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EDITORIAL
Olá! Feliz 2020! Esse é o nosso primeiro
Informativo EM PAUTA do ano e, nesta edição, você
confere como foi a entrega de documentos do primeiro
Edital do Concurso Público ao prefeito de João Neiva
realizado pela presidente da FSJB, bem como a
entrega de um projeto de revitalização da Praça do
Gadioli, localizada no centro de João Neiva, na
Avenida Brasil.
Você encontra ainda notícias sobre a programação
especial realizada pelo CEA para volta às aulas, bem
como fica sabendo como foi a Formação Pedagógica
dos professores. Além disso, você confere nesta
edição como foram as solenidades de formaturas dos
alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da
3ª Série do Ensino Médio.
Nesta edição, você fica sabendo como foi a
exposição em telas realizada pelos estudantes do
Ensino Fundamental e Médio do CEA no Shopping
Oriundi, bem como confere o resultado da pesquisa
que concedeu a FAACZ o prêmio de 1º lugar no
segmento Faculdade e ao CEA duas premiações, o de
1º lugar no segmento Escola Particular de Ensino
Fundamental e 1º lugar no segmento de Ensino
Médio.
Também aqui, você encontra notícias da FAACZ e
fica sabendo como foram as formaturas dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Direito e das Engenharias Civil, de
Produção, Mecânica e Química, bem como o que
aconteceu na primeira semana de aula dos calouros e
veteranos nos cursos de graduação e como foi a
Capacitação Docente 2020.
Além disso, fica sabendo como foram as
apresentações de trabalhos realizados pelos
intercambistas do Ciclo 2019 na FAACZ e sobre a
aprovação de ex-bolsistas dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo e de Engenharia Química em Programas
de Mestrado no Brasil. Para finalizar você confere aqui
como funciona o novo programa de financiamento
estudantil da FAACZ: o “Faça Acontecer”. Boa leitura.

FSJB apresenta projeto de reforma
da Praça do Gadioli em João Neiva

A

presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral, entregou ao
prefeito de João Neiva, Dr. Otávio Abreu Xavier o projeto (em fase de estudo

preliminar) de reforma da Praça do Gadioli. O projeto foi realizado pelos alunos de
Arquitetura e Urbanismo: Letícia Pereira Freires e Pedro Augusto Gussão Pinto.
Prof. Fabiano Vieira Dias é o arquiteto-urbanista responsável pelo estudo e por
orientar os universitários ao longo do seu desenvolvimento. A praça fica no centro de
João Neiva, na Avenida Brasil. A elaboração da proposta de reforma da praça é uma
atividade de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da faculdade e faz parte do
acervo do Comitê de Extensão da FAACZ.
O projeto prevê a intervenção artística do artista plástico, Rick Rodrigues, de João
Neiva, com a construção de casinhas para pássaros que serão implantadas em postes e
penduradas em árvores. O estudo envolve elementos históricos, culturais e sociais que
marcaram e marcam a história do município.
Para a presidente da FSJB, a entrega desse projeto ao município de João Neiva
reafirma o nosso papel enquanto instituição filantrópica e para FAACZ reafirma a sua
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identidade social.
“O projeto feito por nossos alunos fez com que eles investigassem, colocassem em
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prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula e, por fim, tentassem dar sentido
ao lugar que é um local de encontro da família em João Neiva. Com a revitalização
esse espaço será melhor utilizado”, afirmou Celi Cabral.
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FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA ENTREGA HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL
DO MAGISTÉRIO DO CONCURSO PÚBLICO DE JOÃO NEIVA

A

presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral
fez a entrega de um documento contendo a listagem dos
aprovados no primeiro Edital do Concurso Público ao prefeito de João
Neiva, Dr. Otávio Abreu Xavier. A Fundação é a instituição
organizadora do certame, que no primeiro
Edital ofertou vagas para profissionais do
Magistério.
O documento entregue continha
informações do primeiro Edital, como a
listagem dos aprovados por área inscrita,
colocação e pontuação. Assim como as
principais informações sobre todo o processo.
“É um prazer realizar esse Concurso Público
para a prefeitura de João Neiva. Estamos
trabalhando para dar continuidade aos outros
editais que estão em andamento e finalizar todo esse processo com
muito êxito”, comemorou Celi no momento de entrega do documento.
“Sempre sonhamos em realizar um Concurso Público e agora

estamos conseguindo. Estamos colhendo os frutos dessa parceria
entre Prefeitura, Fundação São João Batista e funcionários. Cada
um teve sua parcela em todo esse processo e, saber que tudo corre
conforme programado, nos deixa imensamente felizes”, destacou o
prefeito de João Neiva.
O Concurso Público da Prefeitura de João
Neiva foi dividido em cinco editais, sendo o
primeiro voltado para o Magistério, o segundo
para profissionais de Nível Superior, seguido pelo
terceiro que ofertou vagas para Procurador. O
quarto e o quinto edital ofereceram vagas para
N í v e l Fu n d a m e n t a l , M é d i o e T é c n i c o,
respectivamente.
Ao todo, serão ofertadas 270 vagas, sendo
253 para a Prefeitura, 11 para o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE), três para Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de João Neiva
(IPSJON) e três para a Câmara Municipal.

“Faça Acontecer” é o novo programa de financiamento estudantil da FAACZ

A

FAACZ, por meio de sua mantenedora a

Graduação de 5 anos, o prazo para pagamento é 10 anos. Os

Fundação São João Batista (FSJB), firmou

estudantes interessados devem acessar o site do programa e

parceria com o Sicoob para oferecer uma nova linha de

seguir as instruções para cadastro. Saiba mais em:

crédito estudantil, que tem como diferencial o acesso

facaacontecer.sicoobes.com.br

simplificado e sem burocracia. O estudante FAACZ

No site do programa os estudantes interessados

poderá fazer a solicitação de crédito, por meio da internet,

conseguem realizar uma simulação do financiamento, que é

e utilizar a linha de financiamento dos estudos

analisada pela equipe responsável pelo segmento no Sicoob.

denominada: “Faça Acontecer”.

Se for aprovada, o estudante fará a abertura de uma conta,

O “Faça Acontecer” é um programa de crédito

que poderá ser efetivada pelo celular. A aprovação do crédito

universitário. Com ele, o aluno FAACZ tem a oportunidade

pode ocorrer em um dia. Diferente dos demais, no “Faça

de custear o valor total de seus estudos pelo dobro do

Acontecer” o estudante poderá contar com seus familiares

tempo de duração do curso. Por exemplo, em uma

como avalista.
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Familiares e amigos de formandos da FAACZ marcam presença
em solenidades de formatura

N

o mês de janeiro, a FAACZ realizou as formaturas dos cursos de
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis,
Direito e das Engenharias Civil, de Produção, Mecânica e Química. Parentes
e amigos dos formandos lotaram o auditório do Sesc, no Centro, de Aracruz
para prestigiarem a cerimônia de Colação de Grau.
A presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral e a
diretora acadêmica da FAACZ, professora Adriana Recla Sarcinelli
presidiram as solenidades. Em sua fala de abertura a diretora acadêmica
ressaltou a importância de agradecer às pessoas que ajudaram os
formandos na concretização do Ensino Superior.
Foram paraninfos dos cursos de Direito e de Arquitetura e Urbanismo, a
professora Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno e dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis, o prof. Antônio Fernando Mai, sendo
representado pelo coordenador dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis, prof. Izaque Vieira Ribeiro. Já o paraninfo dos cursos de
Engenharias foi o empresário e professor, Marcelo Guilherme Guida Mazza.
Um dos momentos mais emocionantes da formatura dos cursos de
Engenharia foi quando a prof.ª Adriana fez uma homenagem in memoriam
aos estudantes Augusto Selvatici de Almeida, do curso de Engenharia de
Produção e Luiz Filipe Petri Ribeiro, do curso de Engenharia Civil. Na
ocasião, os pais de Augusto receberam, simbolicamente, o Certificado de
Conclusão de Curso, de seu filho, do coordenador dos cursos de
Engenharia, prof. Harerton Dourado e da diretora acadêmica.

Semana de Capacitação Docente da FAACZ estimula abordagens alternativas no Ensino Superior
respeitadas do estado”. A presidente da Fundação São João Batista
(FSJB), Celi Cabral, também marcou presença na capacitação. No segundo
dia da formação o coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, prof.
Marcos Halasz apresentou as ações e resultados dos projetos de Pesquisa e
Extensão realizados em 2019, bem como os desafios para 2020. Logo
depois, os docentes trabalharam junto com seus coordenadores o
Planejamento para o 1º Semestre de 2020.

A

programação da Semana de Capacitação Docente 2020 da
FAACZ contou com palestra de abertura feita pelo professor Dr.
Giuseppi Gava Camiletti, que trouxe como tema “Abordagens Alternativas
no Ensino”. Giuseppi apresentou conceitos como o da Aprendizagem
Significativa de Ausubel e suas orientações para a organização do ensino.
Na recepção dos docentes a diretora acadêmica, prof.ª Adriana Recla
Sarcinelli, afirmou que: “2019 foi um ano de desafios, mas também de
excelentes resultados. Fomos eleitos uma das instituições mais

Os coordenadores e professores, Marcos Halasz e Harerton Dourado,
foram responsáveis por uma oficina que teve como objetivo avaliar o
processo de aprendizagem dos alunos FAACZ e quais devem ser os
instrumentos utilizados pelos professores nas avaliações. Durante a
oficina, Marcos e Harerton frisaram a importância de se planejar e utilizar
técnicas diversas e eficientes de avaliação do alunado.
Ao final da capacitação, cada coordenador de curso se reuniu com seu
corpo docente para planejar as ações específicas dos cursos de graduação
para o 1º Semestre de 2020. Nas reuniões foram discutidas além das
novas legislações propostas pelo MEC, estratégias de ação dos professores
na condução das atividades docentes.
FUNDAÇÃO
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Semana de boas-vindas marcou o início das aulas
para os calouros e veteranos da FAACZ

D

urante a primeira semana de retorno às aulas os veteranos de
vários cursos de graduação da FAACZ participaram de mesaredonda, palestras, roda de conversa, dentre outras atividades. Já os
calouros participaram de cursos de nivelamento em Língua Portuguesa,
Matemática e Informática Básica. Quem compareceu a faculdade foi
recepcionado pelos coordenadores e professores dos cursos de
graduação e pela diretora
acadêmica, prof.ª Adriana Recla
Sarcinelli.
Na recepção de boas-vindas
dos veteranos do curso de Direito
aconteceu no auditório a
apresentação da banda Retrô
Machine, que tem como integrante
Jhonnatan Ralyston Barcelos
Ferreira dos Santos, que é egresso
do curso.
Dando continuidade as
atividades, professores e
estudantes do curso de Direito
par ticiparam de uma mesaredonda que teve como palestrantes o professor Dolivar Gonçalves
Junior, que abordou “Ativismo Revelado” e o ex-aluno do curso, João
Paulo de Menezes Carmo, que falou sobre “Ativismo Judicial e a
Separação de Poderes”, tema de seu Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). A mesa teve como mediador o prof. Wellington Borghi.
Já os coordenadores dos cursos de Enfermagem e Psicologia, os
professores João Carlos Arivabene e Flávia Moreira Marchiori, realizaram
uma recepção aos alunos com dinâmica de acolhimento e palestra sobre
“Onde vamos morar quando envelhecermos?”, com a enfermeira
Mariana Tessarolo. No dia seguinte, os universitários participaram de
uma sessão de filme e debate. Além disso, os estudantes de Enfermagem
e Psicologia assistiram a palestra sobre “Como a arte se torna terapêutica
para o idoso: caminhos e possibilidades sobre o envelhecer bem”, com o
prof. Sandro Calefi e a artista plástica e psicoterapeuta, Edinete Amaral.
Os universitários também participaram da Roda de Conversa sobre
“Rumos da envelhecência”, com o prof. Sandro Calefi e a psicóloga e
especialista em Gerontologia, Roberta Caliari. Também nesta primeira

semana, os professores dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia
Mecânica iniciaram as atividades trazendo temas atuais aos acadêmicos
relacionados à Engenharia e seu impacto na sociedade. O coordenador
dos cursos de Engenharia, prof. Harerton Dourado, explicou que o
objetivo das atividades foi provocar uma reflexão nos universitários, não
somente da importância do conhecimento técnico, mas também do
papel do engenheiro para a promoção do bem social. Além disso, o
coordenador se apresentou aos
calouros no primeiro dia dos cursos
de nivelamento.
Já no curso de Arquitetura e
Urbanismo, coordenado pela
professora Ivana Souza Marques,
foi realizado um bate-papo entre
professores e alunos sobre o futuro
da profissão de arquiteto urbanista,
tendo como motivação a seguinte
pergunta: Qual o profissional quero
ser a partir do próximo ano? A cada
dia de aula desta semana a
temática foi abordada pelo
professor de acordo com o viés de sua disciplina.
Nos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Logística,
coordenados pelo prof. Izaque Vieira Ribeiro, os docentes recepcionaram
os alunos com dinâmicas de grupos, com objetivo de proporcionar maior
acolhimento e integração entre professores e universitários. Na ocasião,
foram trabalhados com os alunos: motivação profissional e pessoal,
desafios da profissão, trabalho em equipe, habilidades e competências
individuais, revisando os conteúdos trabalhados nos períodos anteriores.
Também nesta primeira semana de aula, os alunos de Pedagogia
foram recepcionados pela coordenadora do curso, prof.ª Mercedes
Silvério e docentes, que realizaram com os acadêmicos atividade
motivadora de análise dos componentes curriculares do curso,
estimulando-os à participação consciente e protagônica (protagonista)
do seu próprio processo de aprendizagem, de acordo com a missão da
FAACZ e a natureza do curso. Destacam-se nesta semana inicial a
apresentação das inovações programadas para a elaboração do Projeto
Integrador do curso de Pedagogia, com aprovação dos universitários.

Ciclo 2019: Intercambistas apresentam trabalhos realizados na FAACZ

O

s trabalhos científicos desenvolvidos na FAACZ pelos alunos do
estágio internacional, Ciclo 2019: Manuel Batora (Alemanha),
Henry de Jesus Acevedo Marin (Colômbia) e Takumi Hiraki (Japão) foram
apresentados em sala de aula do Bloco B.
Manuel fez um ensaio de desgaste microabrasivo e teve como tutor o
professor João Paulo Calixto da Silva. Já Henry abordou sobre a influência
das redes sociais Instagram e Facebook no comportamento de compra dos
habitantes de Aracruz/ES e teve como professor orientador, Robson Moro
Aioffi.
Takumi realizou um exame de condições eficientes de extração para a
bromelina, uma enzima de abacaxi, e teve como tutor o professor Mario
Sergio da Rocha Gomes. Participaram das apresentações universitários de
vários cursos de graduação da FAACZ e o coordenador do Programa de
Estágio Internacional, prof. Jussélio Rodrigues Ribeiro.

FUNDAÇÃO
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Egressas da FAACZ são aprovadas em Programas de Mestrado

F

AACZ comprova mais uma vez a qualidade de ensino que é oferecida
aos seus alunos. Karla Garcia Correia é egressa do curso de
Arquitetura e Urbanismo, assim como Bárbara Letícia Peroni e Lenice Campos
são egressas do curso de Engenharia Química. Elas foram aprovadas em
Programas de Mestrado no Brasil.
As três universitárias são ex-bolsistas de Iniciação Científica da FAACZ,
com bolsas da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico). Karla foi aprovada para o Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Já Bárbara e Lenice foram aprovadas para o Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Em
todos os editais de Programas de Mestrado e Doutorado são levados em
consideração a experiência em pesquisa e publicação dos candidatos, e
quando o aluno participa do Programa de Iniciação Científica da FAACZ estes
requisitos são trabalhados.

Professores do CEA começam o ano
letivo com formação pedagógica

C

CEA realiza formaturas dos alunos
do Ensino Fundamental e Médio

O

om o objetivo de atualizar conhecimentos e adequar as
didáticas a serem aplicadas em sala de aula, o CEA realizou

CEA realizou, em dezembro de 2019, as Cerimônias de
Formatura dos alunos dos 5º e 9º Anos do Ensino

mais uma formação pedagógica para os professores do Ensino

Fundamental e da 3ª Série do Ensino Médio. As cerimônias

Fundamental e Médio. A capacitação reuniu além dos professores,

aconteceram na quadra poliesportiva e no auditório da escola. Pais,

técnicos-administrativos, supervisores escolares e gestores.

amigos, familiares dos estudantes, professores e demais

Este ano, os temas abordados foram: Cultura da Excelência;

representantes da comunidade escolar prestigiaram as solenidades.

Organização Escolar 2020; Base Nacional Comum Curricular

Também marcaram presença a diretora escolar, prof.ª Adriana

(BNCC) 2020; Informática; Educação 4.0, BNCC e o Novo Ensino

Recla Sarcinelli e a presidente da Fundação São João Batista (FSJB),

Médio. Também foram feitos planejamentos para o início do ano

Celi Cabral.
Na ocasião, a presidente da FSJB contou como foi para ela e a

letivo e organização de material didático, assim como a construção
do Projeto “Feira de Matemática”, dentre outras atividades.
A diretora escolar, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli, participou da
formação pedagógica e foi responsável pela palestra de abertura, que
teve como tema “Cultura da Excelência”. Também foram
palestrantes, os professores Gonçalo Pires e Sérgio Martins de
Castro, representantes pedagógicos do Sistema Ético, e o professor
Adriano Rui, docente da FAACZ. As supervisoras escolares, Eleide B.
C. Maulaz e Rafaela Grazziotti, auxiliaram os docentes nos
planejamentos individuais e foram responsáveis pela Organização
Escolar 2020.

conselheira Maria da Penha Cometti Stelzer criarem o CEA no início
dos anos 90: “Há 25 anos o CEA nascia, numa condição especial de
muita vontade, de querer, de duas pessoas que acreditam no poder
transformador da educação. Enquanto presidente da Fundação,
tenho uma gratidão imensa por dona Penha, por ter acreditado no
CEA junto comigo. Afinal, temos que cumprir bem o nosso papel de
educador e ofertar o melhor ensino aos seus filhos”, ressaltou.
Destaque para o momento de homenagem feito pelos formandos
aos seus pais e familiares com a entrega simbólica de uma rosa
vermelha. A diretora escolar e a presidente da FSJB realizaram a
entrega de uma mensagem de conclusão de curso aos formandos.
FUNDAÇÃO
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CEA e FAACZ são as marcas mais lembradas pelos aracruzenses

M

ais uma vez o CEA e a FAACZ são as marcas lembradas pelos
aracruzenses na pesquisa realizada pela Realize Comunicações,

responsável pela 17ª edição do Prêmio Recall 2019 Aracruz. O resultado da
pesquisa concedeu a FAACZ o prêmio de 1º lugar no segmento Faculdade e
ao CEA duas premiações, o de 1º lugar no segmento Escola Particular de
Ensino Fundamental e 1º lugar no segmento de Ensino Médio.
As equipes do CEA e da FAACZ receberam as premiações durante
cerimônia realizada no Cerimonial Scopel Grill. Na ocasião, a Fundação São
João Batista (FSJB) também recebeu o prêmio, Destaque Recall 2019, no
segmento Responsabilidade Social e a presidente da FSJB, Celi Cabral, foi
homenageada como Personalidade do Ano. A premiação de Celi foi entregue
ao seu filho Gustavo Cabral.

Recall 2019 - Segmento: Responsabilidade Social

Recall 2019 - 1º Lugar no Segmento: Faculdade

Recall 2019 - 1º Lugar no Segmento: Escola Particular Ensino Médio

Recall 2019 - 1º Lugar no Seg.: Escola Particular E. Fundamental

Recall 2019 - Personalidade do Ano - Celi Cabral - Pres. da FSJB

Programação especial marca volta às aulas do CEA
dias de férias que foram passados em casa. A diretora escolar, professora
Adriana Recla Sarcinelli e a presidente da Fundação São João Batista
(FSJB), Celi Cabral deram as boas-vindas aos novos alunos e veteranos no
auditório da escola.

O

s alunos do Ensino Fundamental e Médio, do Centro Educacional
de Aracruz (CEA), tiveram um dia bastante diferente no primeiro
dia de aula do mês de fevereiro, com direito a pipoca e pula-pula. Foram
tantas atividades que não sobrou espaço para a garotada sentir falta dos

As diferentes atividades incluíram ainda um aulão de Zumba Fitness
para os alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º Ano) e Ensino Médio
na quadra poliesportiva, que contou com a participação de professores e
funcionários da equipe pedagógica e administrativa. Os professores em
sala de aula também realizaram atividades com o intuito de conhecer os
alunos e fazer a interação da turma na nova Série e Ano. Os estudantes do
Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º Ano) participaram de um momento
diferenciado de socialização e interação entre as turmas. O evento
denominado “Segunda Divertida” aconteceu no auditório da escola e
contou com a presença das professoras regentes das turmas do Ensino
Fundamental I, bem como de funcionários da equipe pedagógica e
administrativa do CEA.
FUNDAÇÃO
SÃO JOÃO BATISTA
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EM PAUTA

Pinturas em tela feitas por alunos do CEA são destaque em Aracruz

A

lunos do Ensino Fundamental e Médio do CEA realizaram uma
exposição no mezanino do Shopping Oriundi. 285 telas feitas
pelos estudantes utilizando várias técnicas de pinturas, como desenho
artístico, desenho ou pintura a pastel, pintura a óleo, a aquarela ou acrílico
encantaram o público de Aracruz e região.
O trabalho foi supervisionado pela professora de Arte, Dulcinéia Ruy
Nossa, que orientou os alunos na pesquisa de obras de arte de alguns
artistas plásticos como Joan Miro, Ivan Cruz, Romero Britto, Tarsila do
Amaral, Anita Malfatti, Luciano Martins, Edvard Munch, Pablo Picasso,
Marcel Duchamp, René Magritte, Umberto Boccioni, Vincent Van Gogh,
Salvador Dalí, Lasar Segall, Ismael Nery, Alfredo Volpi, Aldemir Martins,
dentre outros.
“Apreciei a exposição junto com toda minha família. Nós ficamos
encantados com todos os trabalhos. Parabenizo a professora Néia pela
dedicação e por estimular a criatividade dos alunos. Obrigada a toda a
equipe”, disse Gislani Martinelli Aiolfi, mãe de Nícolas Martinelli Aiolfi, do
4º Ano do Ensino Fundamental.
“Esse trabalho é muito importante para os estudantes desenvolverem
a criatividade e o gosto pelas artes plásticas”, destacou Adriana F.
Comério, mãe de Augusto Favarato Comério, do 3º Ano do Ensino
Fundamental.

Pré

IFES
2020

Início das aulas 16/03
VAGAS LIMITADAS

Ligue: 3302-8019
Aulas: Segundas e Quartas-feiras de 13h20min às 17h
Público: Ensino Fundamental 9º Ano e 1ª Série do Médio

