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Curso de Enfermagem da FAACZ é reconhecido com 

nota máxima pela comissão do MEC

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas de estudo em 

cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é 

destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio 

em escolas da rede de ensino pública ou escolas privadas.

2023: Programa Nossa Bolsa lança edital e 

FAACZ tem 25 bolsas de estudos integrais
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.Pág 13

Alegria e descontração marcam a 
confraternização da FSJB e suas mantidas
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Cantata infantil de Natal é realizada por alunos 

do Ensino Fundamental do CEA 
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Em 2022, os colaboradores da Fundação São João Batista (FSJB), que tem 

como mantidas o Centro Educacional de Aracruz (CEA) e as Faculdades 

Integradas de Aracruz (FAACZ), participaram de um treinamento institucional sobre 

“Relações Interpessoais”. A condução do treinamento ficou a cargo do administrador, 

consultor e professor universitário, Edivan Guidote Ribeiro.

Durante o treinamento, que aconteceu no auditório da instituição, os colaboradores 

incluindo gestores, coordenadores de curso da faculdade, técnicos-administrativos e 

operacionais, equipe escolar e pedagógica do CEA e da FAACZ receberam informações 

e participaram de dinâmicas de relacionamentos interpessoais. 

O objetivo principal do treinamento foi sensibilizar os colaboradores para a 

necessidade de desenvolver competências voltadas para o relacionamento 

interpessoal e comunicação tendo como foco a melhoria das relações de trabalho. 

De acordo com o professor Edivan, as relações interpessoais desenvolvem-se, 

obviamente, em decorrência da interação entre as pessoas. O processo de interação 

humana é, como se sabe, complexo e ocorre permanentemente, sob a forma de 

comportamentos manifestos ou não, verbais e não verbais, como pensamentos, 

sentimentos, reações mentais e/ou físicocorporais. 

A l é m  d i s s o ,  s e g u n d o  o 

administrador, consultor e professor 

universitário, é necessário que o 

colaborador se compreenda como é, 

conheça seus desejos, emoções e 

valores, assim como, é preciso 

conhecer como são as pessoas que 

compõem nosso grupo de trabalho. 

Constituindo assim, boas práticas 

de relações interpessoais.

Você acaba de receber a quinta e última edição de 

2022 do Informativo EM PAUTA. Nesta edição 

trazemos um pouco mais de nossas atividades e ações 

junto aos nossos alunos, professores e a sociedade em 

geral. Alegria e descontração marcaram a tradicional 

Festa de Confraternização de fim de ano da Fundação 

São João Batista e de suas mantidas, FAACZ e CEA.

Quem estuda Enfermagem na FAACZ tem muito o 

que comemorar. Em 2022, o curso conquistou a nota 

máxima (5) na avaliação in loco de reconhecimento do 

curso de Enfermagem realizada pelo MEC. Além disso, 

os cursos de Administração, Direito, Engenharia 

Mecânica e Pedagogia da faculdade foram estrelados 

pelo Guia da Faculdade, publicação feita pela Quero 

Educação e pelo jornal O Estado de São Paulo, o 

Estadão.

E, as novidades não param. Nesta edição do EM 

PAUTA, você fica sabendo ainda quais são os 

diferenciais dos cursos de Ciências Contábeis, 

Arquitetura e Urbanismo da FAACZ. Você encontra aqui 

também várias atividades e eventos realizados pelos 

professores do CEA com nossos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio.

O CEA realizou, em 2022, a 5º Exposição de Telas 

feita pelos estudantes dos 1º aos 6º Anos do Ensino 

Fundamental. O trabalho foi orientado pela professora 

de Arte que utilizou com os alunos técnicas e materiais 

diversos nas propostas de trabalho de pintura em telas. 

Além disso, pela primeira vez o CEA realizou um 

Cantata Infantil de Natal, no Shopping Oriundi, que 

encantou pais e familiares dos alunos, bem como 

amigos e pessoas que foram até o local. Os eventos 

foram um sucesso!

Além disso, nesta edição você ainda pode conferir 

como foram as formaturas dos alunos dos 9º Anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª Série do Ensino Médio do 

CEA, que contou com momentos especiais promovidos 

pela escola. O encerramento dos eventos foi marcado 

pelo coquetel de confraternização realizado na quadra 

poliesportiva. Ufa! 2022 foi um ano promissor para a 

Fundação São João Batista e suas mantidas, FAACZ e 

CEA. Um abraço e boa leitura!
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N o dia, 12 de dezembro de 2022, a 

Fundação São João Batista (FSJB), 

mantenedora da FAACZ (Faculdades Integradas de 

Aracruz) e do CEA (Centro Educacional de 

Aracruz), real izou a tradicional Festa de 

Confraternização de fim de ano. Recepcionaram os 

colaboradores no evento, a presidente da FSJB, 

Celi Cabral; o diretor executivo da FSJB, prof. 

Mériton Soares da Silva e a diretora acadêmica da 

FAACZ e escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla 

Sarcinelli. 

Professores, técnicos-administrat ivos e 

operacionais, das instituições de ensino, se uniram 

aos gestores em um momento de descontração e 

lazer. A festa aconteceu no Cerimonial Jardins, em 

Aracruz (ES). Com decoração impecável e no clima 

de boas festas os colaboradores e gestores 

desfrutaram de boa música e buffet. 

O cantor Rubens Netto, no violão, e o 

saxofonista Jean Cardoso com um repertório 

variado fizeram a alegria de todos tocando músicas 

que vão da MBP, sertanejo universitário ao 

instrumental no saxofone. A sonorização do evento 

foi, genti lmente, cedida pela Propaganda 

Multimídia, que ajudou no repertório musical, com músicas do pop rock internacional clássico.

“Essa noite representa o fechamento oficial de nossas atividades referente ao ano de 2022. 

Sempre é um grande prazer para todos nós, gestores, da Fundação São João Batista, recebê-los 

em nossa Confraternização. Quero agradecer aos nossos colaboradores, sem distinção, pois 

todos são importantes, para o bom funcionamento da nossa instituição. Precisamos continuar 

trabalhando com uma visão diferenciada. 

Desejo a vocês, uma noite muito alegre e 

com muitas fotos. Feliz Natal e que o Ano 

Novo t r aga boas ene r g i a s ,  mu i t a 

produtividade, alegrias e sucesso para 

todos nós”, disse a presidente da FSJB, Celi 

Cabral.

Foram sorteados vários brindes doados 

por parceiros da Fundação: Caetano & 

Delfino Advogados Associados; Ciclux 

Energia Solar; Cl ínica Semeg; Eloir 

Eletricista; Padaria São Camilo; Padaria 

Cantinho do Pão; Paulinho Material de 

Construção; Power Engenharia Ltda; Pura 

Diva; Mandacaru; Made in Roça; Nowa 

Vidros; Savatha Confecções; Oliveira 

Tintas; Serralheria Pontual; Supermercado 

Rede Show; Visualize Comunicação Visual; 

dentre outros.

Alegria e descontração marcam a confraternização 
da FSJB e suas mantidas
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A  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 

Fundação São João Batista (FSJB), que tem como 

mantidas o Centro Educacional de Aracruz (CEA) e as Faculdades 

Integradas de Aracruz (FAACZ), realizou, em 2022, mais uma 

edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

(SIPAT).

Segundo a presidente da CIPA, Olivina Auer Loureiro, “o 

principal objetivo da SIPAT é divulgar e promover a prevenção de 

acidentes no trabalho. Para isso, busca oferecer atividades que 

possam orientar e conscientizar os funcionários quanto à 

importância de se eliminar os acidentes do trabalho, criando 

uma atitude vigilante que permita reconhecer e corrigir as 

práticas nocivas ao ambiente de trabalho”, afirmou.

Também marcaram presença nas atividades da SIPAT, a 

presidente da FSJB Celi Cabral, o diretor executivo da FSJB, prof. 

Mériton Soares da Silva e a diretora escolar do CEA e acadêmica 

da FAACZ, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli. As atividades 

começaram com a entrega de botons personalizados e de folders 

sobre a SIPAT 2022. 

Em seguida, os co laboradores par t ic iparam de um 

treinamento sobre “Primeiros socorros no ambiente escolar – Lei 

Lucas”, ministrada pelo subtenente Bernardes da 2ª Companhia 

Independente do Corpo de Bombeiros de Aracruz. Na palestra, os 

participantes aprenderam como proceder para dar um suporte 

básico de vida a uma pessoa que sofre algum acidente, quais são 

os primeiros procedimentos a serem adotados e observados para 

salvar uma vida.

Dando con t i nu i dade a p r og r amação da S IPAT, o s 

colaboradores das instituições de ensino mantidas pela Fundação 

participaram de um delicioso Café Saudável, que teve como 

objetivo a inclusão de bons hábitos alimentares, uma vez que 

frutas, iogurtes e sucos naturais foram destaque no momento 

organizado pela equipe da CIPA. Na ocasião, foram sorteados 

alguns tíquetes de massagens para os colaboradores.

Os funcionários técnicos-administrativos e operacionais da 

FSJB, bem como professores do CEA e da FAACZ também 

participaram de um Workshop da Saúde organizado por alunos e 

professores do curso de Enfermagem, que realizaram aferição de 

pressão e teste de glicemia. A atividade aconteceu na quadra 

poliesportiva da instituição e foi acompanhada pelas preceptoras 

do curso de Enfermagem, Elisangela Rodrigues Pereira, Sabrina 

Maria Batista do Nascimento e Sheila da Penha Moraes Santos. 

Logo depois, os colaboradores puderam participar de uma 

roda de conversa sobre os temas: Climatério, Câncer de Mama e 

Câncer de Colo de Útero. Em seguida, os funcionários 

participaram de uma oficina de automaquiagem. Após a oficina, 

os colaboradores juntamente com os alunos do curso de 

Enfermagem da FAACZ participaram de uma mesa-redonda sobre 

“Violência à Mulher”.

O bate-papo aconteceu no auditório da instituição e teve como 

palestrantes convidadas, Dr.ª Amanda da Silva Barbosa, 

delegada de Polícia titular da DEAM/DPCAI de Aracruz; a 

enfermeira Karolina Gonçalves Nunes, formada pela FAESA; a 

assistente social Denise Nunes de Paula, formada pela Faculdade 

Metodista de Vila Velha, servidora pública municipal e a 

psicóloga Eliane Barcelos, formada pela UFES, servidora efetiva 

municipal, que atua na área da Saúde Mental pública e privada. 

Foi mediadora na roda de conversa, a professora da FAACZ e 

psicóloga Marta Rossoni.

A edição 2022 da SIPAT teve apoio da Fundação São João 

Batista e de suas mantidas, FAACZ e CEA. Foi parceira dessa 

edição, o Pronto Clínica de Olhos, que fica no bairro Vila Nova em 

Colatina. A Clínica doou as consultas que serão realizadas nos 

colaboradores da instituição pelo Dr. Lucas Auer Loureiro. 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.

Funcionários da FSJB, FAACZ e CEA participam 
de atividades da SIPAT



EM PAUTAEM PAUTA 5Ano 15 - nº 45 - 2º Semestre 2022

2023: Programa Nossa Bolsa lança edital e FAACZ tem 

25 bolsas de estudos integrais (100%)

FAACZ tem cursos estrelados pelo Guia da Faculdade 2022

O  Governo do Estado do Espírito 

Santo, por meio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 

Santo (Fapes), lançou no dia 22 de 

dezembro de 2022, a chamada pública 

com bolsas de estudo do Programa Nossa 

Bolsa. Para 2023, a FAACZ (Faculdades 

Integradas de Aracruz) está ofertando 25 

bolsas de estudos integrais (100%), no 

p e r í o d o  n o t u r n o ,  n o s  c u r s o s  d e 

Administração (05), Ciências Contábeis 

(05), Direito (09) e Engenharia Mecânica 

(06).

As inscrições serão abertas no dia 23 de janeiro de 2023 com 

prazo até o dia 14 de fevereiro de 2023. A seleção dos bolsistas será 

por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos 

anos de 2018 a 2022. O candidato interessado em uma das bolsas 

da FAACZ poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na 

seletiva. 

Quem pode participar do Nossa Bolsa 2023
O Programa Nossa Bolsa concede bolsas de estudo em cursos de 

graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos 

capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da rede de 

ensino pública ou escolas privadas, na condição de bolsistas 

integrais. Para se inscrever o candidato precisa ter realizado uma 

das provas do Enem referentes aos anos de 2018 a 2022 e ter renda 

familiar per capita de até um salário 

mínimo.

Não podem concorrer a uma das 

bolsas os estudantes que já tenham 

sido beneficiários do Programa Nossa 

Bolsa ou que já tenham concluído 

qualquer curso de graduação. Ainda de 

acordo com o edital de seleção, podem 

participar da edição 2023 do Nossa 

Bolsa, o estudante que atender uma 

das condições, abaixo:

• Ter cursado todo o Ensino Médio em escola 
pública localizada no Espírito Santo;

• Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na 
condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito 
Santo;

• Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e 
parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da 
respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

• Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação 
Técnica (CEET) no Espírito Santo;

• Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento 
de Educação Promocional do Espírito Santo.

 Guia da Faculdade 2022 divulgou o resultado da avaliação dos O cursos de diversas instituições de Ensino Superior e a FAACZ se 

destacou em cinco cursos, ficando entre os melhores do Brasil. Os cursos de 

Administração, Direito, Engenharia Mecânica e Pedagogia receberam três 

estrelas e o curso de Ciências Contábeis conquistou quatro. Os cursos de 

Enfermagem e Psicologia não participaram da avaliação, por ainda não 

terem formado sua primeira turma.

Metodologia utilizada e resultado final
Para a avaliação, o Guia da Faculdade leva em consideração três 

aspectos: o perfil dos professores vinculados ao curso e dados quantitativos 

de produção desse corpo docente; o projeto didático-pedagógico, a partir 

das características da proposta de ensino do curso; e a infraestrutura – como 

espaço físico, materiais e equipamentos oferecidos. O Guia da Faculdade é 

uma publicação feita pela Quero Educação e pelo jornal O Estado de São 

Paulo, o Estadão.

O processo de tabulação dos resultados começa com o descarte da maior 

e da menor notas recebidas por cada curso. Das notas restantes, extrai-se a 

média numérica de cada curso. Dessa forma, o ranking é realizado por meio 

da metodologia de “avaliação por pares”, em que professores universitários 

são convidados a classificar os cursos de graduação – com três, quatro ou 

cinco estrelas. 

FUNDAÇÃO
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VITAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA SOCIEDADE
Do projeto da casa ao planejamento de uma cidade, o 
arquiteto urbanista é um profissional com vasta área de 
atuação e, portanto, fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade. E a FAACZ, 
tradicionalmente, tem fornecido ao mercado 
profissionais capacitados para suprir as necessidades 
impostas pelo mercado.
Uma formação com forte base teórica, porém reforçada 
com muitas atividades práticas possibilitam ao aluno 
FAACZ adquirir uma visão ampla da profissão. Além do 
mais, a possibilidade de participar de projetos de 
pesquisa científica, bem como de projetos de extensão 
fazem com que o aluno já possa trazer impactos positivos à 
comunidade.

O CURSO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
A área de conhecimento da Arquitetura e Urbanismo se 
apresenta como disciplina vital para o desenvolvimento 
da sociedade. O curso de Arquitetura e Urbanismo da 
FAACZ abrange aspectos que vão desde o modo como o 
homem percebe e interage com o espaço e com a 
arquitetura, até a maneira como estabelece a ordenação 
do território onde cria e desenvolve suas relações de 
sociedade, comunidade e produção econômica e cultural.
Sendo assim, a FAACZ contribui com a formação de 
profissionais arquitetos urbanistas que trabalhem 
diretamente com a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, privilegiando um uso tecnológico que respeite 
as necessidades sociais, culturais e estéticas do homem; 
um equilíbrio ecológico e ambiental sustentável do 
espaço construído e uma arquitetura de responsabilidade 
de todos.

PROFISSIONAL 
FORMADO PELA FAACZ
Ao final do curso o egresso da FAACZ, arquiteto 
urbanista, será um profissional de caráter generalista, 
investigador, planejador e preocupado com as 
alterações do meio onde cria e onde altera. Apto a 
responder às necessidades de conceber, planejar e 
organizar espaços a serem edificados ou ordenados, 
traduzindo as necessidades sociais, culturais, 
estéticas e econômicas que os compõe. 
Mais ainda, estará apto e comprometido com seu 
papel social maior de projetar e construir abrigos, 
cidades e o meio ambiente do homem. Papel social 
este que, além de sua formação profissional, orienta a 
propagação dos direitos do cidadão e sua cidadania, 
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade.

ARQUITETURA
& URBANISMO

Especial
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Professoras do curso de Psicologia da FAACZ foram 
eleitas para o Conselho Regional da categoria

A s professoras do curso de 

Psicologia da FAACZ, Júlia 

Carvalho dos Santos e Stéfani Martins 

Pereira, foram eleitas conselheiras do 

Conselho Regional de Psicologia do 

Espírito Santo (CRP-16/ES) para Gestão 

2 0 2 2 - 2 0 2 5 .  A s  d o c e n t e s  s ã o 

integrantes da chapa “Plurais: Frente 

em defesa das Ps ico log ias, pe lo 

compromisso com a Ética, a Ciência e os 

Direitos Humanos”. 

Segundo a professora Karina de 

Andrade Fonseca, coordenadora do 

curso de Psicologia, “a presença de 

professoras que compõem a atual 

gestão do CRP-16 qualifica ainda mais o curso de Psicologia ofertado pela 

FAACZ, uma vez que o ensino de teorias, métodos e técnicas psicológicas se 

pautam nos preceitos éticos da profissão. É um privilégio contar com a 

parceria na atividade docente de ambas as professoras e conselheiras”, 

afirmou. 

A professora e conselheira Stéfani Martins declarou que a atuação em 

uma instituição de ensino superior tem uma missão formativa, enquanto a 

e x p e r i ê n c i a  c o m o  c o n s e l h e i r a  c o n s i s t e  e m  u m  f a z e r  d e 

orientação/fiscalização. “A ocupação desses dois espaços possibilita um 

importante viés para compor a Psicologia como ciência e profissão, de forma 

ética e política, de forma a contribuir com o exercício profissional tanto na 

prática formativa, com os alunos, quanto na composição e divulgação das 

referências profissionais em diferentes espaços”, destacou 

Para a professora Júlia Carvalho fazer parte da nova Gestão do CRP-

16/ES, é uma forma de contribuir com a 

formação de novos pro f iss ionais 

vinculados a perspectiva ética da 

p ro f i s são. “É t r a ze r r e f l e xões e 

discussões importantes para o Sistema 

Conselhos, ainda nos espaços de 

estudos, como a importância de olhar e 

va lor izar as re ferências técnicas 

produzidas com base em estudos e 

pesquisas que sustentam a prática 

profissional”, pontuou a docente da 

FAACZ e conselheira do CRP-16/ES.

Também são integrantes da chapa 

eleita, os psicólogos e as psicólogas, 

Thiago P. Machado (encabeçador da 

chapa), Ana Claudia G. Barreto, Edireusa F. Silva, Marina F. Bernabé, 

Rodrigo dos Santos Scarabelli, Diemerson da Costa Sacchetto, Rafaela K. R. 

Piantavinha, Diana N. Freire, Felipe R. Kosloski, José A. S. Siqueira, Danthi 

B. Lima, Iasmyn C. Rangel, Danielly A. Xavier, Jean F. S. Gomes, Bárbara V. 

de A. e Souza e Nayara O. Francisco.

São eixos de atuação da chapa Plurais: “Organização Democrática e 

Participativa do Sistema Conselhos no enfrentamento a Pandemia”, “Defesa 

do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas”, “O 

fazer ético e científico da Psicologia no trabalho em saúde mental”. 

A chapa “Plurais: Frente em defesa das Psicologias, pelo Compromisso 

com a Ética, a Ciência e os Direitos Humanos” recebeu 1449 votos (84,24% 

dos votos válidos) nas eleições para o CRP-16, que foram realizadas entre os 

dias 23 e 27 de agosto de 2022. A cerimônia de posse aconteceu no dia 23 

de setembro de 2022, em Jardim Camburi, Vitória (ES). 

FAACZ entrega livros doados para Campanha Hemolivros 
da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo

M ais uma etapa da Campanha 

Hemolivros foi cumprida no 

dia, 19 de dezembro de 2022, envolvendo 

a FAACZ (Faculdades Integradas de 

Aracruz) e a Fundação Hospital e 

Maternidade São Camilo (FHMSC). 

A coordenadora e docente do curso de 

Psicologia da FAACZ, prof.ª Karina de 

Andrade Fonseca, e a diretora acadêmica 

da FAACZ e escolar do CEA, prof.ª Adriana 

Recla Sarcinelli, realizaram a entrega de 

vár ios l iv ros doados por a lunos e 

colaboradores da instituição de ensino, a 

enfermeira nefrologista referência técnica 

do Centro de Hemodiálise, do Hospital São 

Camilo, em Aracruz (ES), Daiana Santos.

O Programa Hemolivros, desenvolvido no Centro de Hemodiálise de 

Aracruz - FHMSC, foi idealizado pela comissão de humanização, através do 

qual vem desenvolvendo múltiplas atividades ligadas à leitura, atividades 

motoras, dinâmicas, objetivando suporte lúdico e terapêutico para os 

pacientes/clientes.  

Foram arrecadados cerca de 30 exemplares de livros de diversos gêneros, 

como romance, biografias, autoajuda, fatos históricos, dentre outros. Entre 

outubro e dezembro de 2022, a 

FAACZ, em ação gerida pela profª. 

K a r i n a  d e  A n d r a d e  Fo n s e c a , 

colaborou para arrecadação de 

e x e m p l a r e s  p a r a  d o a ç ã o  e 

disponibilizou um ponto de coleta, 

d e n t r o  d a s  d e p e n d ê n c i a s  d a 

faculdade. 

Durante o recebimento dos livros, 

a enfermeira nefrologista referência 

técnica do Centro de Hemodiálise, 

Da iana San tos ,  f a lou sobre a 

impor tância do projeto para os 

pacientes que fazem tratamento 

dialítico e agradeceu pelas doações. 

“Essas ações, levadas ao ambiente do tratamento, apontam para o 

importante papel da literatura, enquanto atividade de lazer, humanizando o 

processo da sessão de hemodiálise. Tais atividades, oferecidas aos 

pacientes/clientes, possibilitam momentos para a fantasia e o sonho, portais 

para o exercício de uma imaginação livre e criadora, reduzindo assim o estado 

de incapacidade e proporcionando alívio temporário para dores e medos 

advindos do tratamento”, disse.



Especial CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

A FAACZ mantém a sua tradição em fornecer ao 
mercado novos profissionais desde o ano de 1990, 
capacitados a se desenvolverem e a acompanhar as 
inovações da profissão. 
O contador é quem analisa números e informações, 
interpretando-os para sugerir ações estratégicas em 
empresas. Ele é um profissional necessário em 
empresas de pequeno porte e até nas grandes 
multinacionais.

O contador está presente na vida de uma empresa 
desde a sua criação, pois é ele quem registra tudo, 
desde o começo das atividades por meio do alvará 
até o seu fechamento. Contudo, a função desse 
profissional abrange muito mais que isso, pois é 
ele quem: elabora as demonstrações financeiras; 
controla movimentações de contas, investimentos 
e empréstimos; faz auditorias em registros 
contábeis; emite opinião técnica em casos 
judiciais e extrajudiciais; dentre outras.

O curso de Ciências Contábeis da FAACZ foi planejado 
para oferecer um conjunto de conhecimentos 
adequado à formação de um profissional dinâmico e 
consciente de suas responsabilidades para com a 
sociedade. O curso de Ciências Contábeis promove o 
contato direto do aluno com o meio empresarial, 
através de visitas programadas nas disciplinas ou nos 
programas de estágio.

A FAACZ propõe uma graduação interdisciplinar, 
em que as habilidades técnicas são adquiridas na 
integração entre diversas áreas do conhecimento. 
O curso de Ciências Contábeis da FAACZ tem 
duração de 4 anos (8 Semestres) e caso o aluno 
queira, pode, após o término, aproveitar algumas 
disciplinas e cursar uma segunda graduação, como 
exemplo: Administração. 

O estudante de Ciências Contábeis tem pela frente 
uma profissão vista com bons olhos quando baseada 
na transparência e na verdade. É um mercado 
favorável aos seus profissionais e com excelentes 
perspectivas.

ESTÁ PENSANDO EM CURSAR 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS? 

O QUE FAZ UM 
CONTADOR? 

PROFISSIONAL 
DINÂMICO

COMO É O CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DA FAACZ? 

MERCADO DE TRABALHO
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Curso de Enfermagem da FAACZ é reconhecido 
com nota máxima (5) pelo MEC 

O  curso superior em Enfermagem da 

FAACZ comemora a nota máxima (5) 

conquis tada na ava l iação in loco de 

reconhecimento do curso realizada pelo 

Ministério da Educação (MEC), do dia 23 a 25 

de novembro de 2022. Com esse resultado, o 

curso de En fe rmagem da facu ldade , 

localizada em Aracruz (ES), passa a figurar 

entre os melhores do Brasil e comprova 

excelência no ensino.  

A avaliação teve como base o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), os 

relatórios de autoavaliação, as atas de 

Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE), bem como as 

entrevistas com docentes, alunos e demais colaboradores da 

administração acadêmica, inclusive com os membros da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA).

De acordo com a diretora acadêmica, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli, 

a cada dia que passa a FAACZ se consolida como uma das melhores 

instituições de ensino de Aracruz e região. O resultado conquistado pelo 

curso de Enfermagem na sua avaliação de reconhecimento demonstra o 

compromisso da faculdade pela excelência na educação que oferece aos 

seus alunos. “Agora, temos como desafio continuar o trabalho de 

oferecer à comunidade de Aracruz e região 

um ensino relevante e de qualidade, como 

tem sido a tradição da FAACZ há 33 anos”, 

destacou Recla.

O coordenador do curso, prof. João Carlos 

Arivabene, também comentou a avaliação. “O 

curso de Enfermagem da FAACZ atua de 

forma permanente para que a formação do 

futuro enfermeiro esteja pautada na 

qualificação técnico-científica e ética de tal 

maneira que os profissionais que aqui se 

formem, ao chegarem no mercado de 

trabalho, façam efetivamente a diferença e 

ajudem a mudar as áreas sociais, política e 

de saúde necessárias para possibilitar a população de Aracruz e das 

regiões vizinhas uma melhor qualidade de vida”, relatou.

Além disso, de acordo com Arivabene a conquista da nota máxima 

(5) pe lo curso de Enfe rmagem só fo i poss íve l g raças ao 

comprometimento coletivo, de alunos, professores, direção acadêmica e 

outros setores que compõem a estrutura da FAACZ, especialmente, da 

mantenedora da faculdade, a Fundação São João Batista (FSJB), na 

pessoa da presidente, Celi Cabral, que não mede esforços para ofertar 

um ensino, efetivamente, de qualidade e que faça a diferença na vida 

das pessoas.

2022: FAACZ recebe mais um Selo Instituição 
Socialmente Responsável da ABMES

A  FAACZ recebeu, em 2022, da Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o “Selo Instituição 

Socialmente Responsável”, certificando a participação da faculdade na 

18ª Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 

bem como afirmando o compromisso com uma educação superior, 

efetivamente, de qualidade e que faz a diferença na sociedade de Aracruz e 

região circunvizinha.

“Estamos felizes por esse reconhecimento da ABMES. É mais uma 

prova de que a FAACZ não despreza seu DNA de transformar a realidade das 

pessoas por meio da educação. Nos 33 anos de existência, a FAACZ vem se 

preocupando em construir uma sociedade justa e solidária. Transformar o 

país pela educação é o que nos move. Acreditamos que a conquista do selo 

traduz o quanto confiamos na força da extensão universitária como 

elemento de conexão com os valores que queremos trazer para o mundo”, 

ressaltou a prof.ª Adriana Recla Sarcinelli, diretora Acadêmica da FAACZ.

Selo Instituição Socialmente Responsável
Este Selo é concedido às instituições que comprovam a realização das 

ações de responsabilidade social durante o ano vigente, atestando que a 

instituição se preocupa e é comprometida com o bem-estar social da 

comunidade e com seu desenvolvimento sustentável. A certificação é 

válida por um ano (um ciclo da campanha) e poderá ser utilizada até 

outubro de 2023, quando um novo Selo será conferido, caso a instituição 

torne a participar da iniciativa. 

O Selo poderá ser utilizado nos materiais de divulgação da FAACZ, 

como jornais, livros, revistas, folders, cartazes, camisas, sites, e-mails, 

redes sociais, emissoras de TV e afins. Esta campanha é promovida pela 

ABMES, todos os anos, desde 2005, para incentivar as faculdades, centros 

universitários e universidades – associados ou não – a intensificarem e 

darem ainda mais visibilidade aos projetos sociais que promovem ao longo 

do ano em todo o território nacional.
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A  FAACZ realizou, em 2022, mais uma edição do Encontro de 

Egressos dos cursos de graduação no formato roda de conversa. 

Como aconteceu no ano passado, o evento foi transmitido pela plataforma 

Teams da Microsoft e teve como mediador do 

bate-papo, o professor Jussélio Rodrigues 

Ribeiro. A programação contou com fala de 

ex-alunos dos cursos de Engenharias (Civil, de 

Pr o d u ç ã o  e  M e c â n i c a ) ,  Pe d a g o g i a , 

Administração, Ciências Contábeis e Direito.

O encontro foi aberto pelo presidente da 

Comissão de Egressos da faculdade, o 

professor Arismar Manéia, que enfatizou a 

impor tânc ia do evento, bem como a 

participação dos alunos e ressaltou os 

esforços da equipe formada pela Comissão de Egressos em preparar e 

apresentar a edição 2022 do “Talk Show de Egressos”.

Em seguida, foi apresentado um vídeo de um ex-aluno que mora na 

cidade de Auckland, Nova Zelândia, em que ele conta um pouco da sua 

trajetória de vida pessoal e profissional, o que serviu para abrilhantar ainda 

mais o encontro.

Foram abordados pelos ex-alunos da FAACZ 

durante as suas falas, os seguintes tópicos: 

Persistência; desafios; focar nos sonhos, muito 

trabalho e não desistir dos sonhos que o resultado 

chega; a faculdade deu a eles o conhecimento de 

que precisavam para alcançar os seus objetivos; 

a formação acadêmica deu mais segurança para 

conversar com profissionais já formados.

Também foram abordados pelos egressos a 

importância do network; de mapear os riscos do 

negócio; que a área da contabilidade mudou e as 

perspectivas são outras; errar vamos errar. A diferença é a velocidade em 

corrigir; encarar a carreira profissional como um empreendimento; você é a 

startup da sua vida, e o conhecimento é tudo.

EM PAUTA10

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

O papel da Psicoterapia na produção de cuidado em saúde*

o campo da saúde é muito comum os profissionais que atuam N nessa área se depararem com as mais diversas formas de 

sofrimento mental e adoecimento psíquico. Muitos casos que dão entrada 

nos Prontos Atendimentos de urgência e emergência médica estão 

relacionados às síndromes psicossomáticas. A ciência admite que é 

inseparável a relação entre as questões psicológicas que a vida 

contemporânea nos apresenta no cotidiano e as respostas fisiológicas do 

nosso corpo, essa é uma via de mão dupla em interação permanente.

Grande parte dos transtornos e síndromes psiquiátricas que tem se 

destacado em levantamentos epidemiológicos na atualidade como os 

transtornos depressivos, de ansiedade e de pânico, por exemplo, 

apresentam quadros sintomáticos no corpo muitas vezes semelhantes a 

quadros de síndromes neurológicas, cardíacas e vasculares, o que torna o 

diagnóstico diferencial para o profissional de saúde muito mais 

desafiador. 

No entanto, quando são descartadas as possibilidades da existência de 

síndromes fisiológicas médicas, os profissionais da saúde tendem a 

classificar esses episódios como síndromes/transtornos de somatização ou 

psicossomáticos. 

A psicossomática é um campo de estudo que está na interseção entre a 

Psicologia e Medicina. Embora tanto a Psicologia quanto a Psiquiatra 

tenham avançado muito na atualidade, ainda encontramos certos 

preconceitos quando falamos em tratamentos psicológicos e 

psiquiátricos. 

No senso comum, ainda hoje, as pessoas carregam consigo 

preconceitos relacionados aos estereótipos que os sofrimentos psíquico e 

mental ganharam ao longo da história da humanidade. Em alguns casos as 

pessoas se recusam a buscar tratamentos adequados por conta desse 

preconceito. 

Isso acarreta difíceis consequências à proposições de terapêuticas 

adequadas para cada caso com suas peculiaridades, pois as pessoas 

acabam buscando ajuda somente quando aqueles quadros, que se 

manifestavam de forma leve, já se encontram em formas graves de 

adoecimento. 

Sendo uma interseção entre o psicológico e o fisiológico a 

Psicossomática irá se orientar pela Semiologia e Psicopatologia para 

estabelecer critérios de diagnóstico e ferramentas de tratamento e um 

melhor direcionamento de cada caso. 

O que posso observar a partir de minha experiência, em mais de quinze 

anos de atuação no campo da Psicologia Clínica, é que o aumento da oferta 

de opções de remédios psicotrópicos, também é um fator que influência no 

aparecimento de quadros e síndromes psicossomáticas, pois existe uma 

tendência cultural em nossa sociedade de apostar na medicalização como 

solução para todo e qualquer tipo de sofrimento mental, em detrimento de 

outras alternativas. 

Na maior parte dos casos, os aspectos subjetivos da vida psíquica são 

deixados de lado e os remédios são vistos como uma opção mais rápida 

para alívio de desconfortos, porém, sua ação possui limites de alcance 

quando se trata da vida afetiva e emocional. 

Em alguns casos, as pessoas sequer sabem a real finalidade da 

utilização de determinados psicotrópicos, elas apenas utilizam sem ao 

menos se preocupar, por exemplo, com a dependência que aquele 

medicamento pode causar.

Nesse sentido o trabalho do psicólogo é essencial, o uso de 

medicamentos psicotrópicos sem suporte psicoterápico é inócuo, e a 

Psicologia trabalha ofertando um espaço de cuidado e acolhimento do 

sofrimento psíquico no sentido de que o paciente possa ser escutado e se 

escutar ao mesmo tempo, num trabalho de cuidado de si. 

Cuidar da saúde em termos de psicossomática é uma tarefa que exige 

múltiplos fatores de atuação, entre eles, a Psicoterapia pode ser um 

valioso espaço de construção desse cuidado.

_______________________________________________________

Eduardo Luiz Hubner Pereira é graduado em Psicologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Mestre em Psicologia 

Institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pós-

graduado especialista em Medicina Tradicional Chinesa - Acupuntura 

(INCISA/IMAM). Atua em consultório particular e é docente no ensino 

superior. Tem interesse em Arte, Saúde, Corpo, Subjetividade e Clínica, e 

possui experiência nos campos de Psicologia Clínica, Psicologia 

Hospitalar, Saúde, Saúde Mental, Educação, Social e Organizacional. 

Atualmente é professor no curso de Psicologia da FAACZ.

*O conteúdo deste artigo é de responsabilidade do seu autor.

Estudantes dos vários cursos de graduação da FAACZ participam 
da edição 2022 do Talk Show de Egressos
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Projeto de Extensão da FAACZ recebe aporte financeiro da Fapes
 projeto de Extensão da FAACZ, intitulado “A ultura da prática O ambiental da educação na comunidade indígena de Aracruz: 

Viva Irajá”, tem como coordenador e proponente, o professor Arismar 

Manéia, que também é presidente do Comitê de Extensão da faculdade. O 

projeto da FAACZ foi avaliado com a maior nota no Edital 12/2022 – 

Universal de Extensão da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Espírito Santo (Fapes), para a microrregião “Rio Doce”.

A chamada pública realizada pela Fapes é inédita no Estado do 

Espírito Santo e recebeu mais investimento passando a disponibilizar R$ 

5 milhões para apoiar financeiramente projetos de Extensão que 

contribuam para o desenvolvimento socioambiental e/ou econômico das 

diferentes microrregiões do Estado. Os recursos são oriundos do Fundo 

Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

“Foi com muita alegria que recebemos a notícia de que o projeto de 

Extensão da FAACZ, coordenado pelo professor Arismar Manéia, com 

apoio técnico do professor Marcos Halasz, tinha sido classificado no 

edital da Fapes e iria receber um aporte financeiro para ser 

desenvolvido. Esse tipo de edital é inédito para a comunidade 

acadêmica e para as instituições de pesquisa no Espírito Santo”, 

destacou a diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli.

A diretora acadêmica finalizou dizendo: “Esse aporte financeiro, 

chegou em momento importante para a faculdade, afinal, nossos 

docentes e alunos têm muita pesquisa para ser realizada e desenvolvida. 

Com esse apoio da Fapes, esperamos atender ainda mais às demandas 

sociais e ambientais de nossa sociedade, especialmente, na formação de 

jovens mais conscientes de suas responsabilidades sociais com Aracruz e 

região circunvizinha”.

O Edital 12/2022 – Universal de Extensão da Fapes tem como 

objetivo promover a formação de recursos humanos em projetos de 

extensão desenvolvidos em ambientes sociais e produtivos reais, 

valorizando a integração curricular com os cursos técnicos, de graduação 

e de pós-graduação das instituições de ensino localizadas no Espírito 

Santo.

Projeto de Extensão da FAACZ
O projeto de Extensão da FAACZ, “A Cultura da prática ambiental da 

educação na comunidade indígena de Aracruz: Viva Irajá”, tem um 

aporte financeiro da Fapes de quase 40 mil reais para ser executado, num 

prazo de 12 meses. Este projeto visa a aplicação de metodologias ativas e 

práticas de Educação Ambiental em área rural da cidade, mais 

especificamente na comunidade indígena Novo Irajá, localizada no 

município de Aracruz (ES). 

2022: Jornada de Iniciação Científica e de Extensão da FAACZ

Em 2022, aconteceram na FAACZ a 8ª edição da Jornada de 

Iniciação Científica (JIC) e a 2ª edição da Jornada de Extensão 

(JE). Ambos são eventos oficiais da faculdade e possibilitam a 

interdisciplinaridade, integração e interlocução entre os cursos de 

graduação, sendo desenvolvidos em paralelo as atividades de sala de 

aula. Participaram como avaliadores nas salas da Jornada de 

Iniciação Científica os professores, Daniel Tasaico, Marta Rossoni, 

Eduardo Bitti, Ronaldo Félix, Diego Crevelin e Wagner Carmo.

Durante os eventos, foram promovidas várias atividades 

acadêmico-científicas programadas pelos cursos de graduação da 

FAACZ, incluindo a apresentação de Projetos de Pesquisa 

desenvolvidos pelos universitários junto à sociedade de Aracruz e 

região. Participaram como avaliadores nas salas da Jornada de 

Extensão os professores, Harerton Dourado, Karina Fonseca, Carlos 

Renato Machado, Júlia Carvalho, Alex Bernardes e Izaque Vieira.

A Jornada de Iniciação Científica da FAACZ teve trabalhos 

apresentados com temas voltados a escolha profissional de 

estudantes do Ensino Médio, violência contra pessoa LGBTQIA+, 

desafios da educação especial inclusiva no Brasil, condicionamento 

acústico do estúdio de gravação de vídeo da FAACZ, políticas 

indigenistas e seus reflexos na sociedade, dentre outros assuntos. Ao 

todo foram apresentados 21 trabalhos realizados pelos universitários 

de vários cursos de graduação.

Já a Jornada de Extensão teve 31 trabalhos apresentados pelos 

estudantes dos diferentes períodos dos cursos de graduação da 

FAACZ. Os trabalhos tiveram como temas: Conscientização do manejo 

correto de resíduos, empresas que surgiram na pandemia, descarte 

consciente de perfuro cortantes, abraçando recordações no Recanto 

do Ancião, Festa da Colonização Italiana de Guaraná, dentre outros 

assuntos.
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Primeira Feira de Ciências, Tecnologia 
e Inovação do Centro Educacional de Aracruz

 Centro Educacional de Aracruz (CEA) realizou, em 2022, a primeira “Feira de O Ciências, Tecnologia e Inovação”. O evento contou com a presença de pais e 

familiares dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, e foi aberto ao público em geral. 

Também marcaram presença, a diretora escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli 

e a presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral, além de professores, 

equipe pedagógica e administrativa da escola.

Na abertura do evento, que aconteceu na quadra poliesportiva, foram entregues 

aos estudantes dos 7º aos 9º Anos, do Ensino Fundamental, que participaram da 25ª 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), medalhas de Bronze, Prata 

e Ouro. 

Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação
Quem visitou a “Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação” do CEA pôde conferir 

vários trabalhos realizados pelos alunos, do 6º Ano do Ensino Fundamental a 3ª Série do 

Ensino Médio. Os estudantes dos 6º (turmas A, B, e C) e 9º Anos, turmas A e B, foram 

responsáveis pelo Projeto Universo, que mostrou para os alunos como a Astronomia 

pode ser explorada no seu campo conceitual, além de incentivar os estudantes, 

garantindo-lhes uma familiaridade com esta área tão importante das Ciências Naturais.

Já os alunos do 7º Ano A, foram responsáveis pela criação e produção do jogo de sala 

feito com materiais recicláveis, que ficou em exposição na quadra poliesportiva. Os 

estudantes do 7º Ano B, foram responsáveis pelo jogo Scracth (linguagem de 

programação visual que permite criar jogos, animações e diversas histórias interativas). 

E, os alunos do 7º Ano C ficaram responsáveis pela criação de maquetes de Arquitetura e 

Urbanismo, que foram expostas na quadra poliesportiva da escola. Alguns estudantes 

dessa turma “C”, foram responsáveis pela Homebyme (planta humanizada feita em 

computador).

Os alunos do 8º Ano A, foram responsáveis pelos aplicativos: jogo da memória, flappy 

bird, jogo da velha, coleta moeda, quis e canva. Já os estudantes do 8º Ano B, 

idealizaram a plataforma de jogo no Constructo e os alunos do 8º Ano C apresentaram os 

jogos desplugados na quadra poliesportiva da escola, assim como, os estudantes da 1ª 

Série do Ensino Médio, que foram responsáveis pelos jogos matemáticos e experimentos 

científicos.

Já os alunos da 2ª Série do Ensino Médio, em parceria com a equipe da Tecnolokid 

realizaram várias demonstrações no espaço Maker sobre gameboy, semáforo e carrinho. 

E, os estudantes da 3ª Série do Ensino Médio do CEA foram responsáveis pelos 

experimentos realizados na quadra poliesportiva denominados: Serpente do faraó, 

tocha humana, pasta de elefante, fogo dançante e explosão tchakabum.
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Cantata Infantil de Natal é realizada 
por alunos do Ensino Fundamental I do CEA

ma linda e emocionante apresentação Natalina realizada U pelos alunos do 1º ao 5º Ano, do Ensino Fundamental I, 

do Centro Educacional Aracruz (CEA), no dia 15 de dezembro de 

2022, deu vida ao palco e a decoração de Natal, da praça de 

alimentação, do Shopping Oriundi, em Aracruz (ES). Na ocasião, 

os estudantes do CEA fizeram, pela primeira vez, uma Cantata 

Infantil de Natal e encantaram seus pais, familiares, amigos e as 

pessoas que foram até o local. 

Conduzidos pelo professor de Artes Musicais, Gean Carlos 

Zorzal Santos, os pequenos executaram as canções de Natal: 

“Noite Feliz” e Jingle Bells”, de forma instrumental. Já as músicas 

“Melhor Presente”, “É Natal! Brilha no céu”; “Tempo de 

comemorar” e “Vem que está chegando o Natal”, além de terem um 

acompanhamento instrumental foram cantadas pelos estudantes 

do Ensino Fundamental I, que vieram se preparando para a 

apresentação desde outubro de 2022.

Os ensaios dos alunos do Ensino Fundamental I foram 

acompanhados pelas professoras regentes das turmas: Rita de 

Cássia Pancieri Marino Thompson (1º Ano); Joklécema Zaganelli 

Araújo Gouvêa Costa (2º Ano); Jenniffer Abreu Scopel Alves (3º 

Ano A); Ana Paula Pereira Martins da Silva Bertolini (3º Ano B); 

Kamila Biasutti Silva de Lima (4º Ano) e Janaina Aparecida Lopes 

da Silva (5º Ano).
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Campeões do Futsal Masculino da 23ª edição do JOEMA são alunos do CEA

Equipe pedagógica e docentes do CEA fazem momento de homenagem às 
vítimas do atentado ocorrido em Coqueiral de Aracruz

E studantes do Centro Educacional de Aracruz (CEA) participaram da 

23ª edição dos Jogos Escolares Municipais de Aracruz (JOEMA). Os 

jogos aconteceram na quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Placidino Passos, e contou com a presença de 14 

equipes de 14 escolas municipais, estaduais e particulares do município de 

Aracruz.

O CEA reuniu 12 atletas do Ensino Fundamental II, que foram treinados 

pelos professores de Educação Física, Wendel Balarini Moro e Daniane Santos 

Portela da Fonseca. Representando o CEA, na modalidade Futsal Infantil, os 

meninos participaram de cinco jogos e foram os campeões da competição. 

Jogaram pelo CEA: Estevão Rocha Barbosa (7º Ano A), Arthur Guedes 

Amorim de Andrade (7º Ano C), Nícolas Martinelli Aiolfi (7º Ano C), Ricardo 

Miler Sanches (7º Ano C), Arthur Pessotti da Silva (8º Ano B), Guilherme 

Nascimento Barbosa Gonçalves (8º Ano B), Lorenzzo Xavier Guastti (8º Ano 

B), Pietro Bonini de Andrade (8º Ano B), Tobias Pissinate Rocha (8º Ano B), 

João Pedro Dias Segal (8º Ano C), Pedro Henrique Croce Peroni (8º Ano C) e 

Pedro Otávio Petri Bitencourt (9º Ano B).

A  equipe pedagógica e docentes do Centro Educacional de Aracruz 

(CEA) se reuniram com o objetivo de conversar e planejar ações 

importantes para acolher os alunos no retorno à escola, após os fatos 

ocorridos em duas instituições de ensino, uma pública estadual e outra 

privada, localizadas no bairro Coqueiral, em Aracruz (ES). Também 

participaram do momento a diretora escolar, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli; 

a supervisora escolar, Eleide B. C. Maulaz e a presidente da Fundação São 

João Batista (FSJB), Celi Cabral.

Durante a reunião, os docentes do CEA puderem participar de um bate-

papo com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da FAACZ, 

prof.ª Karina de Andrade Fonseca. Na ocasião, os professores do Ensino 

Fundamental e Médio externaram seus sentimentos, nesse momento de luto, 

pelos colegas de profissão e pela estudante que tiveram suas vidas, 

precocemente interrompidas no dia 25 de novembro de 2022.

Orientados pela psicóloga e equipe pedagógica do CEA, os professores 

planejaram algumas ações para receber os alunos do Ensino Fundamental e 

Médio de forma afetuosa, com o intuito de fazer os educandos se sentirem 

acolhidos e valorizados por toda equipe escolar. Na oportunidade, também 

foram divulgadas algumas medidas de segurança, que passaram a valer na 

escola, para que o ano letivo de 2022 fosse encerrado de forma tranquila.

CEA: 5ª Exposição de Telas é feita pelos estudantes do Ensino Fundamental

D o dia 29 de novembro a 03 de dezembro de 2022, o Centro 

Educacional de Aracruz (CEA) realizou a 5ª Exposição de Telas. 

Como nas edições anteriores, a exposição foi realizada no mezanino do 

Shopping Oriundi, em Aracruz (ES). As telas foram feitas pelos estudantes 

dos 1º aos 6º Anos do Ensino Fundamental. 

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. Foram utilizadas técnicas e materiais diversos nas 

propostas de trabalho de pintura em telas, como: Técnica com giz de cera 

derretido e secador de cabelo; Técnica utilizando silhuetas de desenhos 

variados com chapiscos; Pintura utilizando tintas de artesanato e guache. 

Também foram utilizados pelos estudantes na produção das obras: 

Técnica de pintura em tela com tinta acrílica, com obras e arte abstratas; 

Técnica Aquarela, com desenhos de paisagens; Técnica de pintura com 

tinta e garfo; Técnica Mosaico utilizando pedacinho de E.V.A com 

purpurina; Técnica com cubos, utilizando papel panamá e tintas variadas.

Na ocasião, os estudantes do Ensino Fundamental do CEA foram 

orientados pela professora de Arte para realizar a releitura de obras de 

alguns artistas plástico, como: Gustavo Rosa, Ivan Cruz, Tarsila do 

Amaral, Vincent Van Gogh, Anita Malfatti, Romero Britto, dentre outros. 
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CEA realiza momento para tirar dúvidas e orientar alunos do 9º 

Ano do Ensino Fundamental acerca do novo Ensino Médio

Estudantes do CEA são aprovados nos cursos técnicos 

em Agropecuária e Química do Ifes

C om o objetivo de elucidar as principais dúvidas e orientar 

os estudantes dos 9º Anos, turmas A e B, do Ensino 

Fundamental, para as escolhas certas em relação ao Ensino 

Médio, a professora Nuciala Mognato Tureta (Produção de Texto) e 

a equipe pedagógica, do Centro Educacional de Aracruz (CEA), 

realizaram várias atividades nas dependências da escola.

Na ocasião, o CEA organizou uma aula de meditação e yoga 

com o intuito de contribuir para o bem-estar dos alunos e 

proporcionar um momento de relaxamento, e de cuidado do corpo 

e da mente. O momento aconteceu na quadra poliesportiva da 

escola e foi realizada pela professora de yoga da rede municipal de 

ensino, Nadja Elaine Angra Barbosa, mãe do aluno da 3ª Série do 

Ensino Médio do CEA, Bruno Barbosa Godoi.

Em seguida, no auditório da escola, a professora e psicóloga 

Marta Rossoni conversou com os alunos sobre “Projeto de Vida e 

áreas de interesse”, na transição do 9º Ano para o Ensino Médio. 

Logo depois, os alunos do 9º Ano, do Ensino Fundamental, 

participaram de um lanche compartilhado.

No auditório, a supervisora escolar Eleide B. C. Maulaz e a 

diretora escolar, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli apresentaram 

para os alunos do 9º Ano o novo Ensino Médio do CEA, que tem 

dois conjuntos de aprendizagens que compõe o currículo: a 

Formação Geral Básica (FGB), que é a mesma para todos os 

estudantes, e os itinerários formativos, que se aprofundam em 

áreas específicas do conhecimento, de escolha de cada aluno.

Para finalizar o bate-papo no auditório, os estudantes do 9º 

Ano do Ensino Fundamental do CEA conversaram com a 

professora Daniane Santos Portela da Fonseca, responsável pela 

disciplina “Projeto de Vida” no Ensino Médio, que visa desenvolver 

nos alunos determinadas habilidades, como cooperação, 

compreensão, saber defender suas ideias, determinar as 

tecnologias, respeitar e analisar o mundo ao seu redor.

M ais uma vez o Centro Educacional de Aracruz (CEA) 

comprova a qualidade de ensino que vem oferecendo, 

em seus 28 anos de existência, à sociedade de Aracruz e região 

circunvizinha. Este ano, três estudantes do CEA foram aprovados 

no Processo Seletivo para cursos técnicos do Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes). 

Os estudantes, Vítor Rossoni Baraldi e Lívia Nunes Deoclecio 

dos Santos, ambos do 9º Ano, turma A, do Ensino Fundamental do 

CEA, foram aprovados no curso técnico em Química, no Campus de 

Aracruz. Já a aluna Marcia Vitoria Soares Ferreira, também do 9º 

Ano, turma B, foi aprovada no curso técnico em Agropecuária, no 

Campus do Ifes em Santa Teresa.

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 28 anos e temos um projeto educacional de verdade e 

os resultados estão aí”.

Confira a lista dos alunos aprovados

Técnico em Agropecuária – Campus Santa Teresa

- Marcia Vitoria Soares Ferreira.

Técnico em Química – Campus Aracruz

- Lívia Nunes Deoclecio dos Santos;- Vítor Rossoni Baraldi.
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 Centro Educacional de Aracruz (CEA) realizou, no mês de O dezembro de 2022, as formaturas dos alunos concludentes dos 9º 

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

aconteceram na quadra poliesportiva da instituição de ensino, e contou com a 

presença de familiares, amigos e convidados, professores, equipes técnica-

administrativa e pedagógica da escola. 

Também marcaram presença, a presidente da Fundação São João Batista 

(FSJB), Celi Cabral e a diretora escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla 

Sarcinelli. O professor Bruno Costa foi o paraninfo do 9º Ano A e o professor 

Leonardo Laporti do 9º Ano B, as alunas Lívia Nunes Deoclecio dos Santos 

(9º Ano A) e Roberta Simões Lopes (9º Ano B) foram as oradoras. Já o aluno 

Arthur Luminato Barcelos (9º Ano B) foi responsável por conduzir o 

juramento de Conclusão do Ensino Fundamental. 

O professor Patrik Borges foi o paraninfo dos alunos do Ensino Médio, que 

teve como oradora a estudante Ana Jhuli Bortolozzo Maulaz. Ficou a cargo do 

formando André Luiz Cruz Cusini conduzir o juramento da turma do Ensino 

Médio. As formaturas tiveram ainda momentos especiais como a entrega da 

Declaração de Conclusão de Curso, do Ensino Fundamental e Médio, 

juntamente com uma foto da turma, aos formandos por um de seus pais ou 

familiar presente. 

Destaque para a emocionante homenagem aos pais e familiares, onde os 

estudantes/formandos realizaram a entrega de uma rosa vermelha, como 

uma forma de gratidão pelo esforço e dedicação durante o período escolar 

àqueles que sempre estiveram ao seu lado, a família. O encerramento do 

evento foi marcado pelo coquetel de confraternização realizado na quadra 

poliesportiva da escola.

16
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