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CEA abre matrículas para o curso
Técnico em Estética

No evento promovido pelo Centro Educacional de Aracruz 

em parceria com a FTD Educação,  o psicólogo e orientador 

de carreira falou sobre as mudanças que ocorreram nos 

valores sociais e a influência das novas tecnologias sobre a 

nova geração de jovens.

Tiago Tamborini aborda “O jovem do Século XXI: 
Decifrando uma nova Geração”
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Acadêmicos de Arquitetura 
conhecem ETA do SAAE de Aracruz
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E studantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Centro 

Educacional de Aracruz (CEA) tiveram uma aula diferente, 

acompanhados pelas professoras Fernanda Rodrigues Wolkartt (História) 

e Dulcinéia Ruy Nossa (Arte), conhecendo alguns dos principais pontos 

turísticos de Vitória e Vila Velha. 

Na ocasião, foram visitados o Museu da Vale, o Convento da Penha, a 

Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Centro Histórico de Vitória e a Catedral 

Metropolitana. O objetivo da aula de campo foi construir a aprendizagem a 

partir do contato dos estudantes com monumentos arquitetônicos, peças 

arqueológicas e objetos antigos que fazem parte da História e da Geografia 

do Estado do Espírito Santo.

“Os conteúdos ministrados em sala foram vivenciados pelos alunos 

na prática durante essa viagem pedagógica. Nesta aula de campo temos 

a possibilidade de revisar os conteúdos do período Colonial, Imperial e, 

com destaque, da primeira República Brasileira e do governo Vargas 

refletidos no cotidiano espírito-santense. Para os alunos é a 

oportunidade de vivenciar e compreender a História, a Arte e a 

Geografia de modo integrado ao seu contexto e socializar o seu 

aprendizado”, explicou a professora Fernanda.

“A aula de campo foi essencial para a aprendizagem e fixação do 

conteúdo dado em sala de aula. Foi uma experiência única, pois nos 

proporcionou momentos de ensino e lazer”, destacaram as estudantes 

Rayani Miranda Nunes Coser e Paula Beatriz Gasparini Gregório.

Aula de campo auxilia alunos no aprendizado de História e Arte
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Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo conhecem 

Estação de Tratamento de Água do SAAE Aracruz

E studantes do 2º Ciclo, Módulo 

II, do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da FAACZ conheceram a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE) de Aracruz. A visita técnica foi 

uma aula de campo da disciplina de 

Infraestrutura Urbana ministrada pelo 

professor Evandro Abreu. Na unidade, 

os universitários e o prof. Evandro 

tiveram a oportunidade de conhecer de 

perto todas as etapas de funcionamento 

e os processos químicos necessários 

para o tratamento da água distribuída no 

município de Aracruz.

Além de acompanhar o caminho que 

a água percorre até chegar aos imóveis, 

o grupo de estudantes recebeu 

informações do engenheiro químico do 

SAAE e egresso da FAACZ, Victor 

Matheus Bonifácio Alves, que falou 

sobre a importância do consumo da 

água tratada e o uso consciente, bem 

como apresentou todo o processo para 

tratamento da água realizada na sede de 

Aracruz. “A água precisa apresentar 

algumas qualidades essenciais para 

estar adequada ao consumo humano. 

E para que isso aconteça, o SAAE se 

responsabiliza pela captação, por todo 

o t ra tamento e pela poster io r 

distribuição da água”, explicou Victor. 

Ana Elisa Testa Frigini é uma das 

alunas de Arquitetura e Urbanismo que 

participou da aula de campo e falou 

sobre o que aprendeu: “Hoje, passamos 

a conhecer melhor todos os recursos 

ut i l izados para real ização dos 

tratamentos químicos e físicos da água 

- floculação e coagulação - além de 

todos os equipamentos - calhas de 

distribuição, comportas, colmeias, 

filtros, decantadores e reservatórios - 

que antes só tínhamos visto por meio 

de imagens em sala”.

2018 é um ano que promete novidades tanto na 

FAACZ quanto no CEA. As instituições mantidas pela 

Fundação São João Batista (FSJB), a cada ano, 

demonstram o comprometimento com a Educação e 

em ofertar à sociedade de Aracruz e região o melhor 

Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Este 

ano, a FAACZ se tornou oficialmente a primeira 

instituição de Ensino Superior de Aracruz a oferecer 

um curso na área de Saúde.

Os calouros do curso de Enfermagem foram 

recepcionados pelas equipes da FAACZ e da FSJB. 

Além disso, o curso de Direito contou com a 

participação de um juiz federal em sua Aula Magna. 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo conheceram o 

funcionamento da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

de Aracruz. 

Sem contar que, na FAACZ os alunos são 

incentivados a participarem de atividades e projetos 

que tenham um cunho social/ambiental. A exemplo 

de anos anteriores, os alunos de Administração 

promoveram a conscientização de moradores, 

pescadores e banhistas na Orla de Barra do Sahy e 

realizaram um bate-papo sobre exploração sexual de 

crianças e adolescentes.

Nesta edição, você confere ainda a oferta dos 

cursos de Aperfeiçoamento/Extensão com a chancela 

da FAACZ e o mais novo Curso Técnico em Estética do 

CEA que está com matrículas abertas. O ritmo está tão 

intenso que estudantes do Ensino Fundamental já 

participaram de aula de campo, o jogo de Xadrez está 

sendo utilizado no ensino da Matemática como 

ferramenta para facilitar a aprendizagem e a 

concentração do aluno.

Além disso, o CEA trouxe para Aracruz o orientador 

de carreira e psicólogo Tiago Tamborini que abordou 

“O jovem do Século XXI: Decifrando uma nova 

Geração” no Plenário da Câmara Municipal. 
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“ Hoje, vamos tentar entender a cabeça da criança e do 

adolescente que a gente convive. A ideia é desmitificar a questão de que 

já tive essa idade. Nós não tivemos essa idade. A criança de hoje não é a 

criança que você foi. Então o que mudou? Vamos entender o que mudou 

e qual a nossa responsabilidade com essa mudança”, disse o psicólogo e 

orientador de carreira, Tiago Tamborini, na palestra realizada no Plenário 

da Câmara Municipal de Aracruz.

Tiago falou sobre as mudanças que ocorreram em valores como 

consumo, competição e autonomia, bem como nas novas tecnologias que 

fazem parte do universo dessa nova geração de jovens. “A tecnologia 

atinge os jovens diretamente porque gera estímulos, encantamentos, 

zona de conforto, possibilidades e pertencimento. Muitas vezes você, 

enquanto pai e mãe tem que proibir, dar limites à criança e aos 

adolescentes. Esse processo é educativo”, afirmou o palestrante da noite 

que abordou o tema “O jovem do Século XXI: Decifrando uma nova 

Geração”.

Segundo a pedagoga e psicóloga Marta Rossoni, mãe de Artur Rossoni 

Baraldi do 8º ano do Ensino Fundamental e de Vitor Rossoni Baraldi do 5º 

ano do Ensino Fundamental, educar filhos é uma tarefa que exige amor, 

envolvimento, dedicação e limites acima de qualquer atitude. 

“A palestra veio nos acrescentar como é importante a nossa tarefa de 

pai e mãe.  Entendo que, em alguns momentos, algumas pessoas ficam 

perdidas no ato de educar por pensarem que limite é algo prejudicial à 

saúde emocional dos filhos. É preciso que os filhos sintam que os pais 

são importantes em seu processo educacional criando um desejo, que o 

movimente para a realização. Parabéns ao CEA pela iniciativa de trazer 

um profissional com ideias tão atuais”, ressaltou a mãe dos alunos Artur e 

Vitor.

O evento foi promovido pelo Centro Educacional de Aracruz (CEA) em 

parceria com a FTD Educação e a Metodologia OPEE. Participaram da 

palestra estudantes e professores do curso de Pedagogia da FAACZ, pais 

e/ou responsáveis dos alunos do CEA, empresários de Aracruz, pessoas da 

comunidade; professores e as equipes pedagógica e técnica-

administrativa do CEA. Também marcaram presença o diretor 

administrativo da escola, Lucas Fernandes Pestana e a diretora escolar, 

prof.ª Zilma Nascimento Loureiro.

Tiago Tamborini aborda “O jovem do Século XXI: 

Decifrando uma nova Geração”
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Equipes da FAACZ e da FSJB recepcionam 

calouros do curso de Enfermagem
O s calouros do curso de Enfermagem participaram da aula 

inaugural, que contou com a presença da presidente da 

FSJB, Celi Cabral; da diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana 

Recla; do coordenador do curso de Enfermagem, prof. João Carlos 

Arivabene; do diretor executivo da FSJB, prof. Richardson Moro 

Schmittel; do conselheiro da FSJB, Dr. Sixto Nelson Quinonez Diaz, 

um dos incentivadores para implantação do curso de Enfermagem 

na FAACZ e da conselheira da FSJB, prof.ª Zilma Nascimento 

Loureiro. Também marcaram presença professores do curso de 

Enfermagem e coordenadores da faculdade.

 Na ocasião, a presidente da FSJB falou sobre o empenho e 

dedicação dos profissionais da instituição para conseguir a 

aprovação do curso de Enfermagem junto ao MEC. “A Fundação 

junto com a FAACZ preparou os laboratórios específicos do curso, 

adquiriu a bibliografia necessária para atender o conhecimento 

científico de vocês, além de firmarmos convênios com hospitais de 

Aracruz, João Neiva e Fundão, para possibilitar a realização de 

estágios. O resultado desse trabalho foi a nota quatro que com a 

ajuda de vocês, calouros, iremos transformar em cinco. Por isso, 

sejam jovens conscientes e levem para a profissão amor, carinho e 

dedicação. Façam bem feito o que se propuseram a fazer”, 

ressaltou Celi Cabral.

Durante a aula inaugural, Dr. Sixto Quinonez falou sobre a 

importância do curso de Enfermagem da FAACZ para Aracruz e 

região. “A 1ª turma de Enfermagem ficará na história da faculdade. 

No passado foi difícil para os filhos de Aracruz terem acesso ao 

ensino superior. Hoje, entretanto, vocês com a maior facilidade 

chegam a vida profissional que almejam. Fico entusiasmado com 

as palavras da presidente da FSJB, afirmando que esse curso será 

destaque em nosso Estado. Ser formado por uma instituição que é 

destaque irá chancelar o diploma de vocês no universo do trabalho. 

Lembrem-se de que a missão de vocês é nobre e a profissão que 

escolheram tem como base a solidariedade”, concluiu o conselheiro 

da FSJB.

Em seguida, a presidente da Fundação São João Batista convidou 

o conselheiro Dr. Sixto Quinonez para ser paraninfo da primeira 

turma do curso de Enfermagem, cuja solenidade de formatura será 

em 2022. Logo depois, a diretora acadêmica da FAACZ fez a 

apresentação de alguns dados do curso de Enfermagem para os 

estudantes da 1º turma. Por fim, os calouros conheceram as 

dependências da instituição, bem como os laboratórios específicos 

do curso de Enfermagem.

Estudantes do Ensino Fundamental e seus avôs participam 

do projeto “Recordar e Conhecer o Passado”

O  Centro Educacional de Aracruz (CEA) está realizando o 

projeto “Recordar e Conhecer o Passado”, coordenado pelo 

professor de História Maurício de 

Menezes Matos, com os estudantes do 

6º ano do Ensino Fundamental e seus 

avôs. O projeto tem o objetivo de fazer 

c om  que  o  e s t udan t e  s a i b a  a 

importância das fontes históricas para a 

compreensão do presente e vivencie 

costumes de uma época remota.

“O uso e manuseio de documentos, 

resulta na reflexão e sistematização 

dos conhecimentos que devem ser 

r econhec idos como h is tó r icos . 

Consequentemente, os estudantes começam a perceber-se como 

produtores e atores de sua história, além de conhecerem melhor 

todos os colegas”, explicou o professor Maurício. Durante o encontro, 

os avôs relatam um pouco sobre a sua história de vida em uma roda de 

conversa e participam de um café da 

manhã compartilhado. 

Eva Maria Paiva é avó do estudante 

Henrique Paiva Rocha e falou da 

importância do momento promovido 

pela escola. “Agradeço ao CEA pelo 

evento, pois atualmente diante de toda 

tecnologia as famílias estão muito 

distantes dos próprios filhos e netos. 

Hoje, me senti muito respeitada, pois 

os alunos nos ouviram atentamente e 

puderam conhecer um pouco da nossa 

história, resgatando nosso tempo de infância. Sugiro que este 

momento aconteça mais vezes com os pais e avôs”, disse.

Jogo de Xadrez é adotado pelo CEA para 
ajudar no ensino da Matemática

O s alunos dos 6ºs e 7ºs anos do Ensino Fundamental do Centro 

Educacional de Aracruz (CEA) estão tendo um auxílio para aprender 

alguns conceitos da Matemática. Uma vez por semana os estudantes têm 

aula prática desenvolvida e supervisionada pela professora de Matemática, 

Maria Auxiliadora Dias da Silva, que ensina a importância do jogo de Xadrez 

como ferramenta para facilitar a aprendizagem e a concentração do aluno.

“A prática do jogo de Xadrez desenvolve nos alunos habilidades como 

memória, concentração, planejamento e tomada de decisão. A proposta é 

preparar nosso aluno para que ele seja capaz de tomar decisões rápidas em 

situações que exigem raciocínio lógico. Além de formar cidadãos íntegros 

através de uma atividade lúdica”, salientou a professora de Matemática do 

CEA.

Nicoly Bertaso Sant’Ana, aluna do Ensino Fundamental,  achou bem 

legal a experiência que está tendo com o jogo de Xadrez. “Estamos tendo 

uma aula diferente com a professora Dora, que está nos ensinando a forma 

correta de jogar Xadrez, as peças que fazem parte do jogo. Enfim, estamos 

aprendendo a Matemática e ao mesmo tempo brincando”.

Alunos do Ensino Médio do CEA ganham 
reforço para as provas do ENEM 2018

O  Centro Educacional de Aracruz (CEA) reafirma o seu compromisso 

com uma educação de qualidade. Como vem realizando há alguns 

anos a escola oferece aos alunos da 3ª Série do Ensino Médio um reforço nos 

estudos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os 

aulões interdisciplinares ministrados pelos professores contemplam as 

quatro áreas do conhecimento exigidas no exame: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas 

Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

“O ENEM é um grande desafio para o aluno que completa a Educação 

Básica. Porta de entrada para as melhores universidades federais e 

estaduais, o ENEM requer cada vez mais conhecimento e apropriação da 

realidade, através de questões contextualizadas e que exigem do aluno 

compreensão do mundo que o cerca. Além disso, o exame viabiliza o 

acesso ao PROUNI e ao FIES. Através do projeto “Aprofundamento ENEM”, 

o CEA oferece conteúdos extras, metodologia e aulas, que colaboram ainda 

mais para o aprendizado interdisciplinar dos nossos alunos preparando-os 

para o ENEM/2018”, explicou a supervisora pedagógica, Joana Bussular.



E studantes do 7º período de Administração, acompanhados pelo prof. 

Alex Bernardes, percorreram a orla de Barra do Sahy realizando um 

trabalho de conscientização ambiental com moradores, pescadores e 

banhistas quanto à importância de se manter a praia limpa e de se fazer o 

recolhimento dos lixos na área de restinga. Além de realizar a limpeza de um 

trecho da orla, os universitários doaram mudas de árvores reafirmando a 

importância do meio ambiente. 

“Há alguns anos estamos realizando essa atividade com o intuito de 

aproximar a faculdade do universo social, sobretudo, no diagnóstico das 

necessidades humanas envolvidas. Tudo isso com o propósito de oferecer 

ações sustentáveis”, afirmou o professor Alex.

Juiz federal do Estado de São Paulo participa 
de Aula Magna do curso de Direito

O  juiz federal do Estado de São Paulo e presidente da Associação 

Brasileira de Direito Processual (ABDPro), prof. Eduardo José da 

Fonseca Costa, esteve na FAACZ debatendo com alunos e professores do curso 

de Direito sobre o “Processo como espaço de cidadania”. O professor e juiz 

federal abordou em sua fala a natureza jurídica, a atividade jurisdicional, as 

categorias fundamentais da Teoria Geral do Direito, o Direito Constitucional, a 

Constituição de 1988, dentre outros assuntos. “A atividade jurisdicional é um 

serviço público prestado à sociedade. Processo é o meio pelo qual o Estado 

presta serviço público e pode ser reduzido às categorias fundamentais da 

Teoria Geral do Direito, que são basicamente três: fatos, norma e situação 

jurídica. Quando vejo o processo, vejo uma sucessão de atos, fatos e negócios 

jurídicos totalmente concatenados”, explicou o prof. Eduardo.
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O  tema “Mercado de Trabalho em Controladoria, Finanças e 

Planejamento Tributário” foi debatido pelo diretor financeiro 

da Grand Construtora, Antônio Fernando Mai, no Ciclo de Palestras 

promovido pela FAACZ, reunindo estudantes e profissionais de 

Administração, Ciências Contábeis e Economia.

“A rapidez com que o mundo caminha é tal que parece 

impossível acompanhar todas as mudanças no mercado. Hoje em 

dia o profissional com chances de se sobressair é aquele que se 

mantém atualizado. Sem sombra de dúvidas é fundamental para 

quem pretende investir em uma carreira, em uma profissão, 

manter-se informado sobre o mercado”, afirmou o palestrante.

Fernando também falou sobre as carreiras mais promissoras na 

área de Administração e Finanças para 2018, segundo pesquisa 

divulgada pela Revista Exame em dezembro de 2017, que traz os 

seguintes cargos: diretor financeiro; diretor de impostos; controller 

(controladoria); business partner de finanças; profissional de 

operações estruturadas; analista contábil de report (relatórios); 

gerente de compliance (conformidade) e risco; executivo de 

planejamento financeiro; executivo de novos negócios e M&A.

Segundo Mai, “a formação desejada para ocupar esses cargos é a 

de Administração de Empresas; Ciências Contábeis, Economia ou 

Direito. Alguns profissionais de Engenharia também estão 

ganhando espaço na área de Controladoria, Finanças e 

Planejamento Tributário. Hoje é necessário que esses profissionais 

dominem ferramentas de análise big data e business intelligence; 

automatização de processos em contabilidade; técnicas de gestão; 

domínio do inglês e comportamento adequado, principalmente, em 

perfil de redes sociais”.

O  professor orientador da especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho da FAACZ, George Scarpat Giacomin, 

explicou que a segurança e a saúde são campos interdisciplinares que 

requerem, na maioria das vezes, esforços de prossionais das mais 

diferentes áreas para identicar os perigos, quanticar os riscos e criar 

soluções efetivas, realizando trabalhos conjuntos para a obtenção de 

produtos, bem como desenvolvendo operações e sistemas seguros. 

“A prevenção de acidentes de todo tipo é parâmetro importante em 

qualquer projeto ou empreendimento, envolvendo a redução dos altos 

custos humanos e materiais, e consequente melhoria das condições 

sociais. Conforme disposição da Lei 7.410/1985, que cria a prossão, 

as empresas devem ter em seus quadros, prossionais de engenharia, 

arquitetura, geologia ou agronomia, especializados em Engenharia de 

Segurança e Higiene do Trabalho”, afirmou Scarpat.

No ano passado, a FAACZ seguindo uma tendência de mercado 

começou a ofertar a pós-graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho. Com essa especialização, o egresso da FAACZ ou de outra 

instituição de ensino está apto a desenvolver e se responsabilizar por 

projeto; construção; montagem; instalação e manutenção do meio 

ambiente de trabalho, bem como a fomentar o desenvolvimento 

sustentável dos ambientes de trabalho sob o espectro social no contexto 

econômico dos investimentos públicos e privados.

Roda de conversa sobre exploração 
sexual de crianças e adolescentes

Educação e Saúde são as principais áreas de 
atuação do profissional formado em 

Neuropsicopedagogia Clínica

O s estudantes do 7º Período de Administração realizaram no 

auditório da faculdade uma Roda de Conversa. Os universitários 

convidaram a psicóloga Letícia Campagnaro e a assistente social Jaiane 

Loureiro, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho da Prefeitura 

de Aracruz, para falarem sobre o tema “Conscientização e Combate no 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Durante o bate-papo, a assistente social e a psicóloga explicaram que o 

dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 

contra Criança e Adolescente e está instituído pela Lei Federal 9.970/2000, 

com o objetivo de mobilizar a sociedade e convocá-la para o engajamento 

pelos direitos da criança e adolescente e na luta pelo fim da violência sexual. 

Na ocasião, também foram apresentados dados e informações sobre os 

registros de casos de violência sexual infantil no Brasil, no Espírito Santo e no 

município de Aracruz, que entre 2008 e 2017 registrou 374 casos de abuso 

sexual contra crianças e adolescentes no Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social (Creas).

 p r o f i s s i o n a l  e s p e c i a l i z a d o  p e l a  F A A C Z  e m O Neuropsicopedagogia Clínica atuará nas áreas da Educação ou 

Saúde. Nas instituições educacionais poderá atuar, caso tenha formação 

em Licenciaturas e Pedagogia. Já em instituições na área da Saúde, caso 

tenha a formação em Fisioterapia, Psicologia ou Fonoaudiologia. 

Segundo a professora orientadora dessa pós-graduação, Marta 

Rossoni, “aqui na FAACZ a prática desse profissional terá como ponto 

de apoio os estudos das Neurociências, da Psicologia e da Pedagogia 

com a proposta de intervenção na Educação, visando o processo de 

inclusão das necessidades especiais tão presentes nos dias de hoje. É 

uma especialização que complementa a formação de base, permitindo 

uma intervenção centrada na Neurociência”, ressaltou.     

   

Aluna da primeira turma de Neuropsicopedagogia, Jussara 

Monfardini Fantin Blank, afirmou que o curso contribuiu de forma 

exponencial em sua formação profissional. “Todas as áreas abrangidas 

pelo curso nos trouxeram riquezas e muito nos agregaram para que 

possamos atuar com menos melindres e mais segurança, quando o 

tema são transtornos e deficiências. O bacana que além de nos dar um 

aporte para atuação em área institucional, também abrange a área 

clínica. Um curso excelente ministrado por profissionais gabaritados 

que elevam o nível dessa especialização, que tem minha total 

recomendação”, relatou Jussara.

FAACZ debate finanças no mercado de trabalho

Professor da FAACZ fala sobre área de Engenharia de Segurança do Trabalho

Alunos de Administração conscientizam 
moradores, pescadores e banhistas

Experiência de uma egressa

Siga a FAACZ no Facebook

facebook.com/faacz

Veja todas as notícias na íntegra.

Acesse nosso site

www.faacz.com.br
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