
Eventos marcam encerramento da edição 2019 do Projeto “CEA Literário”

 CEA realizou a culminância da edição 2019 do Projeto “CEA O Literário” com uma grande noite de autógrafos para pais e 

familiares dos alunos do 1º ao 5ª Ano do Ensino Fundamental I e 

convidados. Um dos objetivos do projeto é tornar o educando protagonista, 

ensiná-lo a escrever uma história e fazer ilustrações para confecção de um 

livro autoral que foi entregue, pelo menos um exemplar, aos pais e familiares 

dos educandos.

Essa edição do “CEA Literário” teve como tema “Sustentabilidade” e as 

professoras regentes das turmas utilizaram como suporte projetos 

disponíveis na Estante Mágica, uma plataforma digital, que integra a 

organização curricular dos alunos do Ensino Fundamental e desenvolve nas 

crianças competências como curiosidade, empatia, interação, criatividade, 

inteligência corporal, escrita, colaboração, comunicação e análise crítica.

Quem participou do evento de encerramento pôde prestigiar as várias 

apresentações culturais realizadas pelos pequenos leitores do CEA. Os 

alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II e da 1ª a 3ª Série do 

Ensino Médio realizaram várias apresentações teatrais, com direito a 

música, dança, prosa e verso durante um Sarau Literário. O Sarau faz parte 

das atividades desenvolvidas com os estudantes no “CEA Literário”.
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Alunos fazem doação 
para entidades de Aracruz

O Centro Educacional de Aracruz (CEA) finalizou o ano letivo 

de 2019 com uma grande notícia: conseguiu aprovar 12 

alunos para estudar no Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes). As vagas são para o 1º semestre de 2020. 

CEA tem 12 alunos aprovados no Ifes nos cursos
técnicos de Agropecuária, Química e Mecânica
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F uncionários técnicos-administrativos do Centro Educacional de Aracruz (CEA) e 

das Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ), que tem como mantenedora a 

Fundação São João Batista (FSJB), participaram de uma palestra ministrada pela 

psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da FAACZ, prof.ª Flávia Moreira 

Marchiori, sobre “Comunicação e diálogos saudáveis nas relações de trabalho”.

A palestra faz parte das atividades programadas pela Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) da Fundação para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (SIPAT), com o objetivo de alertar os funcionários para prevenção de acidentes, 

saúde e segurança no local de trabalho.

Na ocasião, a psicóloga e professora da faculdade exemplificou situações no 

ambiente de trabalho, alertou sobre o 

per igo dos boatos no âmbi to 

e m p r e s a r i a l  e  a b o r d o u  a 

Comunicação Não-Violenta (CNV), 

que busca construir pontes que 

possibilitem o diálogo e a cocriação 

de uma realidade melhor para as 

pessoas baseada em relações mais 

horizontais.

A programação contou ainda com 

alunos do curso de Enfermagem da FAACZ realizando aferição de pressão e teste de 

glicemia em funcionários e professores do CEA e da FAACZ. Também foram distribuídos 

por membros da CIPA informativos sobre hipertensão, diabetes, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST´s), dentre outras doenças.

Olá! Nesta edição você confere como foi a 

participação dos funcionários da FSJB, CEA e FAACZ 

na palestra e nas atividades promovidas pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Você encontra ainda notícias sobre o Show de Física 

realizado pelos alunos do Ensino Médio do CEA, bem 

como fica sabendo como foi a doação de materiais 

feitas pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio 

para entidades beneficentes.

Além disso, você fica sabendo quem foram os 

alunos do CEA aprovados nos cursos técnicos de 

Agropecuária, Química e Mecânica do Ifes. Confere 

ainda os eventos que marcaram o encerramento da 

edição 2019 do Projeto “CEA Literário” e fica sabendo 

como foi a aprovação da aluna do 9º Ano do Ensino 

Fundamental na escola-residência do SESC no Rio de 

Janeiro.

Também aqui, você encontra notícias da FAACZ e 

fica sabendo como foi a comemoração de aniversário 

da Academia Aracruzense de Letras, bem como os 

resu l tados  conqu is tados  pe los  cu rsos  de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito no 

ENADE 2018. Além disso, fica sabendo como foi o 

encontro de egressos dos cursos de graduação e pós-

graduação.

Chegamos ao final do ano com muitas conquistas. 

O curso de Engenharia Mecânica foi avaliado com nota 

4 pelo MEC e o Programa de Estágio Internacional da 

instituição recebeu em 2019 alunos estrangeiros da 

Colômbia, Japão e Alemanha. Ainda nesta edição, 

você fica sabendo como participar da edição 2020 do 

Programa de Estágio Internacional.

Para finalizar você confere aqui como foi a edição 

2019 da Feira Empresarial realizada pelos estudantes 

dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

que contou com a parceria dos alunos de Logística. 

Além disso, mais uma vez a FAACZ recebeu o “Selo 

Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela 

Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino 

Superior (ABMES), por meio da Campanha da 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 

desta vez, referente aos anos de 2019 e 2020. Ufa! 

Quanta coisa realizamos este ano.  Boa leitura!
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Alunos do CEA fazem doação 
para entidades de Aracruz

E studantes do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª Série 

do Ensino Médio do CEA participaram de mais uma edição da 

Gincana Solidária. Além de se divertirem em muitas atividades de esporte e 

cultura, os educandos realizaram arrecadação de vários materiais de limpeza 

e alimentos, que foram doados ao Orfanato Recanto Feliz, localizado no 

distrito de Guaraná e ao Projeto “Minha Chance”, do bairro Morobá.

As entidades atendem crianças e adolescentes carentes. A Gincana 

Solidária tem como objetivo integrar e fortalecer o vínculo aluno-escola, além 

de trabalhar a cultura, o esporte e o lazer entre professores e alunos tendo 

como foco questões de solidariedade.

“O Recanto Feliz agradece o trabalho realizado pelos alunos do CEA, 

que arrecadaram alimentos para apoiar a nossa instituição de acolhimento. 

Agradecemos também aos profissionais do CEA por ensinar e construir 

valores importantes junto aos alunos. Esses são os caminhos que 

acreditamos, que faz toda a diferença na vida das pessoas e na sociedade. 

Precisamos construir valores de convivência tanto quanto de 

conhecimentos científicos”, afirmou Irmã Sonia Sanca do orfanato de 

Guaraná.

Show de Física: Experimentos são 
realizados por alunos do Ensino Médio

A lunos da 2ª Série do Ensino Médio do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA) e o professor de Física, Giuseppe Coutinho Silveira, 

promoveram mais uma edição do tradicional “Show de Física”. As 

apresentações dos experimentos foram realizadas no auditório da escola. O 

Show foi prestigiado pela equipe administrativa, pedagógica e alunos do 

CEA, além de alguns estudantes da FAACZ, pais e outros familiares.

Também marcaram presença na abertura do Show, a diretora escolar 

do CEA e acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli e a 

presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral. A equipe do 

“Show de Física” realizou os experimentos de forma lúdica e interativa com 

a plateia sendo convidada, em alguns momentos, a participar dos 

experimentos que envolvem as Leis da Física. 

A edição 2019 do “Show de Física” contou ainda com a presença dos 

alunos do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental da EMEF Marechal Costa e 

Silva, unidade de ensino da rede pública de Aracruz, que prestigiaram o 

evento e, na ocasião, aproveitaram para conhecerem a biblioteca e os 

laboratórios de aulas práticas e de informática utilizados pelos estudantes 

do CEA.

CEA tem 12 alunos aprovados no Ifes nos cursos técnicos 

de Agropecuária, Química e Mecânica
 Centro Educacional de Aracruz (CEA) finalizou o ano letivo de 2019 O com uma grande notícia: conseguiu aprovar 12 alunos para estudar 

no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os alunos conseguiram vagas 

para os cursos técnicos de Agropecuária, Química e Mecânica. A relação dos 

aprovados no Processo Seletivo 2020/1 foi divulgada pelo Ifes no último dia 

11. As provas dessa seleção foram realizadas no dia 1º de dezembro e as 

vagas são para o 1º semestre de 2020. 

 Além dos estudantes regulares do CEA aprovados, a escola também 

contribuiu para a aprovação do estudante Gustavo Moulin Martins no curso 

Técnico em Química. Gustavo é aluno regular de outra instituição de ensino de 

Aracruz e fez o Pré-Ifes do CEA, assim como alguns estudantes do Centro 

Educacional de Aracruz. Para a diretora escolar, prof.ª Adriana Recla 

Sarcinelli, a cada ano o CEA prova a qualidade do seu ensino diferenciado: “A 

escola, todo ano, conquista por meio de seus alunos excelentes resultados 

em avaliações como as do Ifes. Somos referência no ensino há 25 anos e 

temos um projeto educacional de verdade e os resultados estão aí”.

Técnico em Agropecuária – Campus Santa Teresa
- Larissa Mattos de Oliveira Costa.

Técnico em Mecânica – Campus Aracruz
- Eduardo Mescolin Brito Arruda;

- Pablo de Souza Pantalião.

Técnico em Química – Campus Aracruz
 - Arthur Souza Cavassani;

- Artur Rossoni Baraldi;

- Carlos Henrique Forechi Schmittel;

- Gabriel de Souza Vancini;

- Gustavo Moulin Martins;

- Halana Grippa Rui;

- Heitor de Oliveira Nunes Cirilo;

- Marcelly Gabriel Souza;

- Victor Soares Alves.

Confira a lista dos alunos aprovados
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Aluna do CEA é aprovada na escola-residência do SESC no Rio de Janeiro

H a l a n a  G r i p p a 

Rui tem 14 anos 

e  j á  conqu is tou uma 

g r a n d e  v i t ó r i a .  A 

estudante do 9º Ano do 

Ensino Fundamental, do 

Centro Educacional de 

A r a c r u z  ( C E A ) ,  f o i 

ap r o vada  na  s e l e ção 

anual realizada em todo o Brasil pela Escola Sesc de Ensino Médio 

(ESEM), sediada na cidade do Rio de Janeiro. A seleção é dividida em 

quatro etapas: prova objetiva, redação, análise dos critérios do edital 

e entrevista. A ESEM é uma escola-residência localizada na capital 

fluminense. A aprovação da Halana comprova mais uma vez o 

compromisso com a educação e a qualidade de ensino oferecido pelo 

CEA aos seus alunos, com professores capacitados e preparados com 

as inovações que o ensino atual exige. Halana buscou, se empenhou 

e conquistou, em 2019, uma das três vagas destinadas para jovens 

do Espírito Santo.

Para a estudante, a sensação quando recebeu o resultado da 

aprovação foi de dever cumprido e gratidão. “Estudo no CEA desde o 

1º Ano do Ensino Fundamental e este ano participei de aulas do 

Pré-Ifes que me ajudaram na fixação de conteúdo, além de estudar 

todos os dias durante quatro horas. Só tenho a agradecer aos meus 

professores por todo aprendizado. Afinal, toda a minha vida 

escolar, até agora, foi no CEA. Também não posso deixar de 

agradecer a minha família por todo apoio e a Deus por toda a 

sabedoria”, afirmou Halana.

O s estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis 

(Módulo II/ Ciclo II, antigo, 4º período) realizaram a edição 2019 

da Feira Empresarial. A feira faz parte do calendário de eventos da 

faculdade e tem como objetivo desenvolver nos universitários o espírito 

empreendedor uma vez que cada equipe cria um produto, planeja o 

negócio com base num método científico e coloca o empreendimento em 

funcionamento.

A edição deste ano, contou ainda com a participação dos estudantes do 

curso de Logística, que foram responsáveis por recepcionar os convidados 

e direcioná-los para a quadra poliesportiva onde a Feira Empresarial estava 

acontecendo. Além disso, estudantes dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e de Administração, que fazem a discipl ina de 

Empreendedorismo, atuaram como clientes ocultos com a finalidade de 

ident i f icar pontos posi t ivos e sugestões de melhor ias nos 

empreendimentos.

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). 

As empresas criadas pelos alunos de Administração foram: Bates Pastel, 

Macad’s Fondue Burger, Canellito’s, Bonne Quiche: Quicheria Artesanal. 

Já as criadas pelos estudantes de Ciências Contábeis foram: Delícias no 

Pote, Mrs. Batata, Tropical Drinks, Truffes in Cone (cones trufados), Aroma 

de Minas: Pão de Queijo Gourmet. Todas empresas do Setor de Alimentos. 

Universitários da FAACZ realizam mais uma edição da Feira Empresarial
FAACZ comemora excelentes resultados 

A  FAACZ só tem a comemorar. Foram conquistados pela 

faculdade mais três excelentes resultados no ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes), que avalia a aprendizagem 

dos alunos dos últimos períodos e a qualidade dos cursos de Educação 

Superior. Em 2018, os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Direito foram avaliados e conquistaram respectivamente, conceito 3 

(Administração), 4 (Ciências Contábeis) e 5 (Direito) na avaliação do 

ENADE, em uma escala que vai de 1 a 5. 

O resultado foi divulgado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) do Ministério da Educação 

(MEC) e foi recebido com muita alegria 

por professores, alunos, funcionários 

técnico-administrativos e gestores da faculdade e de sua mantenedora, a 

Fundação São João Batista (FSJB).

A diretora acadêmica prof.ª Dr.ª Adriana Recla Sarcinelli, ressaltou 

com muita alegria que: “Esse é um trabalho realizado de forma coletiva e 

o resultado depende do comprometimento de todos, desde professores e 

alunos aos funcionários técnicos-administrativos e gestores. As notas só 

comprovam mais uma vez o que todos já sabem: A FAACZ é referência 

na qualidade do Ensino Superior em Aracruz e região”.

O coordenador do curso de Direito da FAACZ, prof. Wagner Carmo, 

explicou o diferencial conquistado pelos alunos concluintes do curso em 

2018: “O curso de Direito da FAACZ é nota 5 no ENADE porque prepara 

os estudantes, para as diversas carreiras jurídicas, através de uma sólida 

formação humana, científica e técnica, oferecendo prática jurídica, 

atividades de extensão e pesquisa com um grupo de professores e 

f unc i oná r i o s  compromet idos  e 

preparados para a Educação Superior”. 

“É com alegria que a coordenação 

dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis parabeniza professores e, em 

especia l ,  os a lunos pelo ót imo 

desempenho em uma avaliação que 

requer raciocínio lógico, controle 

emocional, capacidade de redação, dentre outros fatores. Vale lembrar 

que o MEC avalia como negativos resultados 1 e 2. Aos atuais alunos fica 

a certeza de terem escolhido uma instituição que leva a educação a sério 

e a faz com qualidade. Agora, o nosso desafio é alcançar resultados 

ainda melhores”, pontuou o coordenador dos  cu r so s  de 

Administração e Ciências Contábeis, prof. Izaque Vieira Ribeiro.

ENADE 2018

VEST
Agendado

2020

Mais Flexibilidade
para você garantir a sua 

vaga na FAACZ

Faça seu agendamento:

www.faacz.com.br
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Inscrições abertas para edição 2020 do 

Programa de Estágio Internacional da FAACZ
FAACZ promove Encontro de Egressos dos 

cursos de graduação e pós-graduação

stão abertas as inscrições para o Programa de Estágio E Internacional da FAACZ – Ciclo 2020. São nove vagas 

distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Direito, Pedagogia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica (02 

vagas), Enfermagem e Psicologia. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro de 

2020. Os estudantes de graduação interessados em participar do 

programa devem retirar o formulário de inscrição na Secretaria de 

Bolsas da FAACZ.

Para se inscrever é necessár io estar  regularmente 

matriculado; conhecer a Língua Inglesa em nível básico; não 

estar cursando o último ano do curso e estar na faixa etária de 20 

a 32 anos. Em caso de dúvidas, fazer contato com o coordenador 

de estágio, professor Jussélio Rodrigues Ribeiro, pelo e-mail: 

jusse l io@fs jb .edu.br.  “O programa é uma excelente 

oportunidade para os alunos aprimorarem seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes frente ao mercado internacional”, 

afirmou o prof. Jussélio.

 Vale lembrar que, não é mais necessário fazer a prova de 

Proficiência em Língua Inglesa. A inscrição será por ordem de 

chegada e por curso. As prioridades de inscrição para estudantes 

dentro do mesmo curso serão: aluno mais velho e com as maiores 

notas cursadas no semestre. O formulário de inscrição 

preenchido deve ser entregue na Secretaria de Bolsas, no horário 

das 14h às 17h e das 18h às 20h50, aos cuidados de Fernanda 

Piol. Venha viver uma experiência internacional. Faça parte deste 

time você também.

E gressos dos diversos cursos de graduação, além de ex-alunos 

das especializações da FAACZ marcaram presença no Encontro 

de Egressos 2019 realizado no auditório da faculdade. De forma bem 

descontraída, o encontro promoveu um momento de troca de 

experiência entre os ex-alunos que relataram como foi a sua passagem 

pela FAACZ e qual foi o caminho que trilharam no mercado de trabalho, 

após a conclusão do curso de graduação. 

Funcionários da Fundação São João Batista (FSJB), que são ex-

alunos da faculdade, também marcaram presença no evento, assim 

como os coordenadores dos cursos de graduação.

Na abertura do encontro a diretora acadêmica da faculdade, prof.ª 

Adriana Recla Sarcinelli, frisou: “Precisamos fomentar o ensino, a 

pesquisa e a extensão na FAACZ para sabermos se estamos no 

caminho certo. Se o que consta na matriz curricular dos cursos atende 

às necessidades de nossos alunos. O mais importante é que todo 

egresso é um privilegiado, pois ascendeu ao ensino superior. A 

graduação tem que agregar algo novo em nossa vida, seja em âmbito 

profissional ou pessoal”.

FAACZ recebe estudantes da Colômbia, Japão e Alemanha

G
estores da FSJB e FAACZ, professores e estudantes da 

faculdade receberam os intercambistas que estão 

participando da edição 2019 do Programa de Estágio Internacional da 

instituição. Os alunos estrangeiros são: Henry de Jesus Acevedo Marin 

da Colômbia, Takumi Hiraki do Japão e Manuel Batora da Alemanha. 

A presidente deu as boas-vindas aos intercambistas e afirmou que 

está feliz por terem escolhido a FAACZ: “A nossa instituição realiza 

todos os anos esse programa que possibilita a troca de experiência 

cultural e educacional entre vocês e nossos alunos. Somos uma 

instituição respeitada em nossa região, que se preocupa com a 

formação das pessoas que por aqui passam. Aproveitem essa 

oportunidade com sabedoria”, ressaltou Celi. 

Também marcaram presença, a diretora acadêmica da FAACZ, 

prof.ª Adriana Recla Sarcinelli; o diretor executivo da FSJB, Richardson 

Moro Schmittel, o coordenador do programa, prof. Jussélio Rodrigues 

Ribeiro e o professor tutor/orientador Mario Sergio da Rocha Gomes, 

que supervisionará o trabalho feito por Takumi (cursa Ciências 

Biomédicas e Biológicas em seu país). Também participaram os 

universitários: Emily de Souza Soares Pereira do curso de Enfermagem 

e Ederaldo dos Santos Monteiro Junior do curso de Engenharia Civil 

que estão recepcionando os intercambistas.
Curso de Engenharia Mecânica é avaliado com nota 4 pelo MEC

FAACZ sedia Sessão Solene da ACAL - Academia Aracruzense de Letras

O  curso de Engenharia Mecânica da FAACZ recebeu nota 4, 

referente à renovação de reconhecimento do curso, na 

avaliação in loco realizada por representantes do Ministério da 

Educação (MEC). A nota máxima é 5. Na 

ocasião, foram avaliados os aspectos 

didático-pedagógicos da instituição, a 

proposta pedagógica do curso, sua 

infraestrutura, laboratórios e o contexto 

educacional.

Os avaliadores do MEC conversaram 

com professores, alunos, membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

com o coordenador do curso de 

Engenharia Mecânica, prof. Harerton 

Dourado. O relatório de avaliação foi divulgado no Sistema e-MEC. 

“Foi com muita satisfação que recebemos o resultado da 

avaliação do curso de Engenharia Mecânica. Posso afirmar que 

temos trabalhado a cada dia, desde o resultado do Enade de 2014, 

visando este momento. Afinal, seria impossível a uma só pessoa 

conseguir o resultado que alcançamos. 

Temos trabalhado por um curso de 

qualidade reconhecida não somente em 

avaliações, mas também pelo mercado 

e pela contribuição transformadora à 

comunidade”, afirmou o prof. Harerton.

“O resultado que tivemos reflete o 

trabalho diário e a dedicação de todos: 

p r o f e s so r e s ,  a l unos ,  t écn i co s -

administrativos e gestores de nossa 

mantenedora. Afinal, somos todos 

fundamentais para o crescimento da 

nossa instituição. Por essa razão um obrigada a cada um”, 

comentou a diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla 

Sarcinelli.

A conteceu nas dependências 

da FAACZ a Sessão Solene 

em comemoração ao sexto ano de 

fundação da Academia Aracruzense 

de Letras (ACAL). Na ocasião, foi 

realizada a posse de quatro novos 

membros efetivos: Fernanda Farina 

Fraga, Geraldo Magela da Silva 

Araujo, Luiza Bressanelli Medina e 

Maria da Penha Pedrini Seschini.

A cerimônia contou com a 

presença da presidente da FSJB, Celi Cabral; da diretora acadêmica da 

FAACZ, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli; de membros fundadores e efetivos da 

ACAL; amigos e familiares dos novos acadêmicos.  Também estiveram 

presentes o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri; secretários municipais e 

servidores públicos; e o assessor do deputado estadual Erick Musso, Ronald 

De Angeli.

A confreira e vice-presidente da ACAL, Acácia Gleci do Amaral Teixeira, foi 

a anfitriã da noite e fez menção à conselheira da FSJB, Dalva Celina Cuzzuol 

Pimentel, como presidente de honra da Academia, em reconhecimento pela 

dedicação à educação de Aracruz. A ACAL também abrange os municípios de 

Ibiraçu, João Neiva e Fundão.

Exemplo de responsabilidade social, FAACZ recebe mais uma vez selo da ABMES

A  FAACZ recebeu mais uma vez o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela 

Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES), por meio da Campanha da 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, desta vez, referente aos anos de 2019 e 2020. O 

Selo é o certificado de comprometimento da FAACZ com a educação e a sociedade, é uma declaração de 

que a instituição se preocupa com a comunidade e o seu bem-estar social.

“Em 15 anos de existência deste Selo, participamos de 13 edições mostrando para o Brasil que aqui 

na FAACZ vivemos em busca de uma sociedade mais justa. Foram 27 atividades cadastradas com 

envolvimento de mais de 200 alunos e com supervisão do Comitê de Extensão. Esperamos participar no 

próximo ano com mais projetos de qualidade, mostrando que a FAACZ é comprometida e faz a diferença 

na educação superior e na comunidade onde está inserida”, afirmou o supervisor de extensão, prof. 

Marcos Halasz.

Responsabilidade Social é uma das dimensões institucionais obrigatórias na avaliação das Instituições 

de Educação Superior (IES). A Lei nº 10.861/2014, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), definiu que a avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes deve envolver também a responsabilidade social, especialmente, a 

contribuição da instituição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
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