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APRESENTAÇÃO
A Fundação São João Batista, de acordo com a legislação vigente, vem a público apresentar
os resultados de suas ações com a publicação das Demonstrações Financeiras referente
ao exercício encerrado em 31/12/2017 e de seu Relatório Anual de Atividades. O
Relatório representa a síntese do trabalho desenvolvido junto com suas Mantidas, as
Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ e o Centro Educacional de Aracruz – CEA, com
destaque para as melhorias alcançadas no ano.

A Fundação São João Batista e suas mantidas têm procurado trabalhar para atender a
todas as camadas sociais, com sua adesão aos programas de bolsas de estudos do Governo
Federal (PROUNI) e do Governo do Estado do Espírito Santo (PROGRAMA NOSSA BOLSA),
completando esses programas com Bolsas concedidas pela própria Instituição de forma a
cumprir seu papel de entidade sem fins lucrativos e filantrópica.

Aracruz, 25 de Fevereiro de 2018.

Diretor Executivo da Fundação São João Batista
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1 HISTÓRICO
O avanço da sociedade e do conhecimento reflete diretamente sobre as nações,
obrigando-as à realização de ações que possibilitem transformações na educação. Com
esse objetivo futurista, em 1955, o Cônego Guilherme Schmitz, pároco de Aracruz,
juntamente com diversas famílias tradicionais do município, realizou as primeiras
reuniões visando a criação de uma entidade que viesse assistir a educação da população
aracruzense.
Assim, em 27 de março de 1956, foi fundado em Aracruz, o Ginásio Sauaçu, pertencente à
Sociedade Educacional Ginásio Sauaçu. Em 15 de novembro de 1963, foi instituída a
entidade sob a forma jurídica de Fundação, com personalidade de direito privado,
destinada a expansão e ao aperfeiçoamento do ensino no país. Esta Entidade passou a se
chamar Fundação São João Batista.
Em 1989, foi criada a FACHA, Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz, pelo Decreto
Presidencial n.º 97.770 de 22/05/89, publicado no D.O.U em 23/05/89, oferecendo
inicialmente o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis. Atualmente denomina-se
Faculdades Integradas de Aracruz, ofertando 09 cursos de graduação.
No ano de 1993, a Fundação São João Batista instalou também o Centro Educacional de
Aracruz – CEA, oferecendo o ensino de 1° e 2° graus.
Com a extensão da política educacional adotada pela Fundação São João Batista e suas
mantidas, as Faculdades Integradas de Aracruz e o Centro Educacional de Aracruz, vêm
alcançando seu objetivo principal que é a formação educacional e profissional com
qualidade de seu corpo discente, contribuindo significativamente para o desenvolvimento
socioeconômico do município, do estado e do país.
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1.1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.1 Denominação da Instituição e classificação
Mantenedora: Fundação São João Batista
Mantidas:
a) Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ– Ensino Superior, Pós-Graduação (Lato
Sensu)
b) Centro Educacional de Aracruz – CEA - Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
Profissional.
1.1.2 Natureza da Instituição:
Particular, laica, filantrópica e sem fins lucrativos.
Possui:
a) Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo CEBAS.
b) Decretos de Utilidade Pública:
1 - Federal: Decreto n.º 94.083, de 10/03/1987
2 - Estadual: Lei n.º 4.932, de 20/07/1994
3 - Municipal: Lei n.º 87, de 02/12/1965
c) Estatuto:
1 - Pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade
de Aracruz, Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.450.709/0001-45.
2 - Constituída de bens livres, com patrimônio inicial constante na Escritura Pública,
lavrada às folhas 139 a 146, do Livro 6-A, do Cartório de 2º Ofício da Comarca de
Aracruz.
3 - Cumpre as determinações legais vigentes e observa à Legislação quanto suas
obrigações trabalhistas, fiscais, jurídicas, atividades fins e meio.
1.1.3 Finalidade estatutária da Instituição
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O Estatuto da Fundação São João Batista, em seu art. 1°, estabelece como finalidades:
a)

Criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino, sem finalidade lucrativa,

embora venha a manter cursos remunerados, de forma a elevar o nível cultural e
educacional na região;
b)

Criar e manter serviços educativos, culturais, assistenciais, consultoria, assessoria

técnica e pesquisas científicas;
c)

Procurar tornar o ensino mais ajustado aos interesses e possibilidades dos

ESTUDANTES, bem como as reais condições e necessidades do meio, inclusive com
esclarecimentos à opinião pública sobre as vantagens asseguradas pela boa educação;
d)

Criar e manter serviço de rádio difusão educativa e comunicação em geral;

e)

Aplicar integralmente suas rendas, recursos, e eventualmente resultados

operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território
nacional.

1.1.4 Localização da sede da Instituição
A sede da Fundação São João Batista está localizada no seguinte endereço: Rua Professor
Berilo Basílio dos Santos, n.º 180 – Bairro Vila Rica – Aracruz/ES CEP: 29.194-910
Telefone: (27) 3302-8000
Fax: (27) 3302-8001

1.1.5 Quantidade e localização do campus
Existe apenas 01 (um) campus no endereço acima mencionado, dividido em 4 Blocos.

1.1.6 Endereço eletrônico
Home page: www.fsjb.edu.br
E-mail: fundacao@fsjb.edu.br
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA E
SUAS MANTIDAS
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ANO: 2017

1 - Centro Educacional de Aracruz - CEA atua no Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Tem como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais e baseia-se na Missão
e Visão, explícitas na Proposta Pedagógica enfatizando o respeito às diversidades
culturais, étnicas e de crenças e oferecendo a todos, qualidade educacional.
Os Projetos Educacionais e Pedagógicos contribuem para a aquisição de habilidades e
para a incorporação de conceitos e atitudes relacionadas à ética e à cidadania, além de
permitirem o desenvolvimento de processos cognitivos, psicomotores e afetivos e a
capacidade e competência para aprender.
No ano de 2017 o Centro Educacional de Aracruz desenvolveu no ensino fundamental e
médio diversas atividades, como podemos destacar no quadro abaixo:
Atividade

Quantitativo

Reuniões Pedagógicas e Capacitação do Corpo Docente e 18
Administrativo do CEA (trabalho de Formação)
Planejamento Coletivo (docentes e supervisoras e direção)

11

Projetos Educacionais nas diversas áreas do conhecimento

24

Palestras diversas com temas diversificados

22

Eventos Educativos, Culturais e Desportivos

45

Viagens Pedagógicas e de Lazer

23

Reuniões de Pais do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio

18

Durante o ano letivo de 2017, o CEA implementou e participou de várias atividades,
destacando-se a ASSISTÊNCIA FAMILIAR E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO e a
ELABORAÇÃO DE ITENS E APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, buscando
conhecer seus pontos positivos e negativos e o que precisam melhorar, as opiniões da
comunidade escolar, sobre os serviços prestados, desempenho das equipes e assim
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facilitar a elaboração de planos de aperfeiçoamentos para otimizar a qualidade da
educação, que a Instituição oferece.

As ações, acima descritas, sucederam no decorrer do ano de 2017. Foi um ano de grandes
desafios, mas de grandes conquistas. O labor diário, conta com uma equipe de
especialistas, pedagogos, coordenadores, técnicos-administrativos e professores com
titulação mínima de graduação, em atendimento a meta 15 do PNE. Com isso, o aparato
de atividades realizadas, fazem do ensino aplicado no CEA um diferencial no mercado.
Ademais, ao exposto acima a instituição escolar CEA, vem atuando dentro dos parâmetros
da Meta 2 do Plano Nacional de Educação-PNE, bem como promovendo um ensino de
qualidade e responsável, propendendo atender a Meta 7. Quanto a meta 4 do PNE, a
instituição CEA atuou em 2017 com serviços especializados na inclusão, nas altas
habilidades e superdotação.
Portanto, é visível o emprenho do Centro Educacional de Aracruz, em proporcionar a
sociedade aracruzense e de regiões circunvizinhas, um ensino com atributos
diferenciados, que prima pela transformação do “meio ambiente”, em seu sentido amplo,
a natureza, os princípios morais e éticos, a cidadania, a inclusão social, enfim uma gama
de ações que identificam uma educação com qualidade.
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2- Faculdades Integradas de Aracruz-FAACZ, em 2017, enfrentou suas
dificuldades e desafios como toda IES no cenário da educação superior em nosso país. No
entanto, todo o trabalho foi demarcado pelo desejo concreto, firme, e a certeza de que a
luta pela melhoria da qualidade da educação superior é um compromisso de todos: IES,
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aluno, família e sociedade.

A FAACZ atua na graduação e pós-graduação. No ano de 2017, atendeu um total
aproximado de 1.152 acadêmicos devidamente matriculados semestralmente, conforme
quadro abaixo:
Cursos

Alunos
Matriculados
1° semestre
154

Alunos
Matriculados
2° semestre
144

Formandos
2017/1°

Formandos
2017/2°

02

32

141

127

10

26

Ciências
Contábeis

103

99

2

22

Direito

165

162

1

18

Engenharia Civil
Engenharia
de
Produção

155
79

147
77

04
02

27
13

Engenharia
Mecânica

320

287

10

34

Engenharia
Química

56

52

3

17

Pedagogia

94

57

36

03

1267

1.152

70

192

Administração
Arquitetura
Urbanismo

TOTAL
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Durante o ano letivo, várias situações acadêmicas necessitam de análises e pareceres das
coordenações de curso, esse procedimento levou a abertura de 264 processos administrativos,
distribuídos nos 09 cursos de graduação.
A COPEVE, responsável pelo Processo Seletivo dos cursos de graduação da instituição, atuou no
ano de 2017 com a montagem e realização do vestibular/2017. Com isso, as FACULDADES

INTEGRADAS DE ARACRUZ – FAACZ no dia 04/12/2016, domingo, no período das as 14h e
17h, realizou nas dependências da IES o vestibular para ingressantes no ano de 2017, dos 09
cursos de graduação da faculdade. O processo inicial deu-se em meados de outubro, sendo
finalizado na semana que antecede a data definida de aplicação da prova.
Portanto, cumpre apresentar informações sobre o processo seletivo 2017 para conhecimento de
V.Sª, bem como transparências em nossas ações, sendo:
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA:

A auto avaliação institucional em 2017 foi realizada em todos os setores da IES e
principalmente nos cursos. Cada curso acompanhou o andamento dos processos,
mediante avaliações sistemáticas através de diversas vias, tais como questionários aos
alunos, entrevistas com as turmas, entrevistas com os líderes de turma, dentre outros. Os
resultados obtidos serviram de subsídios para o aprimoramento sistemático das ações

dos cursos, como construção do PDI (2015-2019), atualizações/construção dos novos
PPC’s, atualização de grades curriculares e as ementas, das ações de pesquisa, atividades
complementares, dentre outros.
A avaliação institucional de 2017 é, portanto, um norte para o direcionamento de ações
que envolvam todos os agentes da comunidade acadêmica em um esforço solidário para
a construção de uma instituição com cada vez maior capacidade de formar cidadãos e
profissionais competentes e comprometidos com o desenvolvimento da sociedade onde
estejam inseridos. Ademais, o Relato Institucional, elaborado pela CPA, foi confeccionado
e entregue à direção em março de 2018, bem como foi realizado a sua inserção no sistema
e-mec.
AÇÕES ACADÊMICAS-PEDAGOGICAS
As Faculdades Integradas de Aracruz, no ano de 2017 atuou visando atender aos
indicadores de qualidade do MEC/INEP, a distribuição de carga horaria foi distribuída
entre, 63 professores no 1º semestre e 58 no 2º semestre, com titulações de doutor,
mestre e especialista, obedecendo aos critérios dos instrumentos (%) no regime de
trabalho: integral, parcial e horista.
As FAACZ, em cumprimento as determinações estabelecidas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais específicas de cada curso de graduação, cumpriram com suas propostas no ano
de 2017 através de seminários, palestras, mesas redondas, visitas técnicas, dentre outras,
conforme matérias publicadas e editadas no site e jornal regional. Vejamos abaixo:
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DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ
O Núcleo de Práticas Jurídicas da FAACZ, atende aos objetivos acadêmicos propostos
pela matriz curricular do Curso de DIREITO, objetivando não só o aprimoramento das
condições necessárias ao exercício da advocacia, como ainda a inserção dos discentes na
realidade social do Município de Aracruz.
Docentes que atuaram no NPJ/2017: - Professora Adriana Barcellos Soneghet –
Coordenadora e Professor José Ignácio Boaventura Borges – Professor Orientador
ATENDIMENTOS DO N.P.J/2017
SEMESTRE

AÇÕES
AJUIZADAS

AUDIÊNCIAS
REALIZADAS

PROJETOS REALIZADOS

PRIMEIRO
SEMESTRE 2017

32

15

NPJ Intinerante

SEGUNDO
SEMESTRE 2017

56

28

Projeto Visitas Técnicas aos Tribunais

TOTAL

98

43

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
As Faculdades Integradas de Aracruz, em cumprimento as determinações estabelecidas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais específicas de cada curso de graduação, bem como
visando o implemento de sua missão institucional, onde as ações estão voltadas para a
mudança de saberes, os cursos de graduação, cumpriram com suas propostas no ano de
2017 através de seminários, palestras, mesas redondas, visitas técnicas, dentre outras,
conforme matérias publicadas e editadas no site e jornal regional.
A figura abaixo demonstra parte desse trabalho, que foi encaminhado a ABMES para
garantir o selo de Ensino responsável.

ENSINO RESPONSÁVEL (52 PROJETOS)
CEQ; 9

CAD; 15

CEP; 10
CAU; 13

CEM; 10

CCC; 5
CEC; 12
CDI; 17
CPE; 20
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SUPERVISÃO DE EXTENSÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA
A Extensão é a ação de uma instituição junto à comunidade, disponibilizando ao público
externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos. Entendemos
a prática de extensão como uma forma de aprendizagem que colabora para um processo
de ensino educativo, interdisciplinar, cultural e científico, capaz de articular o ensino e a
pesquisa acadêmica/Iniciação Científica de forma indissociável.
Desse modo, serão apresentadas neste relatório ações que tem o propósito de fortalecer
o planejamento e execução, nos diversos cursos, de atividades que integrem ensino,
pesquisa e extensão, como parte do sistema de ações extensionistas do curso, propiciando
a participação de egressos.
As Faculdades Integradas de Aracruz, em cumprimento as determinações estabelecidas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais específicas de cada curso de graduação, bem como
visando o implemento de sua missão institucional, onde as ações estão voltadas para a
mudança de saberes, a Supervisão de Extensão cumpriu com suas propostas no ano de
2017 através de seminários, palestras, mesas redondas, dentre outras, conforme matérias
publicadas e editadas no site e jornal regional. Para tal, foi criado o Comitê de Extensão e
Educação Continuada que foi responsável por institucionalizar as ações da IES.
Segue a seguir alguns projetos desenvolvidos no ano de 2017:

1º Semestre de 2017

1)AÇÃO AMBIENTAL: SUSTENTABILIDADE E SOCIEDADE - O foco da atividade é a

realização de debate e reflexão sobre questões socioambientais com alunos adolescentes
dos sétimos anos do ensino fundamental da EMEF Placidino Passos.
Atores Envolvidos: 86

2)PRÁTICA DE CIDADANIA DOS ALUNOS DA FAACZ REALIZANDO DOAÇÃO DE
ROUPAS PARA O BAIRRO JEQUITIBÁ- O projeto se realizou no que tange arrecadação
de roupas para serem doadas ao centro comunitário do bairro Jequitibá em Aracruz.
Atores Envolvidos: 21
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3)III FEIRA DE FOTOGRAFIAS ARTÍSTICAS DA COMUNIDADE INDÍGENA DE
ARACRUZ- Apresenta-se neste projeto uma abordagem do programa de inclusão da FAACZ, onde
o objetivo maior é integrar os alunos dos cursos de graduação com a comunidade de Aracruz e seu
entorno.

Atores Envolvidos: 517
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4)RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO SOLIDÁRIA:REFLEXÕES E AÇÕES - As ações consistem
em trabalhos com a comunidade indígena de Aracruz, experiência de doação de material ao
próximo, solidariedade e cidadania, palestras sobre temáticas que orientam comportamentos
sociais, panfletagem nas ruas e escolas circunvizinhas,
Atores Envolvidos: 235

5)EDUCAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE: A CONSTRUÇÃO DE CARTILHAS AMBIENTAIS E PALESTRAS
NA REDE MUNICIPAL DE ARACRUZ- Esta atividade faz parte de um contexto de estudo em sala de
aula sobre o problema ambiental que os seres humanos estão enfrentando nesta
contemporaneidade.
Atores Envolvidos:143

6)EDUCAÇÃO E CIDADANIA: COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - VINCULADO AO PROGRAMA DE
INCLUSÃO - A atividade consiste em preparar algumas alunas do curso de Direito para
desenvolver palestra e bate papo com adolescentes da escola pública em João Neiva.
Atores Envolvidos: 17

7) PALESTRAS SOBRE GESTÃO AMBIENTAL – foram realizadas 03 palestras, sendo : Palestra 1: No
dia 31 de maio; Palestra 2: a diretora técnica da empresa EINNOV,e Palestra 3 – ministrada pelo
gerente de licenciamento ambiental da Prefeitura de Aracruz
Atores Envolvidos: 79
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8) PROJETANDO O BEM – BAIRRO MOROBÁ - Em 2017/1 as turmas do 5º e 7º períodos,
desenvolverão um trabalho direto com a comunidade do bairro Morobá. Em 2017/1 as turmas do
5º e 7º períodos, desenvolverão um trabalho direto com a comunidade do bairro Morobá.
Atores Envolvidos:74

.

9)PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE DORES
DO RIO PRETO/ES- O presente projeto de extensão visa realizar o levantamento e a promoção
do patrimônio histórico e ambiental do município de Dores do Rio Preto
Atores Envolvidos: 11

10) INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO DE
ARACRUZ- e um projeto que foi concebido a partir da necessidade/oportunidade identificada com
a deflagraçao do processo de revisão do Plano Diretor Municipal no ano de 2016.
Atores Envolvidos: 79
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11)TERRITÓRIO E SOCIABILIDADES - se constituiu na realização de um diagnóstico da realidade
socioespacial do bairro Vila do Riacho, no município de Aracruz, no estado do Espírito Santo
Atores Envolvidos: 12

12) FAACZ PRATICANDO A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE ARACRUZ:
AUTISMO - programa de Inclusão Social. No dia 02 de abril é o Dia Mundial da Conscientização
do Autismo
Atores Envolvidos: 156

13) INCLUSÃO SOCIAL NA EMPRESA - os trabalhos aqui desenvolvidos vêm estreitar a ideia de
que todos são iguais e ao mesmo tempo respeitar estimular o respeito às diferenças naturalmente
encontrada na realidade de cada sujeito.
Atores Envolvidos:300
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14)A ARTE NOS BAIRROS: UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO SOCIAL- O projeto é parte
de uma ação de cidadania e inclusão social das alunas do curso de pedagogia da FAACZ
Atores Envolvidos: 122

15) MESA REDONDA: CONTRIBUIÇÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENVOLVEM
TURISMO NO LITORAL DE ARACRUZ-por meio do curso de Administração, organizou uma
mesa redonda sobre o tema, mas para subsidiar o debate optou por realizar uma pesquisa de
campo envolvendo os setores mais impactados diretamente por uma política de turismo
Atores Envolvidos:46

2º Semestre de 2017

1)ENSINO RESPONSÁVEL: ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO PROMOVEM
ATIVIDADES EM ESCOLA MUNICIPAL - tem como objetivo maior integrar os alunos dos
cursos de graduação com a comunidade de Aracruz e seu entorno
Atores Envolvidos: - Aluno do 2º Direito: 2; -Alunos da Escola Municipal Placidino Passos: 240; Alunos do curso de Administração: 5; -Familiares dos alunos envolvidos: 25; -Professores da rede
desta escola: 13; -Pedagogos e coordenadores da Escola: 3

2) AÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL: COLETA SELETIVA NA COMUNIDADE - Esta
ação é uma união de todos afim de discutir, divulgar e disseminar a ideia de uma coleta seletiva
na comunidade de Aracruz
Atores Envolvidos: 105
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3) RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO SOLIDÁRIA:ALUNOS DA FAACZ REALIZAM
OFICINA DE HIGIENE E SAÚDE BUCAL- As contribuições das ações são possivelmente refletidas
ao nível de uma prática cidadã e solidariedade entre todos, pois a IES está convicta de que as ações
corroboram a formação humana e com o ensino aprendizagem dos envolvidos.
Atores Envolvidos: 407

4) PALESTRA: PODER DA AÇÃO - neste projeto uma abordagem sobre o poder da ação, onde
o objetivo maior é integrar os alunos dos cursos de graduação com a comunidade de Aracruz
compreendendo sobre a condição humana de ação em todos os sentidos.
Atores Envolvidos:171

5) RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO SOLIDÁRIA:GINCANA SOLIDÁRIA EM
PROL DO RECANTO ANCIÃO- As ações consistem em trabalhos de arrecadação de alimentos
com a comunidade EMEF Placidino Passos de Aracruz, experiência de doação de material ao
próximo, solidariedade e cidadania, palestras sobre temáticas que orientam comportamentos
sociais de doação e cidadania.
Atores Envolvidos: 632

6) RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO SOLIDÁRIA:ALUNOS DE PEDAGOGIA E
ENGENHARIA MECÂNICA FAZEM ALEGRIA DAS CRIANÇAS DO LAR SÃO JOSÉJACUPEMBA- As ações consistem em trabalhos com a comunidade de crianças no Lar São José
na comunidade de jacupemba.
Atores Envolvidos: 106
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7) RESPONSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO SOLIDÁRIA:CICLO DE PALESTRAS COM
TEMA CIDADANIA E RESPEITO AO CORPO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - O tema abordado
no ciclo de palestra é a cidadania e o respeito ao corpo para adolescentes da comunidade escolar
do município de Aracruz
Atores Envolvidos: 55

8)AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A COLETA SELETIVA DURANTE A JOENG realizada abordagem corpo a corpo dos participantes da segunda Jornada de Engenharia realizada
pela FAACZ. Durante a abordagem, foram distribuídos folhetos com informações importantes
sobre a coleta seletiva e orientação verbal
Atores Envolvidos: 54

9) COMPETIÇÃO DE PONTES - O presente projeto trata-se acerca de competição realizada em
que os alunos tinham como objetivo a produção de uma ponte composta por palitos de bambu e
que foram avaliados os requisitos de resistência, geometria e peso como critério para definir a
ponte vencedora.
Atores Envolvidos: 81
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10)CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ- trabalho de conscientização realizado no dia 17/09 nos bairros Primavera e COHAB
IV.
Atores Envolvidos:24

11)APOIO NA REFORMA E MANUTEÇÃO DO RECANTO DO ANCIÃO- Este projeto foi
implantado e implementado pela FAACZ no intuito de provocar o seu discente acerca da
necessidade de reflexão sobre ações/políticas públicas que tenham como foco a DEFESA DA
INCLUSÃO SOCIAL.
Atores Envolvidos: 09

12) 1º RODA DE CONVERSA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA:OS NOVOS DESAFIOS E
ATORES ENVOLVIDOS - o tema segurança pública foi escolhido para esse enfrentamento a
comunidade acadêmica e sociedade civil organizada.
Atores Envolvidos: 77
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13) APOIO SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO BETÂNIA - foi observada a importância
da Casa de Acolhimento Betânia como referência no tratamento de pessoas com
dependência química na região.
Atores Envolvidos:64

14)RELATÓRIO DO PROJETO DOAÇÃO DE LIVROS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO
PROVISÓRIA DE ARACRUZ – CDPA - projeto é feito visando substituir livros daquela
biblioteca prisional já ultrapassados.
Atores Envolvidos: 11

15) PROJETO VISITA TÉCNICA AO ESTALEIRO JURONG - realização de visitas técnicas
aos diversos órgãos públicos como forma de aliar a teoria transmitida em sala de aula com
a prática existente no órgão visitado.
Atores Envolvidos: 34

16)PROJETO DE EXTENSÃO OBRIGATÓRIA PRAIA LIMPA - preocupação com as questões
ambientais
Atores Envolvidos:82
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17)PROJETO VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ –
CDPA- que tem como escopo aliar a teoria da sala de aula com a prática do órgão público visitado
como forma de diversificar o processo de ensino-aprendizagem.
Atores Envolvidos: 24

18) APOIO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO RECANTO DO ANCIÃO- manutenção e
reforma de alguns ambientes em sua estrutura física no Recanto do Ancião
Atores Envolvidos: 9

19)FÓRUM SOBRE EMPREENDEDORISMO NA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS - Apresentar o cenário da coleta e destinação de resíduos sólidos no Espírito Santo,
bem como oportunidades de negócios na área Ambiental
Atores Envolvidos:65

20)AQUECEDOR SOLAR COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS- desenvolver um
equipamento que possa promover o aquecimento da água utilizando como fonte de calor energia
limpa, (radiação solar)
Atores Envolvidos: 91
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21) RODA DE CONVERSA: SUSTENTABILIDADE- discutir assuntos pertinentes ao tema
sustentabilidade
Atores Envolvidos: 23

22)TRANSTORNOS DOS PÓS MODERNIDADE - que as pessoas percebam e compreendam
suas próprias emoções e as emoções dos outros, sendo capazes de administrar seu
comportamento.
Atores Envolvidos: 300

23) RODA DE CONVERSA SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO - Este trabalho constatou que
as em termos de diversidade de gênero ou de raça e etnia tendem a obter retornos cada vez mais largos
e concretos juntos aos alunos e comunidade.
Atores Envolvidos:250

24) HERANÇA CULTURAL NA ALDEIA INDÍGENA - Uma das discussões mais latentes está
na saúde, que passa também por uma questão cultural e acesso das mulheres que moram em
aldeias.
Atores Envolvidos:70
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25) ARTE E INCLUSÃO NO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO MOROBÁ - acredita que a
arte promove ambientes acolhedores em relação à diversidade
Atores Envolvidos:90

26) TRABALHANDO AS VIOLÊNCIAS ÉTNICAS E A INTOLERÂNCIA - Sensibilizar a
população sobre as questões que envolvem o preconceito e a aceitação das relações étnico-raciais
da mulher, homossexual foi o objetivo do trabalho realizado pelos acadêmicos
Atores Envolvidos:90

27) RODA DE CONVERSA SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL VIA
AGROTURISMO EM ARACRUZ- o projeto Roda de conversa sobre o desenvolvimento
econômico e social via agroturismo em Aracruz, ocorrido no primeiro semestre de 2017, cujo
encontro com técnicos da área ocorreu em 21/09/2017
Atores Envolvidos:45
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28) FEIRA DE PRÁTICAS EMPRESARIAIS- alunos dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis foram levados a criarem um negócio, tanto do ponto de vista teórico, quanto prático,
denominada de Feira de Práticas Empresariais, realizada em 24/11/2017
Atores Envolvidos: 309

29) 1º FÓRUM DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE ARACRUZ COMO VETOR DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL- reunir todos atores envolvidos no sistema de transporte coletivo
público, de tal modo que todos pudessem expressar as condições pelas quais passa o sistema de
transporte coletivo em Aracruz, bem como elencar os desafios para melhorias no sistema. O
evento final foi realizado no dia 31/10/2017,
Atores Envolvidos: 187

30) INFLOR: UM CASE DE SUCESSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - o evento Inflor:
um case de sucesso em tecnologia da informação, no auditório da FAACZ em 17/10/2017
Atores Envolvidos:110
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31)LARANJA MADURA NA BEIRA DA ESTRADA- o projeto em tela teve como objetivo
principal definir as diretrizes para a implantação de uma intervenção de requalificação do
comércio de mexericas no município de Fundão/ES.
Atores Envolvidos: 43

Nivelamento
A FAACZ atuou em 2017 no Programa de Nivelamento ocorrido em janeiro de 2017 para
atendimento aos alunos ingressantes da IES. Tal nivelamento irá abarcar a Matemática,
Física, Química, Língua Portuguesa e Informática que são, sem dúvida nenhuma, uma
deficiência do Ensino Médio de nossos Ingressantes.
A carga horaria total do Programa de Nivelamento foi de 30 horas. O diferencial deste
programa de nivelamento é que foi realizado, basicamente com ex-alunos na figura do
tutor e as aulas eram semipresenciais utilizando a plataforma moodle.

Iniciação Científica
Em consonância com a Política de Ensino contida no PDI e consequentemente nos PPCs, a
CGCD continuou trabalhando, vinculada à Supervisão de Extensão e Educação Continuada
bem como a Supervisão de Pesquisa e Iniciação Científica, no incremento das ações de
Iniciação Científica nas atividades de ensino, disciplinas e estágio supervisionado.
No primeiro semestre, com o inicio do currículo modular nos primeiros períodos de quase
todos os cursos e a inclusão da disciplina Projeto Integrador, iniciou-se a apresentação
dos projetos realizados, configurando a 1ª Mostra de Projetos Integradores.
No segundo semestre, no marco da Semana Acadêmica foi apresentada a Mostra de
Projetos Integradores.
A FAACZ continua avançando neste item. Faz-se evidente na realização da Jornada de
Iniciação Científica FAACZ 2017, na qual – ao igual que na edição anterior - houve
apresentação de diversas modalidades de IC, destacando-se as vinculadas ao ensino:
Trabalho de Conclusão de Curso, estágio, projetos de disciplinas.
Trabalho interdisciplinar
Neste ano letivo iniciou-se o trabalho com módulos e ciclos, nos primeiros períodos. Esta
modalidade de flexibilização curricular de natureza inter e transdisciplinar contribuiu
para melhorar o trabalho interdisciplinar dos cursos. Especialmente a disciplina Projeto
Integrador, pois ela trabalha com os conteúdos teóricos e práticos das disciplinas do ciclo.

Organização da Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 2017.
Durante um dia de Jornada foi realizada a atividade de apresentação de trabalhos
científicos na forma de pôsteres e de apresentação oral. Esta atividade contou com a
inscrição de 20 trabalhos, sendo 19 apresentados na forma de pôsteres e 10 apresentados
oralmente. Os anais do Evento, constituído por 25 trabalhos, já foram editados com ISSN
2526-866X

e

encontram-se

no

site

da

FAACZ

no

endereço

http://www.faacz.com.br/portal/iniciacao-cientifica/jornada-de-iniciacao-cientifica/ .
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE IC DESENVOLVIDOS NA IES
PROJETO

PROFESSOR

TITULAÇÃO

1

Linguagem e Direito: diálogos e contribuições da análise do
Adriana Recla
discurso.

Doutora

2

Simulação numéricas de um trocador óleo água.

Harerton Dourado

Doutor

3

Simulação numérica da acústica de ambientes

Harerton Dourado

Doutor

4

Acesso à Justiça e Garantias Fundamentais.

Camilo Couto

Doutor

5

Princípios do direito comercial e a dignidade do
empresário.

Eduardo Silva Bitti

Doutor

6

Análise e simulação de sistemas fluidodinâmicos.

Marcos Roberto T. Halasz

Doutor

7

Planos Diretores Municipais no estado do Espírito Santo:
Monitoramento, avaliação e capacitação - Regiões
Caparaó, Central Sul e Litoral Sul.

Gilton Luis Ferreira

Doutor

8

Planos Diretores Municipais no estado do Espírito Santo:
Monitoramento, avaliação e capacitação - Regiões Rio
Doce, Metropolitana, Central Serrana e Sudoeste Serrana.

Giovanilton André C.
Ferreira

Doutor

9

Narrativas da Arquiteruta Capixaba: Arquiteturas
singulares, historia e cidade. Cidade em foco: Distrito de
Itapina, Colatina (ES).

Fabiano Vieira Dias

Mestre

Ivana Souza Marques

Mestre

João Paulo Calixto da Silva

Mestre

Mario Sergio da R. Gomes

Mestre

Planos Diretores Municipais no estado do Espírito Santo:
10 Monitoramento, avaliação e capacitação - Regiões
Nordeste, Noroeste e Centro Oeste.
11

Estudo do Potencial de implementação de ciclos ORC nas
indústriais da região Aracruz.

Avaliação de argilas tratadas superficialmente para
12 utilização na adsorção de ions e compostos orgânicos
presentes em efluentes.

Projeto de construção de um aparato para determinação da
13 condutividade térmica de materiais metálicos sólidos
Vital Pereira Batista Jr.
através do método fluximétrico.

Mestre

14

Utilizção de resíduos de borracha de pneu na
pavimentação rodoviária.

Julimara Zampa B. B. Gigg Especialista

15

Levantamento e análise de Boas Práticas de destinação e
tratamento de resíduos sólidos na região de Aracruz-ES.

Uara Sarmenghi Cabral

Mestre

16

Estudo comparativo em edifício de alvenaria estrutural de
bloco cerâmico e de concreto.

Felipe Coelho Freitas

Mestre

17

Análise comparativa entre os métodos de
dimensionamento de pilares de concreto armado.

Felipe Coelho Freitas

Mestre
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18

Uso de álcool e droga em alunos do Ensino Superior:
motivos potencializa(dores).

19 TI em PME´S: Exitos, Restrições e benefícios
20

Publicações em redes sociais: O que o consumidor leva
em conta na decisão de consumo

Marta Regina Rossoni

Mestre

Robson Moro Aioffi

Mestre

Robson Moro Aioffi

Mestre

A Coordenação de Estágio, no ano de 2017 funcionou, com a carga horária semanal de 20
horas no 1º e 2º Semestres, atendendo aos nove cursos de graduação com um Professor
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Orientador de Estágio para cada Curso:
O Estágio Internacional – ciclo 2017 foi realizado no segundo semestre de 2017.
Recebemos quatro alunos, sendo 01 da Polônia, 02 da Alemanha e 01 aluno da Colômbia.
Todos os alunos finalizaram o estágio ainda na primeira quinzena de dezembro/2017.
A tabela abaixo mostra a lista de alunos, seus cursos e datas de início e fim do estágio.
Aluno estrangeiro

Curso Origem

Thomas Friedrich Johannes Kaufmann Bioprocess Engineering
Elena Krause
Bioprocess Engineering
Maciej Piotr Kaminski
Engenharia Civil
Andrea Liseth Coronel Sierra
Administracion de Negocios Internacionales

País de Início do
origem estágio

Fim do
estágio

Data da
Professor Orientador
chegada

Alemanha 01/07/2017 06/12/2017 03/08/2017 Uara Sarmenghi Cabral
Alemanha 01/07/2017 06/12/2017 03/08/2017 Julimara Zampa Bitti Blank
Polônia 31/07/2017 07/12/2017 29/07/2017 Julimara Zampa Bitti Blank
Colombia 24/07/2017 15/12/2017 23/07/2017 Jussélio Rodrigues Ribeiro

A Biblioteca Professora Maria Luiza Devens, atualmente, conta com acervo totalizando
21.594 títulos de publicações e 39.298 exemplares. No ano de 2017, funcionou,
ininterruptamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e aos sábados de 7h às 12h.

Os empréstimos domiciliares1 tiveram uma queda de 44,74% em relação ao ano de 2016.
Justifica-se essa queda, pela alegação dos usuários da era tecnológica, por encontrarem o
que precisam em meios digitais – a Base de dados da FAACZ e a plataforma Minha
Biblioteca com livros digitais, permitindo expandir a produção, distribuição da
informação e conhecimento.

Origem
(FAACZ)
CEQ
CEP
CEC
CAD

Abaixo, a relação deste serviço nos últimos anos.
ANO

2014

2015

2016

TOTAL

35.338

32.278

31.081

2017
13.750

POS-GRADUAÇÃO
A Coordenação de Pós-Graduação no ano de 2017 foi reestruturada, como uma nova equipe de
trabalho, sendo:
Coordenador Geral da Pós Graduação
Secretária da Pós Graduação

Marcos Roberto Teixeira Halasz
Valkiria Possmoser
Bernadete Recla

Na tabela abaixo, podemos verificar os números total de alunos do programa e de alunos
matriculados no ano de 2017, por cursos, da FAACZ
Número total de alunos do Programa
Número de alunos do Curso de Controladoria a Finanças
Número de alunos do Curso de Gerenciamento de Projetos
Número de alunos do Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho
Número de alunos do Curso de Neuropsicopedagogia
Número de alunos do Curso de Engenharia de Soldagem (Concluindo TCC)
Número de alunos Concluindo TCC de cursos anteriores

134
20
23
23
23
35
10

O ano de 2017 foi marcado na Pós-Graduação FAACZ pelo início da segunda turma de
Gerenciamento de Projetos, da turma de Controladoria e Planejamento Tributário e
Engenharia e Segurança do Trabalho. Além disso, em curso temos uma turma de
Neuropsicopedagogia e a segunda turma de Engenharia de Soldagem (fase de entrega de
TCC).
No ano de 2018 as expectativas das Faculdades Integradas de Aracruz é a de harmonizar
em sua comunidade acadêmica visões diferenciadas e qualificadas, capazes de
transformar a instituição, em um Centro de Educação Superior voltado para a busca
permanente da qualidade diferenciada.
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3 . RELATÓRIO SINTÉTICO DE ALUNOS MATRICULADOS, PAGANTES E
DE BOLSAS DE ESTUDO
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2017
Em atendimento ao que preceitua o Parecer CNAS/CJ nº 2.414/2001, que trata da
prestação de serviços e benefícios de Entidades Beneficentes de Assistência Social; a Lei
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos –
PROUNI e ainda a implantação pelo Governo do Estado do Espírito Santo do NOSSA
BOLSA, um programa universitário destinado à concessão de bolsas de estudo de ensino
superior, para alunos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública
localizadas no Espírito Santo, a FSJB trabalhou o ano de 2017, visando atender uma
demanda da sociedade que clama por educação.
As Bolsas de Estudo oferecidas aos alunos foram assim distribuídas:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Número de alunos matriculados

Quantidade

Valores

490

R$ 3.292.012,21

Bolsas integrais da Lei 12.101/2009

55

R$

355.856,60

Bolsas integrais para alunos com deficiência

0

Bolsas integrais e em tempo integral

0

Outros tipos de bolsas integrais (BOLSAS FUNC. INTEGRAIS LEI 11.096/2005) *

34

R$

216.564,00

Bolsas parciais 50% da Lei 12.101/2009

52

R$

159.953,00

55

R$

44.321,57

R$

98,00

Outros tipos de bolsas parciais (especificar o tipo)
Benefícios complementares (BOLSAS APOSTILAS)
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Número de alunos matriculados

1228

R$ 17.117.060,76

Bolsas integrais PROUNI

161

R$ 2.183.353,21

Bolsas integrais (recursos próprios)
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R$

Bolsas integrais (Pós-graduação strictu sensu)

0

-

Outros tipos de bolsas integrais

0

-

Bolsas parciais 50% PROUNI

0

-

Bolsas parciais 50% (BOLSAS EDUC. PARCIAIS - LEI
12.101/2009 + PROG.NOSSA BOLSA MAIOR 50% -LEI
9.263/2009)

64

R$

395.220,18

358.530,99
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Bolsas parciais 50% (Pós-graduação strictu sensu)

0

Outros tipos de bolsas parciais (BOLSAS FUNC. PARCIAIS LEI 11.096/2005) *

20

Benefícios complementares (especificar o tipo)

0

R$

155.385,30
-

Quadro 1 – Demonstrativo de benefícios concedidos
(*) – Os valores referentes as bolsas Funcionários Integrais no ensino Básico e parcial no ensino
superior, foram demonstrados na tabela acima, para efeito de compor a demonstração do
montante em abatimentos, deduções e bolsas concedidas. Porém esse valor não é utilizado para
cálculo da filantropia, por ser tratar de bolsas que não estão em especificadas pela Lei
12.101/2009,

Com isso, a Fundação São João Batista, juntamente com suas mantidas, as Faculdades
Integradas de Aracruz e o Centro Educacional de Aracruz, trabalhou em 2017 com o
objetivo de inserir no quadro de discentes, alunos com menor poder aquisitivo,
concedendo bolsas de estudo de acordo com as condições socioeconômicas apresentadas
por cada um dos requerentes.
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CONCLUSÃO
O ano de 2017, a Fundação São João Batista buscou dar continuidade ao trabalho ardente
iniciado no ano anterior com grandes perspectivas de melhoria na qualidade do ensino
praticado por suas mantidas, bem como firmar seus resultados financeiros, mirando
sempre para um futuro astuto e eficaz no mercado educacional.
As atividades promovidas pelas Mantidas, Faculdades Integradas de Aracruz e Centro
Educacional de Aracruz, conjecturam espontaneamente na melhoria da qualidade do
ensino, pesquisa e extensão e de vida da população dos munícipes aracruzenses, região
circunvizinhança e do Estado, na medida em que proporcionam a formação em nível
superior a centenas de moradores das mais diferentes microrregiões, bem como promove
a inserção de seus alunos no mercado de trabalho.
É cabível neste momento, em que novas provocações surgem na esfera educacional,
afirmar que a FSJB se coloca à frente no rumo de novos horizontes, buscando a cada dia
caminhar rigorosamente cumprindo os preceitos legais, e mais do que isso, buscando
atingir um patamar de elevado em novas tecnologias, novas metodologias e investir
incansavelmente na capacitação de seus colaboradores., propendendo uma mudança
cultural na instituição.
É perceptível que a FSJB e suas mantidas cumpriram em 2017, sua missão institucional e
social, não obstante seja imprescindível uma visão de avanço continuo para garantir a
cada ano mais acesso ao ensino superior aos membros de nossa sociedade.
Sabedores que 2018 será um ano de grandes provocações no cenário econômico e social,
a instituição se compromete em fazer seu trabalho com muito comprometimento,
responsabilidade e seriedade, atitudes estas que fazem da fundação um estabelecimento
de ensino comprometido com a realidade local e regional.

Diretor Executivo da Fundação São João Batista
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