Parlamento 

Capixaba, pois se trata da primeira honraria concedida pelo Legislativo 

estadual à entidade. “Estou muito honrada em receber, em nome da 

Fundação, essa homenagem, que nos motiva a trabalhar cada vez 

mais em prol do desenvolvimento do ensino em Aracruz”.

Criatividade e ousadia marcam a 2ª Competição de 

Pontes de Palitos de Bambu na FAACZ

A  FAACZ sediou, no mês de novembro, a 2ª Competição de Pontes 

de Palitos de Bambu. O campeonato aconteceu na quadra 

poliesportiva da faculdade e foi organizado pelo CREAJr-ES Núcleo 

Aracruz em parceria com a FAACZ, IFES Campus Aracruz e o Centro 

Integrado Sesi/Senai/IEL Sérgio Rogério de Castro. O evento foi aberto ao 

público. 

Os materiais utilizados no campeonato foram palitos de bambu para 

churrasco, adesivo instantâneo, massa epóxi e cola PVA. Participaram da 

competição estudantes dos cursos de Engenharia de Produção, Civil, 

Química e Mecânica da FAACZ e da Engenharia Mecânica do IFES 

Campus Aracruz, que mostraram criatividade e ousadia no designer das 

pontes apresentadas. Na abertura do evento foi realizada uma 

apresentação com o grupo Engesamba, formado por alunos do IFES 

Campus Aracruz. 

Os universitários que tiveram as pontes aprovadas conquistaram 

pontuação e os três melhores colocados receberam premiação em 

dinheiro. A competição também teve uma ação social com doação de 54 

cestas básicas feita pelas equipes participantes. As doações foram 

destinadas ao Centro Terapêutico “Levanta-te” localizado no município de 

Aracruz. A ponte da equipe vencedora tinha 800g e suportou 345kg, 

sendo a que teve maior eficiência e carga.

A estudante do 8º período de Engenharia Civil, Geiseane Ponciano 

Mantovani, líder da equipe campeã dessa competição, falou da 

importância do evento para a FAACZ. “Os alunos necessitam 

experimentar a sensação que este campeonato oferece: trabalho em 

conjunto, estudo, companheirismo, planejamento, táticas e aplicações 

práticas de conhecimentos adquiridos em sala de aula. É encantador 

conseguir transferir os dados da sala de aula para a vida real e ter a 

experiência do que nossa profissão nos oferece”. 

Também fazem parte da equipe vencedora os estudantes do 8º 

período de Engenharia Civil: Alison Spinassé, Breno Godinho, Francisco 

Della Valentina Neto, João Victor Gomes França e Igor do Espirito Santo 

Bianca.

LISTA DE HOMENAGEADOS

Adriana Recla Sarcinelli, Aridéia Cabral Musso, Celi Maria Guisso 

Cabral, Dalva Celina Cuzzuol Pimentel, Divaldo Crevelin, Maria 

da Penha Cometti Stelzer, Monsenhor Guilherme Schmitz (in 

memoriam), Samoel Costa (in memoriam), Vera Lúcia Cuzzuol, 

Zilma Nascimento Loureiro, Adevanil Cláudio Félix, Ana Jucilene 

Fanchioti, Antônio Fernando Mai, Arismar Manéia, Clóvis da Rós 

Pimentel, Dório Modenesi Cuzzuol, Edna Maria Cavalheri 

Zamperlini, Elieudes Correia da Silva (in memoriam), Elza 

Crevelin, Francisco Santos Cuzzuol, Giuseppe Coutinho Silveira, 

Helania Mara Grippa, João Carlos Coutinho Devens, José 

Fernando da Rós, Jovânio das Virgens Souza, Marcos Roberto 

Teixeira Halasz, Maria Augusta Rebuzzi Zucolloto, Maria da 

Graça Negri Modenesi, Maria Deosdeti Devens Pimentel, 

Maridéia Rosa Bitti, Mauro Bitti Loureiro, Neusa Maria Stelzer 

Cometti, Nilcilene Vieira Guisso, Nilson Frigini, Olivina Auer 

Loureiro, Paulo Sérgio Barcelos Pimentel, Richardson Moro 

Schmittel, Rubens Pimentel Filho, Sixto Nelson Quinõnez Diaz, 

Terezinha Maria Vieira Tonon, Terezinha Moro Devens, Vera 

Lúcia Sfalsin Zamperlini.

Acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis realizam Feira Empresarial 2017

O
s estudantes dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis da FAACZ realizaram na quadra poliesportiva da 

faculdade a 4º edição da Feira Empresarial, que foi organizada pelos 

alunos do 2º Ciclo, Módulo II. O evento é resultado dos trabalhos feitos 

pelos acadêmicos no Projeto Integrador (PI), que tem como professores 

responsáveis: Edivan Guidote Ribeiro (Administração) e Isabela de 

Sousa Borges (Ciências Contábeis).

Em anos anteriores os alunos realizavam apresentação de algum 

negócio já existente no mercado. Este ano, o desafio foi maior e os 

estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis criaram 

suas próprias empresas do ponto de vista teórico, organizaram um 

stand, apresentaram os produtos e atenderam os visitantes.

As empresas criadas foram: Salgadelicia, Mandioca Tapiocaria, 

Calth Drinks, Churrascaria Sabor no Espeto, Dona Formiguinha 

(Doceria), Stop Coffe, Pipocas Gourmet, Wraperia e Tic-Tacos, todas do 

Setor Alimentício. Durante o evento houve tanto degustação gratuita 

dos produtos, como vendas.

“Os detalhes observados nos stands, como vestimentas, marcas 

expostas, decoração, brindes, organização de fluxo e abordagem 

com os visitantes, tudo feito de maneira planejada, provam o quanto 

os alunos profissionalizaram este momento. A feira não foi uma 

simples tarefa de aula, foi uma demonstração de talento e 

capacidade dos alunos”, afirmaram os professores Edivan e Isabela.

Participaram da Feira Empresarial professores e alunos dos cursos 

de graduação da FAACZ, funcionários da Fundação São João Batista 

(FSJB) e visitantes da comunidade de Aracruz. Na ocasião, o Comitê de 

Extensão da faculdade promoveu uma atividade com os alunos do 2º 

período de Direito sobre regionalidades do Brasil.
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N os dias 12 e 14 de dezembro a FAACZ realizou as 

Solenidades Simbólicas de Colação de Grau dos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e 

Engenharia Química. Familiares e amigos dos formandos prestigiaram 

as cerimônias que aconteceram no Cerimonial Sítio Santa Joana.

A presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral e a 

diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla presidiram as 

solenidades. Foram paraninfos das turmas do 2º semestre de 2017 o 

fundador da FAESA, Dr. Antário Alexandre Theodoro (in memoriam), 

que foi representado durante a cerimônia por seu filho, Alexandre 

Nunes Theodoro, e o contador Dilson Evagelista Pereira.

Com uma decoração impecável as solenidades deste ano tiveram 

inovações. A colaboradora da FSJB, Vera Cuzzuol, conduziu uma 

homenagem aos pais dos formandos dos cursos de Exatas e Humanas 

da FAACZ. Destaque também para o momento de execução do Hino 

Nacional, que durante as solenidades contou com a participação de 

alguns formandos conduzindo a Bandeira do Brasil.

Antes do término da cerimônia do dia 14, a presidente da FSJB fez 

um momento de homenagem ao ex-funcionário Elieudes Correia da 

Silva (Alemão), que faleceu em 28 de outubro de 2017, e por quase 

20 anos participou do dia a dia de alunos e professores da FAACZ. As 

Cerimônias Oficiais de Colação de Grau dos cursos de graduação 

aconteceram no dia 20 de dezembro, no auditório da faculdade. 

N os dias 31 de outubro e 1º de novembro aconteceu na quadra 

poliesportiva da FAACZ a 2ª edição da Jornada das Engenharias 

(JOENG). Professores e estudantes dos 

cursos de Engenharias Civil, de 

Produção, Mecânica e Química 

participaram da abertura oficial, que 

contou com a presença da diretora 

acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana 

Recla, da presidente da Fundação São 

João Batista (FSJB), Celi Cabral e do 

c o o r d e n a d o r  d o s  c u r s o s  d e 

Engenharia, prof. Harerton Dourado. 

Participaram ainda do evento 

egressos dos cursos de Engenharia da 

FA A C Z  e  r e p r e s e n t a n t e s  d a 

comunidade local e do empresariado de Aracruz da área de Engenharia. 

“Quer fortalecer sua imagem e se destacar dos demais?” foi o tema da 

palestra feita pelo coordenador do SEBRAE-ES para a região de Aracruz, 

Anderson Batista, que falou sobre Gestão de Novos Negócios, 

Planejamento Estratégico e Marketing. Logo em seguida, foi abordado pelo 

presidente da AMEAR, Marcelo Furtado de Mendonça, os temas 

“Empreendedorismo, Inovação e Associativismo”. 

“A JOENG mostra a importância de abrir espaço para discutir 

assuntos que são relevantes para a nossa área. Momentos como esse 

agregam ainda mais a nossa formação 

e sem dúvida devem ser repetidos 

mais vezes na instituição”, ressaltou 

Mayane Loureiro, aluna do 8º período 

de Engenharia Civil.

Durante o evento, foi possível 

conferir a Exposição Itinerante do 

CREA-ES, além de par ticipar de 

palestras, mesas-redondas e roda de 

conversa com egressos dos cursos de 

Engenharia da FAACZ, que falaram 

sobre suas experiências acadêmicas e 

profissionais. No encerramento, 

estudantes e professores da faculdade conversaram com o assessor 

técnico da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-ES, o 

engenheiro eletricista, Orlando Zardo Júnior; com o gerente do escritório de 

Projetos do Governo do Espírito Santo, Victor Pestana e com o gestor do 

escritório de Projetos do Governo do Espírito Santo, Fernando Gregório.

Colaboradores da FSJB participam da Semana Interna de Prevenção de Acidentes

O s colaboradores da Fundação São João Batista (FSJB), que tem 

como mantidas o CEA e a FAACZ, participaram da Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) realizada no mês 

de outubro. Este ano, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) promoveu um Concurso de Frases com o tema “Prevenção de 

Acidente de Trânsito”, que teve como critérios de seleção: criatividade, 

originalidade e adequação obrigatória ao tema.

“Valorize a vida: Seja consciente e dirija com mais cautela” foi a frase 

vencedora e o slogan dessa edição da SIPAT. A frase foi feita pela 

colaboradora da Secretaria de Bolsas da FSJB, Fernanda Cristina Martins 

Piol, que recebeu como prêmio um Tablet 7” na cerimônia de abertura da 

SIPAT. “Participar dessa edição da SIPAT me permitiu refletir sobre a 

prevenção de acidentes, saúde e segurança. As palestras e as 

atividades desenvolvidas muito contribuíram nesse processo de 

reflexão. De forma dinâmica, os conteúdos aproximaram os 

colaboradores de questões vivenciadas no ambiente de trabalho e fora 

dele também. Parabéns aos organizadores pela programação da SIPAT 

2017”, disse Fernanda.

A primeira palestra foi sobre “Primeiros Socorros” e minitreinamento 

de combate a incêndio, com o engenheiro mecânico Cristiano Barsante, 

da empresa Aracruz Extintores. Na ocasião, os colaboradores puderam 

esclarecer dúvidas sobre o tema e aprender o que pode e o que não pode 

ser feito durante um princípio de incêndio.

No dia seguinte foi a vez da palestra “Trânsito Seguro: Compromisso e 

Cidadania”, com a psicóloga do Detran-ES, Jéssica Dias Castilho, que 

falou sobre os fatores que influenciam as pessoas a se envolverem nos 

acidentes e quais os que influenciam em sua gravidade, bem como o 

perfil das vítimas. Jéssica disse ainda sobre os princípios éticos no 

trânsito, que são: coloque-se no lugar do outro, compreenda o porquê das 

leis e as respeite e, por fim, seja cooperativo.

O evento foi finalizado com o personal trainer Ricardo Sperandio 

Cavalheri que promoveu uma Ginástica Laboral. Em seguida, alguns 

colaboradores participaram de massagem relaxante com as massagistas 

Izamara Lacerda Queiroz e Menária Oliveira. A Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) visa a prevenção de acidentes e a 

proteção da saúde dos trabalhadores da FSJB e de suas mantidas e é 

formado por colaboradores da instituição.

Formatura dos cursos de graduação da FAACZ lota 

Cerimonial Sítio Santa Joana

FAACZ realiza 2ª edição da Jornada das Engenharias (JOENG)

M ais uma vez o CEA e a FAACZ são as marcas lembradas 

pelos aracruzenses na pesquisa realizada pela Realize 

Comunicações, responsável pela 15ª edição do Prêmio Recall 2017 

Aracruz. O resultado da pesquisa concedeu a FAACZ o prêmio de 1º 

lugar no segmento Faculdade e ao CEA o prêmio de 1º lugar no 

segmento Escola Particular de Ensino Fundamental e de Ensino 

Médio. As equipes do CEA e da FAACZ receberam as premiações 

durante cerimônia realizada, no mês de novembro, no Cerimonial 

Santa Joana. 

CEA e FAACZ são as marcas mais 
lembradas pelos aracruzenses

A  FAACZ foi mais uma vez certificada com o selo “Instituição 

Socialmente Responsável”, concebido pela Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A certificação 

como uma instituição de ensino comprometida com a educação e com a 

sociedade ocorreu através da participação da FAACZ na 13ª Campanha 

da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. 

A certificação é válida até outubro de 2018, quando um novo selo 

será conferido para as instituições que participarem da campanha. 

“Obter esse reconhecimento atesta o comprometimento da FAACZ com 

a  p rá t i ca  de  se r v i ço s  à 

comunidade, a par t i r  de 

a t i v i d a d e s  a c a d ê m i c a s 

desenvolvidas em seus diversos 

cursos, bem como em ações 

voluntárias pela busca de 

s o l u ç õ e s  p a r a  r e d u z i r 

p r o b l e m a s  s o c i a i s  e 

ambienta is” ,  r essa l tou a 

d i r e t o r a  a c a d ê m i c a  d a 

faculdade, prof.ª Adriana Recla. 

FAACZ recebe selo de instituição 
socialmente responsável da ABMES
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