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AS LIÇÕES DE
STEVE JOBS
PEDRO HENRIQUE CHAVES ANTERO

Steve Jobs, ao discursar para os formandos da Universidade de Stanford, em 2005, não era um empresário 

qualquer. Apesar dos seus apenas cinquenta anos de idade, ele era uma estrela da tecnologia e uma lenda viva para 

milhões de pessoas no mundo inteiro.

Entretanto, sua vida não foi pautada no ritmo e nem na forma dos jovens americanos à época. As circunstâncias 

particulares de sua trajetória ensinaram-lhe a entender duas coisas: em primeiro lugar, que cada um tem que 

confiar em si mesmo ou em algo que lhe pertença, como seu instinto ou seu destino. Em segundo lugar, que as 

conquistas obtidas em diferentes momentos da vida conectam-se no futuro e proporcionam resultados 

surpreendentes. Para isso, segundo Jobs, mesmo que a vida lhe seja adversa, não perca a fé. O que lhe fez seguir 

adiante, segundo seu testemunho, foi o seu amor pelo que fazia.

O Balanço Social 2018, da FVJ, é uma resposta às lições de Jobs. Os jovens já se puseram na estrada do serviço à 

comunidade, assumindo diferentes projetos em favor da região. O universitário da FVJ está convicto da sua ideia e 

da sua força e não permite que o ruído de opinião alheia sufoque a sua voz interior. Ter coragem para seguir adiante 

é o que se observa no trabalho diário dos universitários na realização de tantasatividades sociais.

Steve Jobs falou em Stanford, mas foi ouvido em Aracati.

MANTENEDOR 
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MUDANÇA: UMA CERTEZA
PRINCÍPIO: A ESSÊNCIA
PAULO HOSANAN

Num cenário de instabilidade, urge o cultivo do pensamento disruptivo e do exercício de desapego a ideias 

cristalizadas. A mudança é, no mais das vezes, a única  certeza. Com isso, o homem moderno gasta muita energia 

na especulação, buscando conhecer e tentar controlar o porvir. O cenário de incerteza atinge a vida das pessoas, 

das empresas e das instituições públicas, com uma onda de ansiedade que provoca a perda de foco no que 

realmente importa.

Na contramão da especulação sobre o futuro, faz-se mister fortalecer o que nos move, o que nos traz sentido, o 

porquê de nossa existência. Nessa reflexão, é oportuno indagar: a nossa ausência afetaria de que forma as pessoas? 

A resposta a essa pergunta aponta  a perenidade de nossa essência, o nosso princípio.

A Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ abraça as inovações tendo sempre claros seus princípios, entre eles o 

compromisso com o desenvolvimento regional, aqui destacado. São milhares de profissionais formados e 

atuantes no mercado, centenas de professores, colaboradores e parceiros unidos pela missão de formar líderes. 

Anualmente, a FVJ, em parceria com o Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ e numa aproximação efetiva com as 

lideranças locais, assiste mais de meio milhão de pessoas na Região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste, através 

de estágios, extensão e projetos específicos. Em 2018, o fortalecimento desse compromisso se deu com a 

inauguração da Clínica Escola FVJ prestando serviços de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia entre outros. Um dos princípios da FVJ, o que justifica seu futuro promissor, está nas pessoas, 

na região, em cada família. O essencial, muito bem traduz a campanha: #FVJSemprePresente.

MANTENEDOR 
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“PORQUE VOCÊS SÃO O CÉU 
CHEIO DE ESTRELAS, QUERO 
LHES DAR MEU CORAÇÃO….”
ANTONIO HENRIQUE DUMMAR ANTERO

Esse trecho da canção da banda Coldplay intitulada “Um Céu Cheio de Estrelas” sintetiza expressamente o que 

resulta ser a constatação deste relatório. Por que uma comunidade pode entregar tanto para todo o seu território? 

Este esboço poético simula o que essa comunidade representa: o Céu do Vale do Jaguaribe cheio de líderes 

capazes e apaixonados que doam seus corações, seu máximo, em ações que, a cada ano, evidenciam uma região 

transformada pela esperança do trabalho voluntário de jovens talentosos que buscam o conhecimento, que só 

pode ser firmado elevando as hipóteses estudadas à prática. Colocar a mão na massa é fundamental, relacionar-se 

interdisciplinarmente com outros profissionais, agir quando seja preciso, calar quando oportuno, se manter firme 

no propósito diante das adversidades reais do dia a dia das profissões. Sentir o pulsar e a emoção da relação com os 

assistidos pelos serviços dos jovens é a experiência indelével que faz líderes em ação. Num mundo de 

superficialidade, é bom reconhecer o padrão de excelência que a FVJ entrega às várias instituições e entidades 

com ela conveniadas, inclusive um Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, com nota máxima - conceito 5 no MEC, e 

uma Clínica Escola atuante que registra a alegria de centenas de pessoas que recebem  seus serviços de qualidade 

e garantem a integração da teoria e prática, também conceito 5, nota máxima, no último reconhecimento de 

nosso curso de Enfermagem. Mais uma vez, vale descrever a reputação de nossos estudantes na cena da volta do 

recesso de férias para as atividades de atendimento nas comunidades, sendo aplaudidos pela população. 

Qualidade marcada, não simplesmente pelo elevado nível dos professores, laboratórios e Campus, que 

impressionam todos os seus visitantes, mas pela visão convicta de trabalhar Homens e Mulheres no que estes têm 

de mais nobre: sua Humanidade.

Por esta razão, destacamos nossa alegria na certeza de seguirmos o caminho para o encontro de nossa missão, 

formar líderes, independentemente do contexto de incertezas políticas e econômicas. Agradecemos a Deus pela 

confiança de nossos parceiros, pelo engajamento de nossos professores, pela entrega de nossos colaboradores, 

por todo entusiasmo de nossos estudantes e, sobretudo, por todo amor e carinho recebidos da comunidade de 

toda a região do Vale do Jaguaribe.

DIREÇÃO GERAL
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O curso de Letras tem como objetivo a formação de profissionais com capacidade crítica e criativa, além de 

desenvolver competência intercultural, podendo trabalhar como intérprete, tradutor, pesquisador, ou seguir carreira 

acadêmica, entre outros ramos.

Já o profissional formado em Pedagogia, amplia seu conhecimento desenvolvendo capacidades e habilidades 

pedagógicas, técnico-pedagógicas e sociopolíticas. Com um corpo docente altamente qualificado, o estudante de 

Pedagogia da FVJ desenvolverá competências e postura ética e crítica podendo atuar em ambientes escolares ou não-

escolares.

No decorrer do ano de 2018, muitas foram as ações realizadas pelos dois cursos, das quais podemos destacar as 

atividades desempenhadas no projeto Jaguar Esporte Clube, Readequação da  Brinquedoteca com Playground, as 

visitas ao campo de estágio I e II, visita à Comunidade Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz-CE,  a realização de  várias 

palestras.

Além disso, os dois cursos  também desenvolveram atividades no FestVale: Cultura & Responsabilidade Social, por 

meio do protagonismo dos  alunos e professores com apresentações artísticas, lançamentos de livros, oficinas de 

contaçao de histórias infantis. O curso de Letras marcou presença nas escolas estaduais de educação com o projeto 

"Caminhos da Profissão", o qual destaca a atuação do profissional de letras na revisão e correção de redações, 

fortalecendo o vínculo entre a FVJ e as escolas da região, além de contribuir com a formação prática dos nossos futuros 

docentes. Inúmeros alunos do ensino médio receberam consultoria gratuita e puderam ter, pela primeira vez,  

orientação de um profissional da área em formação sobre suas redações e assim conseguir a sonhada aprovação na 

Universidade por meio da nota do ENEM.
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O curso de Direito visa formar profissionais para atuar na área jurídica, com orientação técnica e humana para lidar com 

as diferentes realidades sociais, oferecendo respostas aos postulados da Ciência do Direito. Esta não é uma ciência 

exata e não deve existir isoladamente, visto ser, direta ou indiretamente, inserida em todos os ramos da sociedade, 

orientando ações e reações que devam respeitar o ordenamento jurídico pátrio.

Neste viés, o curso de Direito da FVJ atendeu uma demanda de 12.698 pessoas no decorrer do ano de 2018, tendo o 

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ como seu principal catalisador da prestação de serviço à comunidade, 

proporcionando aos alunos uma visão prática do exercício advocatício.

Vale destacar, ainda, a realização do   Congresso Jurídico do Vale do Jaguaribe, agregando  valores acadêmicos e de 

vivências aos discentes   do curso através do contato com palestrantes num rol de profissionais de carreiras jurídicas 

ainda não visto em outros eventos regionais, contando com  Delegados, Defensores Públicos, Procuradores e 

professores de renome nacional.

Outros Projetos/Ações de Destaque: 

 - O Bem é Doce - #Ética em Prática

 - Futuro, Vocação e Juventude -  Feira Itinerante das Profissões

 - Seminário sobre Política Criminais (Penas Alternativas e Encarceramento de Massa)  - Mossoró/RN
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GESTÃO

160 ATENDIMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
RECURSOS HUMANOS
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Administrar é preciso! Seja a sua vida ou seja o seu negócio, cada vez mais precisamos da administração, 

principalmente num cenário de muita  mudança, novas tendências, comportamentos, gestão e tecnologia.

O curso de Administração visa proporcionar, através do enfoque multidisciplinar, o desenvolvimento de profissionais 

com uma visão global da realidade, em cujo contexto se insere a tomada de decisões, almejando a diferenciação pela 

competência e capacidade técnica, além de estimular a produção de novos conhecimentos na área de administração, 

incentivando a pesquisa e produção científica.

Nesta perspectiva, o curso de Administração, em parceria com os cursos de Ciências Contábeis e Gestão de RH  da FVJ 

no ano de 2018 realizou  projetos como: 

Caderneta Digital, aplicada no acompanhamento e mensuração das operações comerciais dos expositores no II 

Festival de Gastronomia de Aracati, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracati, atendendo 32 empresas, 12 

artesãos e 4 produtores rurais.

Capacitação - oficinas e workshops em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE-CE (Escritório Litoral Leste), com cursos:  Lego Serious Play, Metarreciclagem: Oportunidade de Negócios, 

US - User Experience  Empatia para os Pequenos Negócios,  entre outros, atendendo 160 pessoas;

Consultoria ao IVJ a partir do CEMPRE - Centro de Empreendedorismo.
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É tempo de se movimentar! O nosso cotidiano nos exige cada vez mais força e determinação para encarar a rotina; e 

nunca se fez tão necessário correr atrás de uma vida saudável – mente e corpo. Partindo disto, a atividade física é 

primordial para uma melhor qualidade de vida.

O curso de Educação Física visa desenvolver de forma harmônica os aspectos físico-motor, percepto-cognitivo e 

socioafetivo do educando, para melhor desempenhar suas funções no mercado de trabalho e enfrentar os constantes 

desafios e rápidas transformações da sociedade, a fim de oportunizar condições mais propícias para o exercício 

profissional de maneira autônoma e permanente.

Há anos o curso de Educação Física da FVJ realiza diversas ações, entre atividades recreativas e  atendimentos que 

promovem o bem-estar físico e mental. No ano de 2018, o curso realizou mais de 72 mil atendimentos com ações e 

projetos dos quais podemos destacar: Dia do Desafio 2018 em parceria com o SESC-LER Aracati, atividades junto ao 

Projeto Irmão Lourenço, ações nas escolas de ensino médio de Aracati através do Futuro, Vocação e Juventude - Feira 

Itinerante das Profissões,  Recreio Inclusivo, que tem por finalidade despertar a docência nas diversas áreas de inclusão 

do aluno com deficiência, entre outros.

Além disso, o curso de Educação Física ganhou destaque na condução do Jaguar Esporte Clube, do Instituto do Vale do 

Jaguaribe – IVJ,  proporcionando a crianças e adolescentes atividades esportivas e de lazer que vêm transformando 

suas vidas na comunidade do Pedregal e da Vila Grega, em Aracati.

Outros Projetos/Ações: 

- 5º Desafio Rota dos Ventos - Bora Correr Aracati        - Aracati NABBA - Fisiculturismo e Fitness (Apoio)

- Encontro de Educação Vicentina                                      -  Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só 

- Jogos Intercursos                                                                       Corpo, Múltiplas Abordagens



educação
física

BA
LAN

CO 

SO
CI
AL20

18

EDUCAÇÃO
FÍSICA

72.332 ATENDIMENTOS 

LICENCIATURA E BACHARELADO
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Enfermagem: a Arte de Cuidar, uma profissão que nunca para de crescer, pois a sociedade não pode prescindir desse 

profissional humano que enxerga seus pacientes para além da sua patologia. 

Com o objetivo de  formar enfermeiros bacharéis capazes de influenciar na construção de novos paradigmas de saúde, 

através de um corpo de conhecimentos próprios, sedimentados em um pensar integral do cuidado humano, para atuar 

nas áreas de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos, famílias e comunidades,  em 2018 o curso de 

Enfermagem realizou mais de 200 mil atendimentos através de estágios supervisionados no Hospital e Maternidade 

Santa Luísa de Marillac (HMSLM), nas Unidade Básicas de Saúde (UBS) de Aracati, no Hospital Municipal Dr. Eduardo 

Dias (HMED), na Policlínica, nos CAPS Geral/EAD e na Clínica Escola FVJ.

Ano em que o curso recebeu nota máxima (5) em avaliação do MEC, vale destacar também os eventos e as ações 

desempenhadas pelo curso como o Outubro Rosa e o VIII Encontro Regional dos Estudantes de Enfermagem (EREEN), 

realizado dentro da Expo FVJ 2018.

Outros Projetos/Ações: 

- 8ª Fase Anual da pesquisa de Reversão de Miopia na Infância em parceria com  Keio University School of Medicine 

(Japão) e a Univesrisidade Estadual Paulista (UNESP) - atendendo criança de 07 a 12 anos da E. E. F. Professor Antonio - 

- Monteiro (Aracati)

 - Futuro, Vocação e Juventude -  Feira Itinerante das Profissões

- Estágio Supervisionado no Hospital Maternidade Almeida Castro - HMAC / Mossoró-RN

- Estágio Supervisionado no Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró-RN

- Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só Corpo, Múltiplas Abordagens
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Na Farmácia explora-se o mundo dos medicamentos, cosméticos, fármacos, análises clínicas e toxicológicas. Com um 

campo amplo de atuação, que vai além da já estereotipada drogaria, a área da Farmácia permite ao profissional atuar 

desde a pesquisa de novos medicamentos até a análise de amostras em laboratórios.

O curso de Farmácia tem como objetivo propiciar uma formação que atenda às necessidades sociais da saúde, e que 

assegure, prioritariamente, a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado à 

população, sem, contudo, perder a perspectiva regional, estadual e nacional. Nesse sentido, a formação acadêmica 

proposta busca qualificar o profissional dessa área frente aos princípios, diretrizes e práticas farmacêuticas, por meio 

da compreensão das relações do trabalho em saúde e sociedade.

O Curso de Farmácia da FVJ vem se destacando a partir da criação do horto e do projeto Farmácia Viva,  realização de 

projetos e ações como a Ação sobre Arboviroses na Escola de Ensino Médio Barão de Aracati, a implantação do serviço 

de cuidados farmacêuticos em uma Unidade Hospitalar, a visita guiada dos idosos do Bairro Pedregal (Aracati-CE) ao 

Horto – FVJ, o acompanhamento a atleta do Projeto Jaguar Esporte Clube,  a participação no Projeto Vale Conexão 

Itinerante em Beberibe-CE, a Triagem Laboratorial para Hemoglobinas Variantes, entre outras, atingindo 440 

atendimentos.

Outros Projetos/Ações: 

- Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só Corpo, Múltiplas Abordagens
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É tão bom poder caminhar, passear e deixar seus passos levar você  àquele lugar que  deseja! E o mais maravilhoso 

disso tudo é que se um dia você tiver dificuldade para isso , haverá um profissional capaz de recuperar seus 

movimentos: o Fisioterapeuta.

O Curso de Fisioterapia visa formar profissionais capacitados para diagnosticar disfunções cinético-funcionais do 

indivíduo, tanto na promoção, prevenção, quanto na reabilitação, sendo comprometido com o seu meio, com 

questões relacionadas à política de saúde vigente e na busca de novas técnicas de aplicação para diversos tipos de 

tratamento, através da busca de novas tecnologias e da pesquisa.

O curso de Fisioterapia da FVJ em 2018 realizou atendimentos clínicos, atividades laborais, atendimentos em grupos 

específicos, educação permanente, educação em saúde nos colégios e comunidades terapêuticas atingindo mais de 11 

mil atendimentos, atuando em locais como o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Programa Saúde na Escola – 

PSE, Clínica Escola FVJ, Centro de Reabilitação de Russas, entre outros.

Outros Projetos/Ações: 

- 5º Desafio Rota dos Ventos - Bora Correr Aracati

- Futuro, Vocação e Juventude - Feira das Profissões Itinerante

- São João de Idosos do Bairro do Pedregal (Aracati-CE);

- II Festival Gastronômico de Aracati

- Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só Corpo, Múltiplas Abordagens
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Bem-estar físico e mental nunca sai de pauta, e para isso, o acompanhamento de uma boa alimentação, 

supervisionada por um Nutricionista, sempre se faz necessária.

Aqueles que optam em fazer o curso de Nutrição, estarão aptos a prescrever dietas, elaborar diagnósticos, fazer 

controle de qualidade de alimentos, entre outras funções que visam a segurança alimentar. O profissional de Nutrição 

atua visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde e estado nutricional.

E no ano de 2018, a atuação do curso se destacou com mais de 800 atendimentos, entre ações e eventos realizados 

como: a Semana do Bebê, com uma palestra sobre alimentação saudável; palestra sobre o câncer de mama durante o 

Outubro Rosa; comemoração ao Dia do Nutricionista; e avaliações nutricionais de idosos, crianças e gestantes.

Outros Projetos/Ações: 

- Futuro, Vocação e Juventude - Feira das Profissões Itinerante

- II Festival Gastronômico de Aracati

- Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só Corpo, Múltiplas Abordagens
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Estudar os diferentes aspectos que envolvem o psiquismo mostra-se como tendência nos últimos anos, 

principalmente em meio às várias mudanças que rotineiramente afetam as vidas dos seres humanos. E é exatamente 

partindo dessa perspectiva que a Psicologia se coloca no hall dos cursos mais procurados.

O curso de Psicologia tem por objetivo promover a formação do psicólogo para a atuação nas diferentes áreas 

profissionais e de pesquisa, evidenciando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de ampliar o 

espaço de participação do aluno como sujeito de sua própria formação.

Na Psicologia da FVJ, o aluno entra em contato com o campo de atuação desde o início do curso, visualizando as 

diferentes áreas em que o psicólogo pode atuar, tais como: escolas, empresas, Centros de Atenção Psicossocial, 

Centros de Referência a Assistência Social, hospitais e projetos sociais, por exemplo.

Além disso, os alunos do curso estão envolvidos em diferentes projetos de extensão, dos quais se destacam os 

Projetos/Ações: 

- Futuro, Vocação e Juventude - Feira das Profissões Itinerante; 

- Acompanhamento de atletas do Projeto Jaguar Esporte Clube;

-  CinePsi; o CaféPsi; 

- Programa Incluindo a Gente, em parceria com a Prefeitura de Icapuí - CE;

 - Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia, Educação e Saúde; 

- Realização Congresso Vale Mais Saúde: Um Só Corpo, Múltiplas Abordagens;

- Acompanhamento do Grupo de Idosos do Pedregal - Aracati-CE, além de diferentes 

Rodas de Conversa em diferentes espaços.
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Para quem se sensibiliza com a questão social, cursar Serviço Social é habilitar-se para formular e realizar propostas de 

intervenção para o enfrentamento de dificuldades e promoção do exercício da cidadania.

O curso de Serviço Social da FVJ, prepara os acadêmicos para identificar as necessidades presentes na sociedade e 

formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando as novas articulações entre o 

público e o privado.

Observando princípios éticos e de segurança, o Assistente Social, voltado para o desenvolvimento integral do ser 

humano e promoção do bem-estar social, analisa e compreende a dinâmica social e as dificuldades individuais, grupais 

e comunitárias; mobiliza potenciais políticos e institucionais para superar problemas, articulando um conjunto de 

serviços públicos e de defesa e garantia dos direitos de cidadania.

Em 2018, o curso teve como destaque os atendimentos realizados ao público que procura os serviços do NPJ - Núcleo 

de Práticas Jurídicas, e a extensão realizada pelos alunos com idosos da comunidade do Pedregal. E cabe ainda 

destacar a participação do curso na Semana de Responsabilidade Social, a partir do FestVale – Responsabilidade Social 

e Cultura, evento este que movimentou a faculdade com as diversas manifestações artísticas e culturais de nossa 

região.

Outros Projetos/Ações: 

- Futuro, Vocação e Juventude - Feira das Profissões Itinerante;

- Atendimento na Clínica Escola FVJ;

- Acompanhamento a atletas e familiares do Projeto Jaguar Esporte Clube;

- Lançamento do projeto de Pesquisa sobre o Perfil da Juventude no Município de Aracati.
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A Monitoria Acadêmica é uma modalidade específica de ensino e aprendizagem, vinculada às necessidades da 

formação acadêmica do aluno e inserida nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos respectivos pela FVJ.

Sabendo-se que as atividades da Monitoria Acadêmica são importantes para a formação acadêmica do aluno de 

graduação e, em especial, para a formação profissional do aluno-monitor, por permitir sua relação na vida 

universitária, a iniciação na prática docente, bem como fortalecer sua formação acadêmica, a Faculdade Vale do 

Jaguaribe - FVJ vem incentivar a participação de seus acadêmicos no Programa de Monitoria.

O Programa da Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a integração de alunos de períodos 

mais avançados com os demais, a participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas 

do curso, além de treinamento em atividades didáticas, conforme as normas estabelecidas.

O Projeto de Monitoria Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe – FVJ fomenta iniciativas de promoção do 

desenvolvimento e aprimoramento mantido e coordenado como um espaço de aprendizagem direcionado aos alunos 

de graduação.

Sendo a Monitoria Acadêmica a junção das ações de todos os cursos de graduação, no ano de 2018 a Monitoria 

Acadêmica da FVJ teve os seguintes índices: 

124 Monitores

33 Professores Orientadores

52 Disciplinas

500 Alunos atendidos, em média

08 Cursos participantes do programa

MONITORIA
ACADÊMICA
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A Faculdade do Vale do Jaguaribe promoveu a 6ª edição da EXPO FVJ 2018, de 06 a 09 de novembro de 2018, tendo 

como tema central: “Interdisciplinaridade: Ciência em Foco”.  A EXPO FVJ 2018 reuniu palestras, oficinas, minicursos e 

trabalhos acadêmicos e científicos, sendo composta pelo V Encontro de Iniciação Científica, o V Encontro de Práticas 

Docentes, o VIII Encontro Regional dos Estudantes de Enfermagem (EREEN), o I Prêmio Jaguares da Ciência e o V 

Encontro de Pós-graduação e Extensão.

 Os trabalhos refletiram o empreendedorismo nos distintos ramos, bem como, propostas de intervenções, saberes e 

tecnologias que podem ser estimuladas.  Em sequência, o evento contou com espaços de palestras, oficinas, 

minicursos, com uma média de 4000 (quatro mil)  participantes inscritos, visitação às atividades, além de serviços à 

comunidade e participantes.

Assim,  na EXPO FVJ 2018, todas as atividades que aconteceram no Campus da FVJ foram voltadas para socialização de 

conhecimentos e valorização da cultura regional, firmando-se como uma oportunidade de aperfeiçoamento 

profissional, compartilhamento de ideias e soluções, visando identificar a participação da instituição no 

desenvolvimento da região em que se insere. Direcionada aos alunos de cursos de graduação e cursos de pós-

graduação, alunos da educação básica, professores de educação básica, professores do ensino superior, profissionais 

das áreas afins, empresários e comunidade em geral, promovendo momentos de integração por meio das atividades 

propostas, a EXPO FVJ figura entre os maiores eventos do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste realizado nesses 

parâmetros.

EXPO FVJ
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O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade do Vale do Jaguaribe (NAI - FVJ) foi criado no sentido de garantir 

acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (temporária ou permanente) e à pessoa com deficiência 

intelectual, física, sensorial (auditiva e/ou visual), transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação.

O NAI instituiu uma Comissão de Acompanhamento das suas atividades através da portaria 43/2018 de 27 de setembro 

de 2018 que auxilia no desenvolvimento das seguintes atividades: grupo de estudos em acessibilidade e inclusão no 

ensino superior, realização de grupo de apoio psicológico para alunos com deficiência, produção de cartilha de 

orientação docente para atuação junto ao público-alvo do Núcleo, bem como ações de difusão e cidadania, articulação 

multiprofissional com os demais setores para apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

Neste sentido, foram realizados uma média de 73 atendimentos diretos aos alunos incluídos nos cursos de graduação 

da FVJ, ampliando esse número para 181 através de atendimentos/abordagens indiretas com os demais alunos e 

atuação junto aos coordenadores/docentes e outros profissionais do ensino superior na região do Vale do Jaguaribe, 

atendendo a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que instituiu itens para a promoção da acessibilidade e de 

outras providências.

NAI
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Grupo de apoio psicológico para pessoas com deficiência facilitado pelos estagiários do NAI Equipe NAI em reunião com o setor de comunicação planejando a produção de vídeo sobre acessibilidade
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INSTITUTO
VALE DO JAGUARIBE



DAVID O Instituto Vale do Jaguaribe, Cultura e Desenvolvimento - IVJ é um potente articulador, promotor e realizador 

de projetos em colaboração com a sociedade. Com foco no ensino, pesquisa, educação, cultura, esporte, formação 

profissional, experimentação de modelos produtivos e sistemas alternativos de produção, do fomento à cooperação 

técnica, gerencial e operacional e, ainda, desenvolvendo programas sociais, o IVJ encontra sua motivação no pleno 

exercício da cidadania, na criação de oportunidades para a plenitude humana em sua própria terra, a partir dos 

municípios que integram a Região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste cearense.

No ano de 2018 o IVJ elegeu novamente para si a missão de articulador regional de políticas 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 representativos focados na necessidade de maior 

integração regional. Em paralelo, deu avanço a política de fortalecimento de sua imagem junto aos demais 

segmentos públicos, privados e do terceiro setor, culminando com estabelecimento de projetos e continuação de 

protocolos com o SEBRAE, Câmara de Vereadores e Governo Municipal de Aracati, entre outras cidades.

Exposições, lançamentos de livros e a gravação dos programas “Vale Conexão”, com um circuito de palestras e 

perfis, e “Tá Valendo” - tendo garantidos dois programas televisivo semanal retratando a gente de sua área de 

atuação, seus costumes e aspirações, exibidos na TV Sinal e Internet, o Balanço Social, o Cine Psi IVJ são ações que, ao 

passo que fomentam a cultura e o pensamento reflexivo sobre a região, se estabelecem como campo prático do 

cultivo da imagem do IVJ.

Todas essas conquistas, entretanto, num cenário político-econômico instável, ganham mérito redobrado 

graças à parceria master com a Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ e,  trazem consigo o grande desafio de tornar 

sustentável cada uma das ações com a captação de recursos que viabilizem, para além disso, o desenvolvimento do 

próprio Instituto.
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CLÍNICA ESCOLA



DAVIDCLÍNICA
ESCOLA

A Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ, principal referência da educação superior na região do Vale do Jaguaribe e 

Litoral Leste cearense, em 2018 deu mais um importante passo em sua histórica garantia de excelência no ensino e 

compromisso social. Servindo a população com o atendimento de saúde através dos cursos de Fisioterapia, Educação 

Física, Farmácia, Nutrição, Serviço Social, Psicologia e Enfermagem, nasceu a Clínica Escola FVJ.

Através de um Termo de Cessão, a Faculdade transferiu para o IVJ a gestão do equipamento de saúde.

A Clínica Escola FVJ chegou para, além do atendimento das especialidades, unir esforços do trabalho realizado 

através dos programas de estágio de curso com o atendimento, direta e/ou indiretamente, à população. O foco na 

saúde humanizada, com cobertura da criança ao idoso com suas particularidades físicas e psíquicas, com abrangência 

interdisciplinar no atendimento é outro diferencial.

Já foram realizados, inicialmente, atendimentos gratuitos voltados para a comunidade do Pedregal e Vila Grega, 

buscando integrar estudantes à realidade profissional que os aguarda, sob o olhar dos experientes preceptores de 

cada disciplina/curso. Outro ponto a ser destacado é que a Clínica também é um importante campo de pesquisa, com 

oferta e dados a serem trabalhados e transformados em conhecimento por estudantes, professores e profissionais da 

área de Saúde e da Gestão Hospitalar.

Possui modernas instalações com recepção, ambulatório, laboratórios e consultórios para as diversas práticas, com 

entrada exclusiva no campus da FVJ, com capacidade para atendimento diário a dezenas de pessoas.

Reunindo ensino, extensão e pesquisa, a Clínica Escola FVJ traduz a responsabilidade social e o compromisso da FVJ 

com o desenvolvimento sustentável do município de Aracati e da Região do Vale do Jaguaribe e do Litoral Leste.

O mais alto nível de ensino-aprendizagem, os melhores profissionais e maior compromisso regional são reflexos das 

ações da FVJ, em parceria com o Instituto Vale do Jaguaribe – IVJ, na inspiradora missão de formar líderes 

comprometido com a criação de uma sociedade mais justa e com o desenvolvimento regional pleno.
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Digital Arch Valley Innovation Development - DAVID - em parceria com o 

SEBRAE, o projeto encabeçou seis das sete oficinas de capacitação do 

SEBRAE-CE, capacitando cerca de 120 (cento e vinte pessoas)  e, ainda, teve 

destaque na elaboração da Caderneta Digital para o II Festival Gastronômico 

de Aracati, em parceria com a área de Gestão da FVJ e a Prefeitura de Aracati, 

atendendo a 32 empresas, 12 artesãos, e 04 produtores rurais, somando 208 

atendimentos.

DAVID

D VID
V

DIGITAL ARCH VALE INNOVATION DEVELOPMENT 
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O programa ganhou novos quadros, nova plástica (vinhetas), dobrou de 

duração e agora parte para seu terceiro ano, sedimentado como um produto de 

qualidade para divulgar as ações do IVJ e seus parceiros, sobretudo a FVJ, em 

canal aberto e streaming.  

TÁ VALENDO

valendo
ano 2
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CEMPRE - Centro de EmpreendedorismoImportante articulador de projetos, através da intersecção  da Faculdade do Vale do 

Jaguaribe - FVJ. Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ e  o mercado,  o CEMPRE se constitui um importante ambiente de prática para 

graduandos e criativos que pretendam empreender com suas ideias inovadoras.Em 2018, o CEMPRE proporcionou a 

formatação do Projeto FVJ Store, a  ser lançado em 2019, viabilizou a produção da  Caderneta Digital, que  teve  sua aplicação 

piloto no II Festival Gastronômico  de Aracati, em parceria com o SEBRAE-CE e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

da Prefeitura de Aracati, sendo já  indicada para uma pesquisa sobre o perfil do folião  no Carnaval de Aracati de 2019.Dentro 

do projeto: Digital Arch Valley Innovation Development - DAVID/IVJ, em parceria com o Sebrae, foram realizadas  07(sete) 

oficinas atendendo a cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas com capacitação, e o CEMPRE esteve presente.

CEMPRE

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO 
DO VALE DO JAGUARIBE
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Com organização e participação efetiva do Curso de Psicologia, o Cine Psi 

entrou na programação do IVJ  aberto ao público, em geral, e sendo um grande 

sucesso de participação.

CINE PSI

P S I I V J
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Para além do FestVale, que trouxe a comunidade para o Campus, em 2018 o IVJ conseguiu atrair a Academia Aracatiense 

de Letras para realizar suas reuniões na Biblioteca Dr. Salomão Mussolini Maia, que também abrigou contação de histórias, 

exposições (Pescadora Sidneia, Escritor Professor José Rosa, Audifax Rios), lançamentos de livros etc.

IN CAMPUS
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Com participação de um público médio de 100 (cem) pessoas,  foi 

realizado o III Encontro de  Lideranças Vale Conexão. A despeito dos 

temas abordados e do rico momento de troca de experiências, o evento 

tem como desafio contar com participações efetivas dos líderes 

municipais e promover políticas de integração para a promoção do 

desenvolvimento sustentável.

ENCONTRO
DE LIDERANÇAS

I I I E N C O N T R O D E L I D E R A N C A S

V A L E D O J A G U A R I B E E L I TO R A L L E S T E

I
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Tendo início em abril de 2018, o projeto se mantém com excelentes resultados 

de participação e se prepara para se tornar um Clube Formador. Está também 

formalizando uma parceria com a Prefeitura de Fortim para a composição da 

Seleção Jaguar.

JAGUAR 
ESPORTE CLUBE
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Em seu segundo ano, a novidade foi a maior flexibilidade do programa que, além 

das palestras, inclusive aproveitando a rica programação da Expo FVJ, ganhou o 

formato perfil garantindo-lhe maior flexibilidade no fortalecimento do network 

das instituições e na promoção de suas atividades. O produto fará parte do 

pacote a ser compartilhado com outras emissoras em 2019.

VALE CONEXÃO
TV
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Em seu primeiro ano, o bloco conseguir reunir cerca de 500 (quinhentas) 

pessoas e conseguiu distribuir cestas básicas para  dezenas de famílias da 

comunidade do Pedregal.

BLOQUINHO
QUE HISTÓRIA É ESSA?!
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Em sua primeira edição, o FestVale: Responsabilidade Social e Cultura, foi 

resultado da soma de esforços entre IVJ, Cursos de Serviço Social, Coordenação 

de Pedagogia e Letras e do Núcleo de Comunicação. Primeiro Festival 

Multicultural da Região, realizou uma rica programação durante quatro dias 

com expressões da Literatura, Música, Artesanato, Arte Circense, Artes 

Plásticas, Teatro, entre outros, contou com participações especiais.

FEST VALE



VALECONE

gratit
BA

LAN
CO 

SO
CI
AL20

18

A lista de colaboradores cresceu com a publicação de textos via mailing, semanalmente, quais sejam: 

José Abreu Rosa (Repensando),  Dr. Pedro Henrique Chaves Antero (Nossa Crise é de Percepção), Antero 

pereira ( Os Dias Eram Assim) e Dr. Mauro Oliveira (A Arte de Viver). Há desafios no  sentido de permitir 

mais interatividade a partir dos textos publicados, devendo ser potencializada a FAN Page do IVJ, muito 

em breve.

PUBLICAÇÕES 

GRATITUDE
O projeto de divulgação das boas notícias, contínuo este ano pelo site do IVJ, cumprindo seu papel 
e preparando-se para um salto potencial.

IVJ
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