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ARACATI
ARACOIABA
BARAÚNA
BEBERIBE
CASCAVEL
ERERÉ
FORTALEZA
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GROSSOS
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ICÓ
IRACEMA
ITAIÇABA
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JAGUARUANA
JIJOCA DE JERICOACOARA
JOÃO PESSOA
LIMOEIRO DO NORTE
MORADA NOVA
MOSSORÓ
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POTIRETAMA
QUIXERÉ
RUSSAS
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

MAPA DE ABRANGÊNCIA
DAS AÇÕES - FVJ | IVJ
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RESGATE DO ÉLAN VITAL
Parafraseando o professor e jurista Ivens Gandra, ao apresentar o
livro “Hereges”, de autoria de G.K. Chesterton, eu diria que, se você
está deprimido por alguma circunstância, chateado com alguém ou
pessimista em relação à vida e suas perspec vas, em lugar de
tomar um ansiolí co, lance mão do Balanço Social IVJ/FVJ 2017.
Com isso, você resgatará o élan vital necessário para sua vida,
conhecerá uma nova realidade e entenderá a razão da alegria dos
estagiários da FVJ no seio das comunidades de vida e proﬁssionais.
O ganho social por parte das comunidades é, sem dúvida, muito
elevado. Em quase todos os aspectos do dia a dia comunitário, os
universitários dos cursos das áreas de Saúde, de Educação, do
Direito e da Gestão oferecem subsídios para solução de problemas
e projetam melhorias e transformações no modo de viver das
pessoas. Por outro lado, os alunos têm a oportunidade de ver
juntas teoria e prá ca e tomar consciência dos reais problemas da
região.
Sendo rico em detalhes, este relatório mostra até onde vai o braço
amigo e forte do IVJ/FVJ no Vale do Jaguaribe e no Litoral Leste do
Ceará. Assim, parabenizamos a direção da Faculdade, os
coordenadores de cursos, os professores, os universitários e os
funcionários do IVJ/FVJ pela visibilidade que conferem a esta
Ins tuição.
Pedro Henrique Chaves Antero - Mantenedor
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O SABER ENTRE AS MÃOS
“A fé sem obras é morta”, já adver a o apóstolo Tiago. A fé, a que
se refere, é aquela inabalável, pois ciente de encontrar no outro
o reﬂexo do divino. A sabedoria é um dom análogo à fé. O saber
somente se efe va quando encontra ressonância e, somente
ganha sen do, ao se traduzir em mudança de a tude em prol do
bem comum.
Em sua missão de formar líderes, a Faculdade do Vale do
Jaguaribe - FVJ estabelece uma ín ma relação com o mercado e
com a sociedade em geral, através do campo de estágios e da
oferta de serviços com o envolvimento de toda a sua equipe de
colaboradores e corpos docente e discente. É o saber ganhando
forma e se estendendo entre mãos que se encontram e se
comprazem no aprendizado mútuo, na construção conjunta de
um mundo melhor.
O presente balanço, representa vo em números, não consegue
traduzir as emoções de milhares de vidas tocadas pelo exercício
do ensino-aprendizagem da FVJ e pelas inicia vas em parceria
com o Ins tuto Vale do Jaguaribe: Cultura e Desenvolvimento IVJ. Entretanto, muito nos felicita testemunhar o entrelaçamento
da comunidade acadêmica com a sociedade em seus vários
segmentos possibilitando maior integração entre os municípios
da região jaguaribana e do Litoral Leste do Ceará.
Paulo Hosanan Machado Soares - Mantenedor
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EXISTIMOS PARA SERVIR
O presente Balanço Social se inicia na comunidade acadêmica e
através dele ela também se inﬁni za. Exis mos para servir
enquanto pessoas e enquanto ins tuição. O vivo propósito de
transformar educando e formando líderes comprome dos com o
desenvolvimento regional faz da Faculdade do Vale do Jaguaribe FVJ uma gênese do bem fazer, a propagação da con nua
esperança pela boa nova através de sua energia sempre jovem.
Somos #GRATITUDE - gra dão com a tude. Recebemos muita
gra dão da comunidade assis da, dos discentes envolvidos e dos
professores reconhecidos. Devolvemos à sociedade o que em nós
transborda: #POSITIVIDADE.
Transitar hoje pelo Vale é constatar o tamanho desse impacto, a
saber por onde se passe um docente ou discente que, de maneira
direta ou indireta, tem relação com nosso universo. Por nos
percebermos assim, tão eternos, não se concebe a região sem a
Faculdade do Vale somando-se à sua grandiosa história e a de
seus personagens ilustres. Ao Vale, a sua mais ilustre
representação regional, a SUA FACULDADE que se recria, se
inova, empreende e transforma. Nós passaremos. A nossa obra,
não. Salve o Vale! Salve a sua faculdade! Salve o hoje que espera
um exitoso 2018 !
Antonio Henrique Dummar Antero - Diretor Geral
FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE | FVJ

I

BALANCO

SOCIAL
2 0 1 7

FVJ E IVJ - GERÚNDIO PARTICIPATIVO
Com uma visão crí ca e proa va, a Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ, ao completar 18 anos, em parceria com o
Ins tuto Vale do Jaguaribe: Cultura e Desenvolvimento - IVJ, expandiu sua atuação para muito além da sala de aula em
toda a região jaguaribana e também do Litoral Leste cearense, através de serviços, palestras, formação e eventos. Neste
relatório, apesar de expressivos, os números não conseguem traduzir a rica troca de experiências entre alunos,
professores e colaboradores da FVJ/IVJ e as comunidades contempladas, cujas vidas con nuam em processo de
transformação, se realizando, se descobrindo, se formando e se fortalecendo, num gerúndio par cipa vo.
Este balanço resulta do compromisso da faculdade através dos cursos de graduação, monitoria acadêmica e do CEMPRE
– Centro de Empreendedorismo, com ações desenvolvidas pelas áreas de Educação, Saúde, Gestão e Jurídica, em suas
unidades de assistência à saúde, escolas, no NPJ – Núcleo de Prá cas Jurídicas e na Casa de Pesquisa e Extensão.
Ao somar esforços com IVJ, ampliando a capacidade de atuação social, a FVJ reitera sua missão de formar líderes.
Resultado dessa parceria, o ciclo de palestras e o encontro de lideranças regionais do Vale Conexão, abordando variados
temas de interesse local e nacional; a con nuidade do programa Tá Valendo, revista eletrônica televisiva com mais de
cinquenta edições, produzida por alunos do ensino médio e do ensino superior, destacada pelo INESP - Ins tuto de
Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, como uma tecnologia social de protagonismo juvenil;
o D A V I D - Digital Arch Valley Innova on Development promovendo a inclusão digital e a inovação, contemplado para o
desenvolvimento de um projeto em parceria com IFCE-Araca e o SEBRAE-CE, em edital da EMBRAPII - Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial; as palestras-show i nerantes Voos para o Futuro, com o cantor, compositor
e aviador Waldonys, entre outras inicia vas conjuntas.
Este olhar para fora construindo uma ponte entre a FVJ e a sociedade teve também seu momento solene, quando da
outorga, pela primeira vez em sua história, do Título de Doutor Honoris Causa a três grandes baluartes da gente
cearense, quais sejam: a empreendedora Maria Miguel de Oliveira - Dona Rosinha, o economista Alci Porto Gurgel Júnior
e o escritor João de Lira Cavalcante Neto.
*Bons Ventos, Sabedoria Boa.
Gaarcia Júnior
DIRETOR TÉCNICO IVJ
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LICENCIATURA EM
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EDUCACAO
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EDUCACAO

FÍSICA

64.858 ATENDIMENTOS

Levando qualidade de vida à população de Araca e comunidades circunvizinhas, o curso de Licenciatura em
Educação Física no ano de 2017 não deixou ninguém parado. Foram diversas ações promovidas e realizadas com
mais de 64 mil atendimentos, entre as quais merece destaque o Dia do Desaﬁo 2017, em parceria com o SESCLER Araca , que promoveu a vidade laboral e rítmica nas escolas, empresas, bancos e comunidade em geral.
A vidades recrea vas envolvendo zumba, capoeira e demonstrações de artes marciais também marcaram a
tônica da maioria dos eventos em ações como: Dia das Mães, Projeto Peteca e Agrinho, Recreio Inclusivo e Ação
Preparatória para o ENEM. Merece destaque também nesse relatório a par cipação efe va do curso no Ciclo
Sesc, Projeto Pai e Estudante, Pedal FVJ e CREF I nerante.
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BACHARELADO EM

DIREITO

DIREITO

1.174 ATENDIMENTOS

O Curso de Direito visa instruir os alunos levando conhecimento sobre atuação na área jurídica, com orientação
técnica e humana para lidar com as diferentes realidades sociais.
Em 2017, o curso realizou palestras e oﬁcinas nos colégios Beni Carvalho e Escola Municipal Antônio Monteiro,
através do Núcleo de Prá ca Jurídica, que somou trezentos atendimentos.
Por meio do NPJ, a Faculdade do Vale do Jaguaribe também proporciona aos alunos ter a visão prá ca da
a vidade advoca cia, realizando considerável ação de inclusão social e auxílio ao Poder Judiciário, dispondo às
pessoas com capacidade ﬁnanceira insuﬁciente para custear demanda judicial a opção de o fazer com o
tratamento adequado.
Inúmeras são as formas processuais que se propõe: ações de Inves gação de Paternidade, Prestação
Alimen cia, Usucapião, Divórcios, dentre várias outras. Além de tudo isso, a Faculdade, através do NPJ,
disponibiliza o acompanhamento de Psicólogo e Assistente Social para orientação em desejáveis conciliações.
Assim, a atuação do Curso de Bacharelado em Direito também se destaca ao disponibilizar e prestar assistência
jurídica à população.
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BACHARELADO EM

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

8.670 ATENDIMENTOS

O Curso de Fisioterapia foi notável em sua atuação no exercício de 2017 com ações e projetos que resultaram na
signiﬁca va melhoria de qualidade de vida da população assis da. Foram quase nove mil atendimentos através
de projetos como: Projeto de Prevenção DST/Carnaval, Ciclo SESC, Palestra Dia da Mulher, Caminhada pelo Dia
do Fisioterapeuta, Fisioterapia no ENEM, Setembro Amarelo, Ceará sem Drogas, entre muitos outros.
A faculdade desenvolve um trabalho con nuo para oferecer aos estudantes do Curso de Fisioterapia a melhor
formação, criando oportunidades de crescimento para que se tornem proﬁssionais prontos para orientar as
pessoas a manter a saúde do corpo e tratamento e recuperação de possíveis lesões, podendo atuar em
hospitais, empresas privadas, como autônomo, entre outras opções de uma sociedade em constante mudança.
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LICENCIATURA EM

LETRAS &
PEDAGOGIA

LETRAS &
PEDAGOGIA

2.094 ATENDIMENTOS DO CURSO DE PEDAGOGIA
630 ATENDIMENTOS DO CURSO DE LETRAS

Juntos na área de humanas, os cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras realizaram o
projeto: Caminhos da Proﬁssão - Ensinando para Aprender. Pela quinta vez consecu va, a ação promoveu o
conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento proﬁssional dos estudantes. Além dos alunos da FVJ, o
projeto também beneﬁciou os alunos técnicos da E. E. E. P. Profa. Elsa Maria Porto Costa Lima.
O Curso de Pedagogia, em parceria com a Secretaria da Educação de Araca , também realizou a Ação Solidária:
Cidadania Qual o Meu Papel?, alcançando oitocentos atendimentos. O projeto: “Higiene corporal, também é
coisa de criança”, por sua vez, possibilitou a realização de diversas a vidades com a temá ca buscando
incen var e estabelecer bons hábitos e prá cas saudáveis. O curso também se fez representar em outras entre
outras ações como: Projeto Interação Melhor Idade, Ações de incen vo à Leitura na biblioteca, Projeto Parceiros
na Formação de Professores e Ação Solidária do Vale Conexão, pelo IVJ. Este úl mo mais uma vez em cooperação
com o curso de Letras.
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BACHARELADO EM

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

225.673 ATENDIMENTOS

A FVJ, enquanto incen vadora na qualidade proﬁssional dos estudantes, procura inves r em programas e ações
que tanto favoreçam a formação destes quanto atendam às necessidades da sociedade.
Nessa perspec va, em 2017 o Curso de Enfermagem promoveu e/ou par cipou de diversas a vidades e
projetos ultrapassando a marca de duzentos mil atendimentos, entre os quais vale citar: Ação no Combate à
Dengue, Ação para as Mães, VII EREN - Congresso Cearense de Enfermagem, Ação alusiva aos 50 anos da Escola
Beni Carvalho e mais os atendimentos no HMED (Hospital Municipal Eduardo Dias) e os atendimentos no
HMSLM (Hospital Maternidade Santa Luísa de Marilac).
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BACHARELADO EM

I

NUTRICAO
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NUTRICAO

401 ATENDIMENTOS

O Curso de Bacharelado em Nutrição proporciona aos estudantes conhecimento sobre saúde e segurança
alimentar, desenvolvendo suas habilidades de planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a vidades nos
segmentos de alimentação, saúde e nutrição.
Entre as ações com a par cipação efe va do Curso de Nutrição estão: Pedal FVJ, Ação Solidária Eterno Aprendiz,
Ação Social Escola de Majorlândia, Ação Social EEF, entre outras, somando quatrocentos e um atendimentos
no exercício do ano de 2017.
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BACHARELADO EM

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

1.859 ATENDIMENTOS

O proﬁssional formado em psicologia estuda o comportamento humano como também os fenômenos
psíquicos. Através de análise, ele diagnos ca, previne e trata distúrbios emocionais e de personalidade, além de
doenças mentais. Um psicólogo pode atuar no ramo proﬁssional e também na área de pesquisa e ensino.
Apesar de ser um curso novo no por ólio da FVJ, já foram promovidas e realizadas diversas ações a ngindo mais
de 1.800 atendimentos em 2017. Ações: I Semana de Psicologia, Exposição Artes do Bem Viver, Campanha
Solidária FVJ: Deixe um livro, Doe Asas, Visita ao Centro de Atenção Psicossocial de Beberibe e o Cine PSI, que viu
na arte cinematográﬁca uma forma de abordar a psicologia fora da sala de aula.
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BACHARELADO EM
I

SERVICO

SOCIAL

I

SERVICO

SOCIAL

1.377 ATENDIMENTOS

No ano de 2017, o Curso de Serviço Social con nuou trabalhando em seus projetos, promovendo a vidades e ações em
localidades da região, como em colégios, bairros e centros ins tucionais.
Entre os projetos podemos destacar: Par pação das Ações Peteca e Agrinho. Produção e Execução do Projeto Bullying,
Ações com os Idosos na Comunidade do Pedregal, Estudo de caso sobre Serviço Social nas Escolas, Grito dos Excluídos,
entre outros.
Houve, ainda, o Natal com os Idosos, do projeto Idosos Acamados, que vem trabalhando no desenvolvimento do bemestar sico e social de idosos na comunidade do Pedregal, assim como o fortalecimento de suas relações afe vas.
A Casa de Pesquisa e Extensão do Curso de Serviço Social atuou no fomento e na disseminação da área proﬁssional e do
compromisso para com a sociedade. Em 2017, uma tabulação de dados sobre a juventude foi realizada a par r de uma
pesquisa feita em 2016, que buscava informações sobre renda familiar, habitação, lazer e trabalho, assim como pontos
de vista do jovem em relação sobre determinadas perspec vas polí cas e públicas. Tal pesquisa contou com a
par cipação de mais de quatrocentos jovens do município de Araca de escolas públicas e também da própria FVJ.
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BACHARELADO EM

FARMÁCIA

FARMÁCIA

2.005 ATENDIMENTOS

O Curso de Bacharelado em Farmácia busca qualiﬁcar estudantes sobre prá cas farmacêu cas, como também
seus princípios e diretrizes. Os formandos desenvolvem conhecimento sobre medicamentos para que no
mercado de trabalho estejam aptos a desenvolver ações de prevenção, proteção e restauração da saúde,
podendo também atuar em outros segmentos da área, em fábricas ou laboratórios de análises e pesquisas, por
exemplo.
Ao longo de 2017, o Curso de Farmácia possibilitou aos estudantes proximidade com a comunidade por meio de
ações como: Projeto Farmácia Viva, Implantação do Serviço de Cuidados Farmacêu cos em uma Unidade
Hospitalar e Ação Sobre Arboviroses em Jaguaruana e na Escola de Ensino Médio Barão de Araca ,
contabilizando mais de dois mil atendimentos.
Também foram realizadas ações sobre DSTs na Escola de Ensino Médio Beni Carvalho e na EXPO 2017, onde
foram esclarecidas dúvidas sobre as principais DSTs, além de realizados testes rápidos para síﬁlis, aplicação de
ques onário, distribuição de preserva vos e folders.
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MONITORIA

ACADEMICA

MONITORIA

ACADEMICA

281.230 ATENDIMENTOS

O papel da monitoria acadêmica, como polí ca ins tucional de incen vo à melhoria do ensino da graduação e de
iniciação à docência, atende aos disposi vos da legislação educacional, como descritos na Lei nº. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e considera a monitoria
acadêmica como parte do processo forma vo dos discentes, como a vidades complementares necessárias no currículo
do ensino superior.
Neste contexto, Nunes (2007) aﬁrma que, a monitoria acadêmica representa um espaço de formação para o monitor e
para o próprio professor orientador, bem como uma ação que visa contribuir com a melhoria da qualidade da educação,
e completa que a monitoria deve ser pensada a par r do processo de ensino. O professor orientador procura envolver o
monitor nas fases de planejamento, interação em sala de aula, laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e das
aulas.
Assim, sabendo a importância da monitoria acadêmica na formação proﬁssional do aluno, como também sabendo que a
formação proﬁssional deste não se faz apenas no banco escolar, o Programa de Monitoria da FVJ proporciona aos alunos
da IES vivenciar a vidades fora da sala de aula. Esta prá ca, proporciona aos alunos do Programa de Monitoria, onde
atualmente compõem um quadro superior a 100 monitores atuantes em mais de 40 disciplinas dos cursos da FVJ, uma
outra visão da prá ca, onde neste contexto ele vivência a docência, a ação e responsabilidade do seu papel proﬁssional
como também inﬂuencia diretamente na comunidade que ele atua.
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UM EXEMPLO DE
EXCELENCIA EM ESTÁGIO
O Núcleo de Prá cas Jurídicas – NPJ da faculdade presta assessoria à população de baixa renda, além de ser uma
oportunidade para alunos de Direito, Serviço Social e Psicologia se aperfeiçoarem por meio da prá ca do estágio. O
atendimento é realizado visando a prá ca dos atos da proﬁssão, ao mesmo tempo em que agrega a prestação de
serviços de relevante valor social.
A atuação do NPJ possibilita o acesso à Jus ça e à garan a dos direitos dos assis dos, além da orientação jurídica e dos
acordos extrajudiciais, notadamente aqueles realizados pelos grupos de mediação. Conta ainda com a parceria da
Defensoria Pública do Estado do Ceará. O NPJ situa-se na Travessa Felismino Filho - 1019, Várzea da Matriz, Araca -CE,
funcionando de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h, totalizando aproximadamente 700 atendimento por
mês, sendo: Ações de Estado (interdição, alteração de nome), Danos (acidentes de trânsito, consignatórios), Direito de
Família (pensão, separação, divórcio, união estável), Direitos Possessórios/Pe tórios (possessórias, usucapião,
demarcação), Direito das Sucessões (inventário, alvará), Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil e outras ações
da área cível, após análise dos professores-supervisores e da coordenação.
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CENTRO DE EMPREENDEDORISMO
DO VALE DO JAGUARIBE

Os cursos da área de Gestão, através do Centro de Empreendedorismo CEMPRE, elaboraram o projeto SEBRAE
IN CAMPUS, promovendo a Faculdade como Empresa Amiga do Empreendedor e realizando a Semana
Pedagógica de Gestão agregada à Feira de Negócios do Litoral Leste – FENALEST-SEBRAE-CE e a EXPO FVJ com a
representação de cerca de 40 (quarenta) microempreendedores e um público circulante de 5000 (cinco mil)
pessoas. Esta uma ação de promoção de desenvolvimento regional na criação de oportunidades de negócios e
incen vo à economia local.
Outra ação do Centro de Empreendedorismo em parceria com o DAVID – Digital Arch Valley Innova on
Development / IVJ foi a realização, durante todo o ano, de uma série de 10 (dez) workshops com temas voltados
para a inclusão e inovação tecnológica, com atendimento direto a cerca de 70 (setenta) pessoas.
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O ano de 2017 pode ser considerado como um marco na a vação e desenho do campo de atuação do Ins tuto
do Vale do Jaguaribe, tendo em vista que, a despeito de sua existência de direito, foi o ano de alavancagem de
sua trajetória de fato. Para tanto, o IVJ elegeu para si a missão de ar culador regional de polí cas culturais, de
empreendedorismo e de inovação, pautada em uma agenda de aproximação com as lideranças de todos os
municípios da Região do Vale do Jaguaribe e realizando eventos representa vos focados na necessidade de
maior integração regional, como: Encontro Vale Conexão I - Vocação e Potencialidade Regionais com o DiretorTécnico do Sebrae Econ. Alci Porto Gurgel Júnior; Encontro Vale Conexão II - Técnicas de Incremento de
Arrecadação de Receita Municipal com o Dr. Marcos Vinícius Veras Machado; e, A Importância do
Planejamento Integrado e as Perspec vas do PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, com o Dr.
George Valen m, Diretor do IBESP/AL-CE. Em paralelo, deu início a uma polí ca de fortalecimento de sua
imagem junto aos demais segmentos públicos, privados e do terceiro setor, culminando com estabelecimento
de projetos e início de protocolos com SEBRAE, Câmara de Vereadores e Governo Municipal de Araca ,
Assembleia Legisla va do Ceará, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, entre outros.

Exposições, lançamentos de livros e a gravação dos programas Vale Conexão, com um circuito de palestras a
serem exibidas na TV Sinal e Internet, as Palestras de Waldonys - Voos Para o Futuro, a legi midade do programa
#TáValendo sendo reconhecido como tecnologia de protagonismo juvenil pela Assembleia Legisla va do Ceará,
tendo garan do um programa televisivo semanal retratando a gente da região, seus costumes e aspirações em
quase sessenta edições, o Cine Clube IVJ Curta Canoa são ações que, ao passo que fomentam a cultura e o
pensamento reﬂexivo sobre a região, se estabelecem como campo prá co do cul vo da imagem do IVJ em sua
parceria com a FVJ.

No âmbito da tecnologia, a projeção do DAVID - Digital Arch Valley Innova on Development, além do plano de
oﬁcinas e workshops, o IVJ conseguiu aporte para dois projetos: Teach in Touch e E-Censo através de edital da
EMBRAPII - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e iniciou a efe vação da plataforma OPEN Observatório das Pequenas Empresas com o SEBRAE-CE.
Na perspec va de ampliação de raio de atuação, o IVJ conseguiu a Cer ﬁcação de U lidade Pública Municipal,
deu entrada na solicitação da Cer ﬁcação Estadual de U lidade Pública e se ar cula para a cer ﬁcação federal.
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Mostra de Cinema que, em parceria com o Curta Canoa, visa a promoção das artes visuais de produções
independentes aliada com a discussão de temas relacionados à sociedade a par r dos ﬁlmes exibidos.
Ao longo de 2017 aconteceram seis sessões, com variados temas e convidados, como a presença do cineasta
Márcio Del Picchia e a exibição do documentário de Sidneia, pescadora rara de Icapuí.
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O Digital Arch Vale Innova on Development – DAVID é fruto da vocação para a produção tecnológica no Vale do Jaguaribe.
Com nome inspirado na ﬁgura bíblica de Davi, o pequeno pastor que venceu o gigante, ursos e leões e entrou para a história
com reconhecimento universal, D.A.V.I.D tem como obje vo possibilitar que o olhar pastoreio de talentosos e aguerridos
estudantes da região do Vale do Jaguaribe se transforme em protagonismo universal através da prá ca do
desenvolvimento digital-tecnológico.
Para além do âmbito digital, porém, o projeto é uma incubadora com a missão de contribuir de forma sustentável para o
desenvolvimento da Região do Vale do Jaguaribe, por meio da transformação de modo estruturado, de ambientes
empreendedores em empresas inovadoras de sucesso.
Com o apoio da EMBRAPII, Sebrae, IFCE e FVJ, o IVJ - Ins tuto Vale do Jaguaribe revoluciona a região com projetos de
inovação tecnológica.
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M
PUS
A Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ, ao passo que já tem um legado reconhecido para e pela região do Vale do Jaguaribe,
há muito deixou a imagem de uma faculdade privada e se tornou patrimônio da gente a quem serve. EM CAMPUS é um
projeto que visa estabelecer um calendário de a vidades com espaço reservado à comunidade.
Facultando à população um espaço de expressão nas artes, lazer, entretenimento e esporte, através de convênio de
parceria, o IVJ dispõe de toda a infraestrutura de quadras, campos, áreas verdes, brinquedoteca, estúdios, auditório e
espaço gastronômico da FVJ para a realização de a vidades da comunidade ou voltadas para ela. O Em Campus estabelece
um calendário de a vidades ao longo do ano com lançamentos de livros, concertos, mostras Cine Clube IVJ-Curta Canoa,
recrearte (recreação e arte), torneios e prá cas espor vas.
O Em Campus é, portanto, um programa de a vidades culturais na sede da FVJ, consoante com a sua proposta do IVJ
enquanto agente social na promoção da melhoria de condições de vida da comunidade, promovendo acesso à cultura,
lazer e entretenimento.

I

BALANCO

SOCIAL
2 0 1 7

O projeto Farol da Liderança - Araca vem ao encontro da necessidade real e imediata de melhorar os seus resultados no
que se refere ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.
O Farol da Liderança, a par r da provocação e do es mulo aos estudantes do 6º a 9º ano do ensino fundamental e da
ar culação da gestão escolar com uma ação interdisciplinar, promove uma escola reﬂexiva que permite que o conteúdo
apreendido se converta em expressão do próprio aluno acerca de suas impressões sobre si mesmo e o mundo que o cerca.
Na era da informação, quando dados se proliferam de forma ver ginosa, obter o conhecimento (processo mental,
a vidade intelectual) é condição essencial para a formação de cidadãos conscientes, líderes na vida, a par r da
autogovernança.
O desaﬁo educacional de aspecto cumula vo de dados, de repasse mecânico de informação, ganha vida e lança luz sobre a
formação de jovens estudantes que saem da posição de “recipientes” e se tornam interlocutores sociais, agentes de
mudança.
O Farol da Liderança é para toda a escola, como a vidade anual, interdisciplinar, possibilitando aos alunos produzirem
conteúdo e se ar cularem com sua comunidade, expressando o resultado dessa ar culação através da TV Farol, do site do
projeto e da Feira Anual do Farol da Liderança.
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V AL e NDO
É uma revista eletrônica televisiva semanal apresentada por estudantes do ensino médio e da graduação da
FVJ, retratando a relação da juventude com o mercado de trabalho e o protagonismo estudan l.
Um programa que interage com os diversos segmentos da região, com foco na cultura, arte, lazer e
comportamento.
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I

I

A C A O

I T I N E R A N T E

Trata-se de uma ação socioeduca va que, através de parcerias e em sistema de caravana, leva serviços de saúde,
cidadania, lazer e formação para toda a região. O caráter primordial dessa inicia va se baseia na premissa de que a
promoção do desenvolvimento é reserva humana e, portanto, nasce na percepção do indivíduo sobre si mesmo e seu
entorno.
Derrubando muros e construindo pontes, o Vale Conexão I nerante leva o IVJ onde o povo está. Em parceria com a
Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ e outros agentes sociais, o IVJ promove a caravana do bem e da esperança levando às
populações mais carentes serviços nas áreas de Saúde, Direito, Gestão e Assistência Social e palestras e minicursos
voltadas para o empreendedorismo e economia cria va, recreação infan l e promoção de uma programação cultural
destacando os talentos locais.
Toda a energia dos professores, colaboradores e alunos da FVJ alimenta o trio elétrico, ocupa praças e/ou logradouros e
enriquece a comunidade com um sábado diferente, com um me de proﬁssionais dedicados a olhar, cuidar e apontar
soluções para a comunidade assis da.
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Dentro das ações do IVJ, temos o Vale Conexão Palestras onde, mensalmente, contamos com a presença de nomes
ilustres que trazem assuntos per nentes da atualidade que são u lizadas em prol de seu crescimento.
Periodicamente, são escolhidos e abordados temas diversiﬁcados e abrangentes que trazem conhecimento aos
alunos das mais diversas áreas e público em geral. Todas as palestras são gravadas para geração de programa de TV
à ser exibido semanalmente na TV Sinal, nas quartas, às 19:00.
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A Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ, em parceria com Ins tuto do Vale do Jaguaribe: Cultura e Desenvolvimento
- IVJ, com cerca de quatro mil alunos de graduação e pós-graduação na sede e em seus vários polos, diante das
recentes mudanças no contexto polí co-econômico nacional afetando diretamente a administração pública,
promoveu em 2017 o II Encontro Vale Conexão com as Lideranças da Região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste.
Vale destacar a presença do público de interesse do evento, contando com prefeitos e representantes dos
municípios de Araca , Quixeré, For m, Icapuí, Russas, Beberibe, Itaiçaba, Jaguaruana, Morada Nova,
Jaguaretama, Jaguaribe, Horizonte e Pacatuba.
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