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saleluz
Com essa citação de Jesus Cristo segundo Evangelho de Mateus,
inauguramos mais um Balanço Social de nossa instituição que tem como
missão formar líderes. Toda missão tem um propósito e inequivocamente
o nosso reside na fé na humanidade. A humanidade se alimenta da paixão
e compaixão pelo próximo. O próximo só pode se fazer próximo se
atravessar a ponte do conhecimento. O conhecimento é um arranjo que
fazemos constantemente por binômio em nosso universo acadêmico,
sejam eles: dar e receber, ciência e consciência, vontade e sacrifício, teoria
e prática. Não há fé sem obras e as obras são o sal que nos alimenta a alma,
a vontade. Ao mesmo tempo, todas essas obras fazem brilhar de nós,
sobre nós e para nós a luz deste sacerdócio como um largo sorriso ou um
abraço entusiasmado do encontro de nós mesmos com o nosso
propósito. Vamos seguir nosso grande líder Jesus Cristo, colocando essas
obras diante dos homens do Vale do Jaguaribe para que saibam que
somos todos FVJ e demos graças ao Pai por tudo que foi realizado em
mais um ano.
Eng.º Antonio Henrique Dummar Antero
DIRETOR GERAL DA FVJ

A Faculdade do Vale do Jaguaribe, tendo como missão formar líderes com
visão estratégica e capacidade de decisão para o desenvolvimento regional,
busca oferecer atividades acadêmicas necessárias ao desenvolvimento
social, econômico e cultural da Região do Vale do Jaguaribe na formação de
proﬁssionais de nível superior. Para tanto, promove a realização de
pesquisas, estimula atividades de criação e de extensão voltadas à
comunidade, mediante cursos e prestação de serviços.
Acreditando no potencial dos nossos alunos e da prática no processo de
ensino-aprendizagem, pautamos a interdisciplinaridade nas atividades
extensionistas com cobertura em todos os municípios do Vale, do Litoral
Leste cearense, estendendo-se até Mossoró, no Rio Grande do Norte. Desta
forma, a FVJ contribui com o desenvolvimento socioeconômico da
população em seu raio de atuação, delimitando o seu espaço como agente
ativo na prestação de serviços, relatados neste Balanço Social, e na
articulação com políticas públicas e sociais através de seus dezesseis cursos
de graduação. Instrumentos diversos, tais como: Clínica Escola, Serviço em
Psicologia Aplicada - SPA , Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ,
Brinquedoteca, Horto de Plantas Medicinais, aliados aos campos de
estágios e aos projetos de extensão, permitem ao corpo acadêmico
estabelecer e cultivar um forte vínculo com a comunidade, exercendo
liderança e contribuindo diretamente com o desenvolvimento regional.
Darcielle Bruna Dias Elias
DIRETORA ACADÊMICA

encanto em cada canto
“E há em cada canto de minha alma um altar aos meus diferentes”.
(Parafraseando Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa)

É muito recorrente a surpresa e o brilho de encantamento nos olhos de quem visita o campus da FVJ pela primeira vez. De
tão comum, os principais responsáveis por esse impacto - a equipe de infraestrutura, patrimônio e manutenção, estampa
em seu uniforme a frase: “Deixa eu Encantar Você.”
De cara, a emoção se dá pela grande estrutura para a região e sua distribuição pensando nos mínimos detalhes na
excelência da prática universitária. No segundo momento, a ação humana, o toque de delicadeza, desde as placas de
boas-vindas abraçando quem chega, à solicitude dos que recepcionam. Num plano mais sutil, vale resgatar a escritora
francesa* ao aﬁrmar que “não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos.” Assim, cada visitante, aluno,
professor, colaborador se vê no campus, se identiﬁca e, sem racionalizar, nele se encontra e se encanta.
Caminhar pelo campus da FVJ é se permitir surpreender pelo cheiro dos eucaliptos ao amanhecer e ao anoitecer, as
gramíneas orvalhadas, os soins saltando nas frutíferas. É se esbarrar com os “bons dias”, “boas noites” e sorrisos, gente
esparramada na grama, outros concentrados nos modernos laboratórios, ou contemplando exposições e lendo na
biblioteca, cantando no oratório... Basta soltar a percepção e se reﬂetir no encanto em cada canto.
Essa experiência se multiplica no dia a dia de quem a vive e, também, na expansão da FVJ, em suas novas operações, na
projeção de sua imagem pelo núcleo de comunicação e eventos, no impacto de sua ações de responsabilidade social em
parceria com o Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ, atendendo a cerca de meio milhão de pessoas, anualmente. O paradoxo:
um encanto para desencantar, para tirar as vendas, para quebrar paradigmas.
Sim, aqui você pode mais; você merece, sim, tudo isso; você pode ir muito além de sua imaginação; aqui você pode
descobrir suas verdades e construir um novo mundo, mais justo; daqui você pode impactar no bem-estar de nossa gente;
aqui você se percebe múltiplo e mais inteiro, muitos “eus” num universo; aqui você percebe que #somostodosfvj.
E enquanto se decanta os frutos de tanta inspiração, se faz a decantação do que realmente importa para cada um, num
processo constante de ﬁltragem e puriﬁcação realçando o essencial “ao cantar e cantar e cantar a beleza de ser um Eterno
Aprendiz”.**

*Anais Nim
**O que é, o que é? - Gonzaguinha

Francisco Gaarcia de Sousa Júnior
DIRETOR DE OPERAÇÕES E EXPANSÃO

pulsar avante
2019 foi um ano de trabalho árduo, de semeadura constante, culminando
com três grandes notícias:
A primeira delas diz respeito à publicação de portarias pelo MEC com a
liberação de novas operações aﬁns à Faculdade do Vale do Jaguaribe, quais
sejam: a Faculdade do Vale do Caju, em Pacajus, parceira na mantença, com
três cursos: Administração, Serviço Social e Sistema de Informação; a
Faculdade do Vale do Jaguaribe Mossoró, com três cursos: Administração,
Agronegócios e Rede de Computadores; e a Operação FVJ EAD, com o Curso
de Administração para polos em Aracati, Beberibe e Fortaleza.
A segunda nota importante foi o crescimento de acesso aos programas para a
educação superior na região, como o Novo FIES, o FUNDACRED e o programa
próprio de parcelamento da FVJ, o PROVALE, compreendido pela população
e permitindo um avanço expressivo na ocupação de vagas ofertadas.
O terceiro grande ato foi o redesenho do organograma institucional e
alinhamento de suas frentes de ação para que, a partir da otimização de
recursos voltados à excelência educacional superior, as demais operações
sejam implantadas de modo a prosperar em curto e médio prazos, com
impacto na qualidade de vida das pessoas em suas respectivas áreas de
atuação.
Celebramos essas conquistas conscientes da grande responsabilidade,
compreendendo a marcha, tocando em frente, continuado em acorde com o
poeta Almir Sater na toada: “É preciso amor para poder pulsar”.
Lutiano Almeida Elmiro
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Palestras, eventos e ações diversas possibilitaram aos

Além do NPJ, desde 2015 o curso dispõe do Núcleo

alunos do Curso de Direito maior proximidade com a

Interdisciplinar de Direitos Humanos – NIDH, um

realidade e adquirirem mais conhecimento sobre a

projeto de extensão que tem como objetivo primordial

atuação no mercado proﬁssional. Um dos pontos altos

a difusão da análise dos direitos humanos para além do

dessas experiências durante o exercício de 2019 foi a

público universitário.

realização do II Congresso Jurídico do Vale do

Ainda, durante o FestVale - Festival de Cultura e

Jaguaribe – CONJUR, oportunidade em que alunos,

Responsabilidade Social promovido pelo

professores e renomados proﬁssionais da área se

Vale do Jaguaribe - IVJ, o Curso promoveu quatro

reuniram por três dias, de 28 a 30 de agosto, em

encontros abertos ao público no Teatro Francisca

palestras e minicursos, focados no tema: O Novo

Clotilde - Aracati, tratando de temas de interesse da

Constitucionalismo e a Responsabilidade Social.

população no programa: Quarta de Lei.

Evento aberto ao público reunindo representantes de

No exercício de 2019 ,o Curso de Direito realizou 1.900

outras instituições, trouxe importantes palestras e

(um mil e novecentos) atendimentos à população e

painéis como: Política e Direitos Humanos, Advocacia

contou com cerca de 1.200 (um mil e duzentos)

Proﬁssional, e Linguagem Corporal: Conhecendo o

participantes nos eventos que promoveu entre

Comportamento Humano, entre outras.

painéis, palestras, congresso e oﬁcinas.

O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ do Curso de
Direito da FVJ - Conceito Máximo no MEC (Nota 5), a
cada ano se fortalece e cria mais oportunidades para
que os alunos se aperfeiçoem por meio da prática do
estágio, com
proﬁssional.

maior

proximidade com o campo
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NÚCLEO DE PRÁTICAS
JURÍDICAS – NPJ
O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ 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 prática do
estágio. O atendimento é realizado visando a prática
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 Justiça e à
garantia dos direitos dos assistidos, além da
orientação jurídica e dos acordos extrajudiciais,
notadamente aqueles realizados pelos grupos de
mediação.

Contamos ainda com a parceria da Defensoria Pública
do Estado do Ceará.
Dentro do NPJ temos a ação extensionista Núcleo de
Atendimento em Psicologia Jurídica, oportunizando
que os assistidos do NPJ/FVJ contem com o apoio de
um proﬁssional da área da Psicologia para as diversas
demandas que chegam até a atuação do NPJ/FVJ.

2020
O Curso de Direito, em tempos de pandemia, realizou
o Direito na Quarentena, em formato de roda de
conversa digital numa série de lives transmitidas pela
rede social Instagram, no perﬁl @fvj_aracati. Entre os
temas debatidos: “Quem vive em Pandemia com os
Direitos Humanos?”, “Direito da Família em Tempo de
Quarentena” e “Aspectos Processuais da Lei Maria da
Penha”.
O III Congresso Jurídico do Vale do Jaguaribe –
CONJUR ocorreu

de forma on-line, por ocasião da

pandemia da Covid-19, trazendo como tema central
“Ressigniﬁcações Sociais na Pandemia: Perspectivas e
Consequências Jurídicas”. Entre palestras e oﬁcinas,
representações de entidades como a OAB-CE e
proﬁssionais renomados nacional e
internacionalmente, reuniram entre 19 a 21

de

novembro , um público de cerca de 500 (quinhentos)
contemplados participando ativamente.
Uma novidade da edição foi a II Mostra Cientíﬁca do
Curso de Direito, articulando a produção cientíﬁca a
partir da apresentação de resumos simples, resumos
expandidos e artigos completos.

Ser Enfermeiro é destacar-se como proﬁssional na

Vale ressaltar também, entre tantas, algumas ações

linha de frente do cuidado humanizado, podendo

desenvolvidas pelo curso, tais como: Palestra sobre

estar vinculado ao serviço público ou privado, mas

Sexualidade, Álcool e Drogas; Campanha de Vacinação

ainda como autônomo em consultórios e/ou clínicas

contra o HPV; Ação Outubro Rosa com coleta de

especializadas, conforme legislação vigente. Detentor

citopatológico; Ação Educação em Saúde em alusão

de inúmeras opor tunidades para atuação no

ao Novembro Azul; Campanha de Combate à Dengue;

promissor mercado de trabalho.

Palestra na Semana do Bebê; Palestra no Dia Mundial

No ano de 2019, o Curso de Enfermagem continuou se

de Conscientização sobre o Autismo; atendimento no

destacando com mais de 165.000 (cento e sessenta e

CicloSesc. Ainda: participação em eventos como o

cinco mil) atendimentos nos estágios

Aracati no Ritmo Certo, com consultas e atendimentos

supervisionados realizados em Aracati e Mossoró.

de Enfermagem, palestras sobre DST/HIV com entrega

Nossos futuros enfermeiros puderam desenvolver

de preservativo masculino, dentre outras atividades.

suas habilidades em locais como: a Unidade de
Internamento, no Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias
(HMED); Obstetrícia e Pediatria, no Hospital e
Maternidade Santa Luísa de Marillac (HMSLM);
Atenção à Saúde Mental, no CAPS II/CAPS AD;
Radioterapia, na Liga Mossoroense de Estudos e
Combate ao Câncer (LMECC); Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN), no Hospital Maternidade
Almeida Castro – HMAC em Mossoró; entre outros
locais.
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O Curso de Enfermagem também promoveu a

O Curso de Enfermagem se destacou na articulação e

realização do IX Encontro Regional de Enfermagem do

implantação de protocolos de prevenção e controle da

Vale do Jaguribe – EREEN, que durante quatro dias

COVID-19 no ambiente acadêmico, assessorando a

contou com palestras impactantes, minicursos e

gestão e compondo o Comitê de Combate à Covid. No

oﬁcinas com temas pertinentes da área, painéis e

campo de estágio, à frente da Clínica Escola FVJ,

apresentações de trabalhos cientíﬁcos, encerrando-se

atendeu cerca de 500 (quinhentos) usuários.

com a III Feira Cientíﬁca e de Arte na Enfermagem –

Em termos de eventos, o curso realizou web

FECAREN.

conferências na semana em que se comemorou o Dia

Ao total foram mais de 2.600 (dois mil e seiscentos)

Internacional do Enfermeiro (12 de maio) e promoveu

participantes em eventos e cerca de 165.000 (cento

ação para doação de leite materno ao Banco de Leite

e sessenta e cinco mil) atendimentos nos estágios

Materno da FVJ, além de ter atuado em painéis de

supervisionados.

proﬁssão e sensibilização em escolas e empresas,

2020

totalizando atendimento a cerca de 2 (duas) mil

Aconteceu no dia 13 de fevereiro, no auditório da FVJ, o

pessoas ao longo do ano.

Fórum Regional em Arboviroses para proﬁssionais de

Nos 10 anos do EREEN - Encontro Regional de

Saúde do Litoral Leste, uma realização do Governo do

Enfermagem do Vale do Jaguaribe, o evento

Estado do Ceará em parceria com a Escola de Saúde

aconteceu entre os dias 09 a 12 de dezembro,

Pública do Estado do Ceará Paulo Marcelo Martins

dialogando com o atual contexto pandêmico, se

Rodrigues (ESP/CE), com ações de capacitação para os

constituindo num espaço de resgate da história e da

proﬁssionais de saúde e estratégias de sensibilização

memória e de destaque da proﬁssão, trazendo como

sobre Dengue, Chikungunya e Zika vírus, tratando

tema “Mais que Nunca, Enfermagem!”.

inclusive sobre as descobertas à época sobre o novo
Coronavírus.

Ser Farmacêutico é poder atuar em 135 especialidades.

Através do projeto Farmácia Viva, o curso também

É apoiar o diagnóstico, é saber encapsular a dor e

informa à população sobre o uso correto das plantas

promover a cura com amor, cuidado e sabedoria.

medicinais, como preparar, ensinar e distribuir

No ano de 2019, o Curso de Farmácia realizou eventos e

produtos derivados das plantas medicinais cultivadas

diversas ações e projetos que impactaram

no horto da FVJ. Dentro deste projeto foram realizados

diretamente na melhoria da qualidade de vida da

uma oﬁcina de mudas, uma oﬁcina de chás,

comunida de. O projeto de extensã o sobre a

seminários, além de uma sala temática apresentada

Assistência Farmacêutica na Promoção da Saúde, que

na Expo FVJ 2019, passeando pela história do uso de

leva informação à

plantas medicinais pela humanidade.

população visando a promoção,

proteção e recuperação da saúde, permitiu ações

O Estágio de Farmácia Clínica realizado na Clínica

como a apresentação do Projeto de Extensão e

Escola da FVJ prestou 400 (quatrocentos)

esclarecimentos sobre o uso de medicamentos para

atendimentos durante o ano de 2019.

alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESC,
bem como o acompanhamento farmacoterapêutico, a
Intervenção sobre Arboviroses, o Treinamento para
coleta de Sangue, o Uso de medicamentos e plantas
medicinais, entre outras atividades.
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A V Jornada de Assistência Farmacêutica do Vale do

2020

Jaguaribe, promovida pelo curso, com o tema “O

Neste ano, numa proposta extensionista, o curso

Farmacêutico Multidisciplinar”, e a II Semana da

realizou o Farmácia em Foco, com lives transmitidas

Farmácia, realizada a partir de uma parceria entre o

pelo Instagram @fvj_aracati, que trouxe para

Conselho Regional de Farmácia CRF-CE e as IES do

discussão temas como: “Avanços cientíﬁcos no

Estado do Ceará, proporcionaram aos nossos

combate à COVID-19” e “Protocolos terapêuticos no

graduandos uma maior vivência das áreas de atuação

tratamento do paciente com COVID-19”.

do proﬁssional farmacêutico. Em junho, a faculdade

A VI Jornada de Assistência Farmacêutica da

ainda recebeu a Plenária Itinerante do CRF, mostrando

Faculdade do Vale do Jaguaribe que, em sua primeira

a atuação do CRF-CE junto aos futuros proﬁssionais da

realização de forma virtual, explanou sobre a atual

área e enfatizando a ética na proﬁssão.

conjuntura na área da saúde e da ciência, trazendo

Ao todo foram mais de 750 (setecentos e cinquenta)

como tema “A atuação do Farmacêutico na sociedade

atendimentos e 281 (duzentos e oitenta e uma)

em tempos de pandemia”, contando com o total

participações em ações e eventos.

engajamento de alunos e de proﬁssionais da área.
O curso ainda produziu e realizou a entrega de cerca de
200 (duzentos) sabonetes à Associação de Moradores
do Pedregal e ação social em alusão ao Novembro
Azul, promovida em parceria com o Hospital Municipal
Dr. Eduardo Dias – HMED e a Secretaria de Saúde do
Município de Aracati, atendendo 42 (quarenta e duas)
pessoas.

Ao longo de 2019, o Curso de Fisioterapia marcou

Em novembro, o curso realizou a V Jornada Acadêmica

presença com ações, projetos e realização de eventos

de Fisioterapia em alusão ao Dia do Fisioterapeuta (13

que proporcionaram aos alunos maior conhecimento

de outubro), que promoveu momentos de reﬂexão e

e experiência, além de levar atendimento clínico,

conhecimentos através de palestras e minicursos.

atividades laborais e educação em saúde para as

Ao todo foram cerca de

comunidades.

atendimentos e 220 (duzentas e vinte)

Com o evento Aracati no Ritmo Certo, o curso

participações de alunos em eventos externos durante

promoveu momentos de cuidados à saúde e bem-

2019.

estar para a população em geral, visando contribuir
com a qualidade de vida através da prevenção e
prática de hábitos saudáveis.
O curso também lançou a Liga Acadêmica de
Fisioterapia no Trauma e no Desporto, com atuação
em diversos eventos promovendo aos participantes
uma vivência teórico-prática de elaboração de
protocolos de tratamentos atuais e baseados nas
melhores evidências cientíﬁcas disponíveis.
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6.000 (seis mil)

fisirapi
otea

2020
Anterior ao início da pandemia, o curso desenvolveu
atendimentos com ventosaterapia, alongamento,
pompage e liberação miofascial em evento de
empreendedorismo no município de Fortim.
A partir do importante papel do ﬁsioterapeuta no
enfrentamento à pandemia da COVID-19, o curso de
Fisioterapia, em diversas oportunidades, se articulou
nos canais de comunicação com informações de
interesse e de orientação ao grande público, como no
caso dos vídeos para o programa Eu, Tu, Elo.
Em novembro, nos dias 26 e 27, o curso de Fisioterapia
da FVJ realizou de forma on-line a VI Jornada
Acadêmica de Fisioterapia, evento que teve como
objetivo proporcionar momentos de conhecimento
através de palestras e minicursos. Em sua sexta edição,
o encontro promoveu o protagonismo dos
acadêmicos da Fisioterapia e discutiu as tendências
contemporâneas da área.
Atuante na Clínica Escola FVJ, o curso de Fisioterapia
colaborou para o atendimento de cerca de 200
(duzentos) usuários ao longo do ano.

Entendendo que ser Administrador é vivenciar, a cada

Para o Gestor de Recursos Humanos, ter empatia e

dia, a possibilidade de ser um agente de mudança, um

fazer com que a força de trabalho esteja alinhada,

protagonista na vida de organizações e pessoas, o

motivada e engajada são essenciais na prática

evento realizado em alusão ao Dia do Administrador

proﬁssional. Em comemoração ao dia do proﬁssional

trouxe a tecnologia e a inovação como tema principal.

de RH, o curso realizou um evento que teve como tema

Os alunos vivenciaram um leque de oportunidades em

“Proﬁssão, Desaﬁos e Oportunidades”, com destaque

áreas que eles podem atuar, além da troca de

para a participação do palestrante Moisés Otávio da

experiências com especialistas, como Geneﬂides

Silva, com a ﬁnalidade de compartilhar experiências

Laureno, Mestre em Informática Aplicada e com curso

vividas por proﬁssionais da área de RH, ajudando a

de Inovação pela Universidade da Califórnia em

co n t ri b u i r n o d e s e nvo l v i m e n to a c a d ê m i co e

Berkeley.

proﬁssional de cada um dos discentes que participou.

Um proﬁssional em Ciências Contábeis sabe da
importância de debitar o cuidado, creditar a sabedoria
e lucrar a conﬁança. Com a realização do I Encontro de
Contabilidade do Vale do Jaguaribe – CONVALE,
idealizado pelo Centro Acadêmico de Ciências
Contábeis da FVJ – CACIC, em parceria com a Executiva
Cearense dos Estudantes de Ciências Contábeis –
EXECIC, os acadêmicos puderam participar de talk
shows e minicursos que promoveram a disseminação
de conhecimentos e práticas atualizadas do mercado
contábil, trazendo palestras como a do Professor e
Sócio–Diretor da Contabiliza Soluções Assessoria e
Auditoria Contábil, Antônio Quirino Gomes, com o
tema ’’Contabilidade na Era da Inovação Tecnológica:
será o ﬁm do contador?’’

CURSOS
DE

gestão

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS E RECURSOS HUMANOS

Através do CEMPRE - Centro de Empreendedorismo,

Caderneta Digital, desenvolvido pelos mesmos, capaz

os cursos realizaram pesquisa sobre o perﬁl dos cursos

de medir o impacto econômico no festival, atendendo

de graduação da FVJ, e atuaram em conjunto com a

a dezenas de expositores. Foi marcante a atuação dos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Aracati,

acadêmicos dos cursos durante os eventos: Sebrae

projetos de promoção do empreendedorismo e a

Experience, DAVID Day, Vale Conexão, Futuro Vocação

Pesquisa sobre o Perﬁl do Folião do Carnaval de

e Juventude, Game Campus Tour, entre outros. Os três

Aracati em 2019. Em parceria com o SEBRAE, a

cursos: Bacharelado em Administração, Bacharelado

Prefeitura de Aracati e o Digital Arch Valley Innovation

em Ciências Contábeis e Tecnologia em Recursos

Development - DAVID (IVJ), os cursos de Gestão

Humanos atenderam diretamente cerca de 1.500 (um

atuaram no 3º Festival de Gastronomia e Cultura do

mil e quinhentas) pessoas entre ações, capacitações

Aracati com o aplicativo

e eventos.

administração

No segundo semestre de 2020, o curso de Bacharelado
em Administração a Distância abre sua primeira
turma, com o intuito de promover a formação a
distância do proﬁssional administrador, incentivando

Com o cenário de pandemia, em virtude da COVID-19,

o desenvolvimento de competências, habilidades e

um novo mundo precisou ser pensado e novos

atitudes, estabelecendo como pilares a formação para

caminhos para disseminar o conhecimento surgiram.

o empreendedorismo e a inovação do seu campo de

Dentre os eventos produzidos em modalidade online

atuação.

pelo curso, houve nos dias 08 e 09 de setembro, em

O curso conta com o Laboratório de Práticas

comemoração ao Dia do Administrador (09), o I

Multidisciplinares, que proporciona aos alunos a

Encontro de Administradores da FVJ. Pensado para

prática de conceitos administrativos aprendidos no

reunir grandes nomes da área de Gestão, nacional e

decorrer do curso.

internacionalmente, com temas relevantes para o

Tem suas aulas dispostas de forma online, propiciando

cenário econômico e da gestão atual. Abordando

ao aluno uma boa base de conhecimentos técnicos,

temas como estratégias empreendedoras no mundo

larga base cultural, visão de tendências sociais e de

digital e a importância do lifelong learning, o evento

mercado, visão empreendedora, liderança, visão

aproximou discentes, docentes, além do público

estratégica e ética em todas as suas ações.

externo, reunindo 77 (setenta e sete) pessoas por
palestra.
A par ticipação da coordenação do curso em
programas de rádio e TV da região visou utilizar os
meios de comunicação da região como canais
propulsores para a divulgação da área da gestão da
atuação proﬁssional.

administração
ead

2020

Trabalhando a ideia das rodas de conversa sobre

Ainda alinhado ao projeto de extensão e ressaltando a

gestão, o curso de Recursos Humanos participou de

necessidade cada vez mais urgente de se discutir o

eventos nas escolas proﬁssionalizantes, para continuar

papel da Contabilidade como suporte às práticas

divulgando o papel do proﬁssional de gestão em suas

empreendedoras da região do Vale do Jaguaribe, e do

mais diversas áreas de atuação.

empreendedorismo como possibilidade aos egressos

recursos
humanos

do curso de Ciências Contábeis da FVJ que pretendem
empreender na proﬁssão, o CONVALE 2020, Encontro
de Contabilidade do Vale do Jaguaribe, teve como
temática o “Empreendedorismo no Cenário Contábil”.
O evento, em sua segunda edição, realizou entre os
dias 21 a 23 de outubro palestras, relatos de
experiências e rodas de conversas on-line. Além dos

O curso de Ciências Contábeis apresentou à

convidados, alunos e professores do colegiado do

comunidade seu projeto de extensão, intitulado

curso de Ciências Contábeis da FVJ, o CONVALE 2020

“Educação Fiscal e Financeira para estudantes e

contou, ainda, com a presença de proﬁssionais de

microempreendedores do município de Aracati-CE”,

contabilidade do Vale do Jaguaribe, reforçando o seu

que visa difundir na sociedade conhecimentos

papel de espaço para o debate contábil na região.

elementares que permitam a utilização consciente
dos recursos.
Para os estudantes, o curso e o Centro Acadêmico de
Ciências Contábeis da FVJ – CACIC, em parceria com a
Comissão de Jovens Lideranças do Estado do Ceará
(CRC-CE Jovem), realizou ação sobre os desaﬁos do
j ove m co n t a d o r n a j o rn a d a e m p re e n d e d o ra ,
considerando a necessidade de orientar os estudantes
acerca de práticas empreendedoras no universo
contábil.

ciências
contábeis

2020

Ser proﬁssional de Educação Física é promover o

Durante todo o mês de setembro, em comemoração

cuidado da entidade que realiza a vida: O CORPO!

ao Dia do Proﬁssional de Educação Física, o curso

Em sua atuação no ano de 2019, os cursos de

realizou atividades tanto para o aprendizado e prática

Bacharelado em Educação Física e Licenciatura em

do aluno quanto para a promoção do bem-estar da

Educação Física promoveram, conjuntamente, ações

comunidade. Dentro da programação ocorreram

e eventos que visaram proporcionar saúde, qualidade

minicursos, ações e prestações de serviços em Aracati.

de vida e bem-estar aos participantes, entre os quais se

Em paralelo, os cursos foram responsáveis pelo

destacam: Aracati no Ritmo Certo, em que alunos

treinamento do Jaguar Esporte Clube, do Instituto

prestaram atendimento à comunidade; FVJ Cup,

Vale do Jaguaribe – IVJ, o qual proporciona a crianças e

competição de futebol society para crianças e

adolescentes atividades esportivas e de lazer, e que

adolescentes com os cursos dando suporte e auxílio

vem transformando suas vidas na comunidade do

durante o campeonato; I Semana de Valorização e

Pedregal, em Aracati e em Fortim, contemplando

Respeito ao Surdo, evento realizado em caráter

cerca de 200 (duzentos) atletas.

interdisciplinar com o curso de Fisioterapia, contando
com exposição de material gráﬁco e cordel, mesa
redonda e tendo como culminância uma
apresentação musical em LIBRAS - Língua Brasileira
de Sinais, realizada pelos alunos.

CURSO
DE

educação
física

ão

Pelo nono ano consecutivo, em comemoração ao Dia

2020

do Trabalhador e em parceria com o SESC, instituição

No início do ano, numa ação realizada pelos alunos de

integrante do Sistema Fecomércio-CE, os cursos

Educação Física, atletas do Jaguar Esporte Clube

prestaram total apoio e promoveram o CicloSesc com

Fortim estiveram presentes no campus da FVJ para

mil atendimentos registrados. Dentro da mesma

uma Avaliação Física.

parceria, os cursos promoveram o Dia do Desaﬁo, com

Na semana em que marca o Dia do Desaﬁo (última

um total de 30.000 (trinta mil) atendimentos em

q u a r t a - fe i ra d o m ê s d e m a i o ) , o s c u r s o s d e

Aracati.

Bacharelado e Licenciatura em Educação Física da

Junto à Direção, os cursos estimularam os atletas

FVJ, em parceria com o SESC, realizaram lives na

locais, dando apoio à participação em campeonatos

Semana do Desaﬁo em Casa, que teve o objetivo de

estaduais e nacionais, entre os quais vêm se

ajudar as pessoas na rotina de atividade física durante

destacando com presença constante e crescente em

o isolamento social.

pódios: Francisco Brasil (Taekwondo), Sávio Costa

Já em setembro, mês de comemoração ao Dia do

(MMA) e Renato Júnior (Jiu-Jitsu).

Proﬁssional de Educação Física, o curso promoveu
uma série de debates, com professores e proﬁssionais

Outros projetos e ações: Encontro de Educação

da área, transmitidos pelo Instagram do curso de

Vicentina; EXPO; Atendimento com Ginástica Laboral;

Educação Física @educacaoﬁsicafvj. Entre alguns

Futuro, Vocação e Juventude; Game Campus Tour.

temas abordados estavam "Possibilidades de atuação

Durante o ano de 2019 o curso prestou 65.800

do bacharel em Educação Física", "O Proﬁssional de

(sessenta e cinco mil e oitocentos) atendimentos.

Educação Física e as novas possibilidades de
empreender em tempos de pandemia".

"Ser proﬁssional de Letras é mergulhar no universo

Os cursos também mantiveram parceria com a

das artes, ampliando a compreensão da língua, do

Secretaria de Educação de Aracati, no auxílio do

outro e do mundo.’’

trabalho pedagógico na Creche de Tempo Integral

(Aline Florêncio)........................................................

Saskia Natália, com duração de 10 dias, e na cidade de

"Ser Pedagogo é ser semente e ﬂor.’’

Itaiçaba-CE foi realizado formação de professores da

(Maria das Graças)

Educação Infantil, na área de Matemática, pelos
alunos.

Em 2019, os Cursos de Letras e Pedagogia realizaram

Em alusão ao Dia do Pedagogo e do Proﬁssional de

ações e eventos, sendo grande parte voltada à

Letras, foi realizado o evento “Letras e Pedagogia em

formação educacional de crianças. Merecem destaque

foco: Quem somos nós no exercício da docência?”,

as ações da Brinquedoteca, que comemorou um ano

quando acadêmicos e comunidade em geral

com nova ambientação tendo presentes alunos de

participaram de palestras sobre Experiências

escolas da região - Colégio Marista de Aracati, Escola

Pedagógicas e Gestão Escolar, dentro de uma rica

Antônio Ponciano da Costa, Escola Maria Luiza do

programação incluindo rodas de conversas, workshop,

Fortim, Escola Raimundo Silvério e Escola Antonieta

homenagens e vivências numa integração entre

Cals.

alunos, professores e proﬁssionais da área em torno do

No projeto do Instituto Vale do Jaguaribe - IVJ, Jaguar

papel da docência.

Esporte Clube, os Cursos de Letras e Pedagogia
desenvolveram atividades continuadas com foco na
leitura e escrita, através das práticas de letramento.

CURSOS
DE

letras e
pedago

Os cursos ainda marcaram presença no FESTin –

Além disso, o Curso de Pedagogia participou do

Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa

Encontro Pedagógico dos professores do Instituto

na cidade de Aracati, com evento aberto ao público e

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

também destinado às escolas da região, com debates

(IFCE - Campus Aracati), promovendo a formação

sobre as expressões culturais dos países de língua

continuada dos docentes com a temática

portuguesa através do audiovisual, em ambientes de

“Interdisciplinaridade e desenvolvimento de projetos

partilha, intercâmbio e inclusão social; estiveram

para a formação de alunos”.

também no 3º Festival de Gastronomia e Cultura do

A estimativa de atendimentos dos Cursos de Letras e

Aracati, com a peça “O mundo mágico - conhecendo o

Pedagogia no ano de 2019 é de 2.200 (dois mil e

caminho da escola”; visitaram o Instituto Filippo

duzentos) atendimentos.

Smaldone e participaram da XIII Bienal Internacional
do Livro do Ceará, em Fortaleza, onde puderam

2020

conhecer editoras que publicam livros nas áreas de

Com expressiva participação do público interno e

estudos, trocar conhecimentos por meio de conversas

externo, foi realizada a segunda edição do ’’Letras &

com autores e com alunos de outras instituições,

Pedagogia em Foco’’. O evento, que aconteceu

participar de palestras, acompanhar lançamentos de

virtualmente entre os dias 16 e 18 de junho, trouxe

livros e mergulhar no universo das produções

como tema “O Reencantar da Educação em tempos de

cientíﬁcas e literárias.

pandemia”. Com o objetivo de debater o contexto

ogia

educacional no cenário pandêmico, o evento obteve
em torno de 1.500 (um mil e quinhentos)
participantes entre alunos, professores, gestores,
especialistas na área e público interessado.
Os cursos também realizaram contação de histórias
com transmissões ao vivo pelas redes sociais e
encontros pelo Google Meet com participação de 100
(cem) pessoas, aproximadamente.

SER NUTRICIONISTA É ALIMENTAR SONHOS E

No que se refere às ações, o curso realizou avaliações

TRANSFORMAR VIDAS.

nutricionais em diversas cidades da Região do Vale do

Entre ações e eventos em 2019, o Curso de Nutrição

Jaguaribe, promoveu ação de Educação Nutricional

desenvolveu práticas com promoção da alimentação

com idosos da Clínica Escola e com os atletas do

saudável e da qualidade e segurança alimentar, além

Projeto Jaguar Esporte Cube do Instituto Vale do

de oportunizar aos estudantes maior experiência e

Jaguaribe, ação de atendimentos e orientação em

conhecimento na área nutricional.

parceria com o Pinheiro Supermercado e durante o

Destaque-se a participação do curso nos eventos:

Acelera Microcrédito Banco do Nordeste.

Aracati no Ritmo Certo, com práticas de promoção em
saúde e orientações nutricionais; I Café com Nutrição,
momento de construção e reconstrução de saberes
com a ﬁnalidade de estimular a leitura e a produção de
materiais relacionados à educação nutricional; I
NutriAção, realizado no campus da FVJ com stands de
orientações, dicas e aconselhamentos alimentares; III
Encontro da Nutrição, momento informativo e de
conhecimento com debates e workshop; Sala
Temática Comfort Food, apresentada na Expo FVJ
2019.

CURSO
DE

nutrição

Também foi responsável pela elaboração do cardápio e

2020

plano de operacionalização do Restaurante Popular de

Conquista! Ano em que o Curso de Nutrição da FVJ

Aracati, atendendo à Secretaria de Cidadania e

obteve Nota 4 no Exame Nacional de Desempenho de

Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de

Estudantes – ENADE, ﬁcando entre os três melhores

Aracati.

cursos de IES privada no Estado do Ceará.

Ao total foram 1.251 (um mil, duzentos e cinquenta e

Numa das atividades propostas pelos alunos em

um) atendimentos através dos estágios e

Estágio, foram produzidos vídeos sobre “Nutrição no

participação em ações externas ao longo de 2019.

combate ao Coronavírus” e veiculados pelas mídias da
FVJ, dentro do projeto Eu, Tu, Elo.

somos
todos
você

Diante de um cenário social de transformações

Mentes Ansiosas; o Seminário Psiquiatria

constantes, novas conexões e relações do indivíduo,

Transcultural; a ação alusiva ao Setembro Amarelo; a III

seja consigo ou com o outro, a área da Psicologia vem

Semana de Psicologia – Os desaﬁos da atuação do

crescendo e os seus proﬁssionais ocupando espaços

Psicólogo; o CaféPsi na Praça: Reﬂexões Psicanalíticas

onde se faz necessária uma atuação efetiva e eﬁcaz na

sobre os Fenômenos Depressivos e Ansiosos; o

busca do entendimento de questões ligadas à mente.

atendimento continuado aos atletas do Jaguar

Atento a esse movimento, o Curso de Psicologia vem

Esporte Clube (Aracati e Fortim); bem como inúmeras

trabalhando uma

rodas de conversa na região, seja na rede pública ou

relação aﬁnada entre teoria e

prática. Nesse despertar do aluno para além da sala de

privada, com a discussão de temas pertinentes à área.

aula, em 2019 o curso promoveu: o Encontro de

Através dos eventos e ações relatados, o Curso de

Práticas Integrativas II; o CaféPsi na Praça: Violência

Psicologia contemplou aproximadamente 2.100 (duas

Contra a Mulher; o CinePsi: O Quarto de Jack; Mesa

mil e cem) pessoas.

Redonda na Câmara Municipal de Aracati em alusão
ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo; o
CinePsi: Game of Thrones e performance teatral
“Mentes Consumistas”; o Simpósio de Saúde Mental; o
Psicologia em Ação: Cuidado da Saúde do Trabalhador;

CURSO
DE

psicolog

gia

2020
O ano foi marcado pela aprovação de trabalhos de
alunas do curso no 7º Congresso Brasileiro de Saúde
Mental e no IX Congresso Ibero-americano de
Pesquisa Qualitativa em Saúde – CIICS 2020.
Em tempos de pandemia, o curso realizou o Insight
FVJ, projeto de extensão com lives no Instagram
@fvj_aracati, onde os par ticipantes puderam
acompanhar uma série de diálogos sobre as diferentes
áreas de atuação do psicólogo, o seu processo
formativo, os campos de trabalho, as abordagens, os
desaﬁos e potencialidades inerentes aos caminhos da
proﬁssão.
Em parceria com o NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, o curso de Psicologia abriu espaço
para o atendimento ao público interno (alunos,
professores e colaboradores) e externo (alunos de
escolas públicas), como forma de amenizar os
impactos da COVID-19 numa nova rotina social
imposta.
O CinePSI e o CaféPSI abordaram temáticas
relevantes, como a saúde mental no período de
isolamento e sobre a violência contra a mulher.

Neste primeiro ano do curso de Gastronomia, os

O Curso também recebeu no Campus da FVJ uma

alunos já puderam ter um gostinho de quanto

comitiva de imprensa especializada e pôde divulgar

conhecimento e experiências estão por vir. O curso

seu laboratório em várias mídias.

apoiou a realização do III Festival de Gastronomia e

O Festival impactou em toda a economia local, com

Cultura do Aracati que, ao longo de seus 1.2km de

lotação hoteleira de 90% (noventa por cento), gerando

extensão, recebeu quase 25 mil pessoas em três dias

renda e promovendo o segmento gastronômico.

de evento - de 25 a 27 de outubro.

Com cerca de 300 atendimentos diretos neste

Em uma noite de degustação, alunos do Curso se

primeiro ano, a ação do Curso de Gastronomia

reuniram com o restaurante Bodega das Artes numa

alcançou esferas não computadas com atividades de

proposta de desenvolver um cardápio especial para o

grande impacto.

festival, capitaneados pela professora Lívia Guimarães
e o chef prático Igor Abreu, resultando na produção
servida no FVJ & Bodega Bistrô instalado num casarão
do Séc. XVIII durante todo o evento. Ainda, neste
mesmo evento, o Curso ministrou duas oﬁcinas no
Museu Jaguaribano e possibilitou aos alunos a
assistência aos dez chefs, atrações dos três dias.

CURSO
DE

gastro
nomia

2020
O curso de Gastronomia promoveu doações de
insumos para o Núcleo de Extensão distribuir entre as
instituições de apoio à população em situação de
vulnerabilidade social e realizou dois almoços com
aproveitamento integral de alimentos, elaborados por
professores e com o apoio de discentes.
Em comemoração às festas de ﬁnal de ano de 2020, o
curso produziu 300 (trezentos) potes de geleias de
300ml nos sabores de morango e abacaxi, distribuídos
para o corpo docente da FVJ e membros dos setores
técnico e administrativo da IES, numa promoção
articulada pelo Núcleo de Comunicação.
Entre outras atividades desenvolvidas pelo curso,
constam: o lançamento do Programa Comida Criativa,
com transmissão pelo canal do YouTube Conexão FVJ
através de um webinar; treinamento em parceria com
o Sebrae; participação no Festival da Lagosta em
oﬁcinas de treinamento; Expo FVJ 2020, trazendo
como convidado o Turismólogo Gerson Linhares, que
apresentou “As possibilidades do caju como
impulsionador da economia local”.

Cursar Serviço Social é habilitar-se para formular e

Com vários(as) estagiários(as) em diversas instituições

realizar propostas de intervenção para o

na Região do Vale do Jaguaribe, o curso vem

enfrentamento das expressões da questão social. O

contribuindo com o desenvolvimento e andamento

curso de Serviço Social da FVJ prepara os acadêmicos

das políticas/serviços públicos e qualiﬁcando

para identiﬁcar as necessidades presentes na

instituições privadas.

sociedade e formular respostas proﬁssionais para o

Cabe ainda destacar a participação do curso em

s e u e n f r e n t a m e n to , c o n s i d e r a n d o a s n o v a s

projetos/ações, como: Futuro, Vocação e Juventude -

articulações entre o público e o privado.

Feira das Proﬁssões Itinerante; acompanhamento a

Em 2019, o curso teve como destaque os atendimentos

atletas e familiares do projeto Jaguar Esporte Clube;

realizados ao público que procurou o Núcleo de

participação no Conselho Municipal de Direito da

Práticas Jurídicas - NPJ, realizando atendimentos

Criança e do Adolescente; Conselho Municipal da

individuais, encaminhamentos institucionais, estudos

Mulher; eleições do Conselho Tutelar e participação

sociais e visitas domiciliares. Ele ainda esteve presente

em audiências para a construção de políticas públicas

na Clínica Escola realizando atendimentos, visitas e

para crianças, adolescentes e jovens.

estudos de caso.

Foram

387

(trezentos e oitenta e sete)

serviço
social

atendimentos realizados pelo curso de Serviço Social
da FVJ em 2019.

CURSO
DE

2020
O compromisso de produzir conhecimento e atender a
comunidade é reforçado no curso de Serviço Social da
FVJ com a realização de ações por meio de programas,
projetos e extensão, desenvolvendo ações nas áreas da
cidadania, direitos sociais, educação e saúde.
No ano de 2020 foram mais de 300 (trezentas) pessoas
atendidas, entre crianças, adolescentes, mulheres,
idosos e comunidade do entorno da FVJ, por meio de
parcerias e eventos diversos com organizações não
governamentais, órgão públicos municipais e
estaduais, mesmo diante do cenário adverso
provocado pela pandemia da Covid-19.
Cabe destacar a participação do curso em projetos e
ações, como: Clínica Escola FVJ; participação no
Conselho Municipal de Direito da Criança e do
Adolescente, Conselho Municipal da Mulher e
Conselho de Educação; Semana de combate ao abuso
e exploração sexual de crianças e adolescentes; e
webinares com temáticas de relevância social.

A Coordenação de Pós-Graduação e Extensão da FVJ,
durante o ano de 2019, lançou para a comunidade

.

dentro do Projeto Férias Pra Valer os cursos: Atuação

zPro

do Psicólogo Comunitário nos Centros de Atenção
Psicossocial; Iniciação à Advocacia; Cálculo de
Medicamentos e Prática de Injetáveis; Cálculos
Farmacêuticos; Qualidade e Eﬁciência em Coleta de
Sangue; Interpretando os Diferentes Tipos de Estudo
na Fisioterapia Musculoesquelética; TCC: Como fazer e
Apresentar?; Métodos de Treinamento Desportivo.
Ampliando seu raio de atuação, a coordenação lançou
a Missão Empresarial do Curso de MBA em Finanças
Corporativas. Em busca de levar aprendizado e
network entre os acadêmicos, empresários e o
mercado brasileiro, foi proposta uma missão
empresarial para a cidade de São Paulo. O principal
objetivo desta missão foi observar como é o ambiente
de trabalho e empresas referências no mercado do
Brasil, bem como as boas práticas de gestão
empresarial.

pós
extensão
GRADUAÇÃO E

2020
No início do ano de 2020, a Pós-Graduação da FVJ
ﬁrmou parceria com a Sk Cursos, no município de
Eusébio, se unindo para oportunizar pessoas a se
proﬁssionalizarem, objetivando um futuro promissor
para o mercado de trabalho.
No segundo semestre, a Pós FVJ deu início ao curso de
MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças
Corporativas. O curso é voltado para os proﬁssionais
que buscam atuar nas áreas executivas, de gestão,
ﬁnanceira e estratégica das organizações, ocupando
diversos cargos, e que buscam ser e fazer o diferencial.

saberes potentes, práticas que transformam
[...] Olhe bem para cada caminho com rigor e cautela [...] Esse caminho tem um
coração? Se tiver, o caminho é bom; se não tiver, não presta [...]

2020

Xamã Don Juan para Carlos Castañeda¹

As práticas de Extensão formam em conjunto com a

A Extensão na FVJ está sob a responsabilidade do

Docência e a Pesquisa a tríade do conhecimento

Núcleo de Extensão (NUEXT), que trabalha em

cientíﬁco, aproximando o mundo acadêmico e os

conjunto com a Direção Acadêmica, a Pós-Graduação,

grupos sociais que a ele circundam. Na Faculdade do

o Núcleo de Comunicação e Marketing, Núcleo de

Vale do Jaguaribe - FVJ, elas são regulamentadas pelo

Educa çã o a Distân cia (NEAD ) e a Secretaria

MEC por meio da Resolução n.7, de 18 de Dezembro de

Acadêmica. Esta esfera da vida universitária é

2018, correspondendo à 10% (dez por cento) da carga

responsável por organizar, sistematizar, acompanhar e

horária da matriz curricular dos cursos sendo, na FVJ,

divulgar as atividades programadas tanto pelo Núcleo

regida pela Resolução n.5/2020. Sob a perspectiva

como as desenvolvidas nas matrizes curriculares dos

institucional, a Resolução da FVJ n.9/2015 estabelece o

Cursos de Graduação da FVJ e as propostas externas

cumprimento de 120h em Atividades

que venha a receber. É formada por 03 (três) docentes

Complementares, divididas em 40h (Ensino), 40h

indicadas pela Direção-Geral, Direção Acadêmica e

(Pesquisa) e 40h (Extensão).

Pós-Graduação e 02 (dois) monitores que se somaram

As práticas extensionistas são realizadas por meio das

ao Núcleo advindos do NEAD e que se revezam no

seguintes modalidades:

cumprimento das tarefas necessárias.

a) Programas (institucionais ou extra muros);
b) Projetos de intervenção social;
c) Oﬁcinas;
d) Cursos (de 20h a 120h);
e) Eventos cientíﬁcos e culturais;
f) Prestação de serviços ou ações sociais.

núcleo de
extensão
NUEXT/FVJ

A integração curricular das práticas extensionistas na

FVJ e retransmitidos pela TV Sinal (Sistema Sinal de

FVJ legitima as resoluções citadas inicialmente para o

Comunicação). Inclui-se, aqui, a produção de 33 (trinta

funcionamento das atividades homônimas, bem

e três) Programas Tá Valendo (incluindo reprises e

como oportuniza o enriquecimento pessoal, cultural e

matérias inéditas) realizados por meio da modalidade

intelectual da comunidade acadêmica e a sociedade,

presencial e das Tecnologias da Informação e

formando assim um entrelaçamento potente de

Comunicação (TIDCs), em parceria com o Instituto Vale

saberes e práticas. A integração se dá por três vias:

do Jaguaribe.

a) No cumprimento da carga horária de 6h ou 9h com
atividades não certiﬁcadas propostas pelos docentes

O Núcleo de Extensão da FVJ (NUEXT/FVJ) estende as

responsáveis pelas matérias de 60h ou 80h;

ações pedagógicas da faculdade para além dos muros,

b) Pelo cumprimento da carga horária de 40h,

levando experiências acadêmicas e proﬁssionais

correspondente às atividades complementares de

através de cursos de extensão que podem atender não

cada curso, sendo estas realizadas dentro ou fora da

só estudantes de nível superior, bem como do nível

FVJ, cuja pontuação, por meio de certiﬁcado, varia de

básico. Na perspectiva de oportunizar às(aos) jovens

acordo com critérios institucionais disponibilizados no

educandas(os) a construção de uma nova experiência

Manual do Aluno FVJ;

e de um saber criativo, em 2020 foi ofertada a

c) O uso de até 30% (trinta por cento) da carga horária

proposta-piloto do Curso em Audiovisual aos discentes

de Estágio Supervisionado.

da FVJ e de escolas públicas de Aracati, visando a
formação para apresentadoras(es) e editoras(es) de

Ao longo do ano de 2020, o NUEXT realizou 20 (vinte)

vídeo do programa de TV Tá Valendo.

eventos propostos pelos cursos de Graduação, 01
(uma) oﬁcina temática, mais de 15 (quinze) ações

Por meio das linguagens visuais, as(os) discentes

sociais nos formatos de lives, doações à comunidade e

puderam iniciar o diálogo em conjunto com os

registros audiovisuais concretizadas pelas áreas de

mediadores indicados pela FVJ - isso porque a

humanas, saúde, gestão e educação; em parceria com

pandemia do novo Coronavírus impediu a retomada

o Núcleo de Comunicação e Marketing na realização

do curso – na esfera da comunicação e criação,

de 13 (treze) Webinares e 8 (oito) Programas Vale

despertando e/ou estimulando neles mais criatividade

Conexão, veiculados pelo Canal no YouTube Conexão

e protagonismo.

Sendo assim, a atuação pedagógica do Núcleo de

Conclui-se reﬂetindo nas palavras de Don Juan, o xamã

Extensão (NUEXT/FVJ) proporcionou experiências

citado na epígrafe por meio do Antropólogo Carlos

juvenis exitosas junto às comunidades, escolas e

Castañeda no livro “A erva do diabo”. Segundo o

população do Vale do Jaguaribe.

primeiro, somos sujeitos históricos, produtos e
produtores do conhecimento. Mas só nos tornaremos

A integração entre a(o) docente e o Núcleo de

afetos e afetados pelo que fazemos e pelo diálogo que

Extensão (NUEXT/FVJ) se dá através da proposta de

temos com as pessoas, no caso deste Núcleo, a

atividade por matéria lecionada, proposta esta que

comunidade acadêmica e os grupos beneﬁciados

deve estar associada a um dos 26 (vinte e seis)

diretamente pelo nosso trabalho, se vencermos os

projetos elaborados pelos Cursos de Graduação da FVJ

medos, o excesso de clareza, nos despir do poder

e cujas atividades são concretizadas na parceria entre

ilusório de controle da realidade e, principalmente, não

a(o) docente e as(os) discentes. Além disso, cada curso

deixarmos que a fadiga atroﬁe a nossa capacidade de

indica um representante extensionista que é

aprender sempre. E qual o caminho para isso tudo?

remunerado para participar das reuniões mensais

Aquele que tem bom coração. O que é bom torna a

com o NUEXT/FVJ e assim estabelecermos pontes de

viagem alegre. O Núcleo de Extensão da FVJ

comunicação e aperfeiçoamento da nossa aventura

(NUEXT/FVJ) toma para si esses saberes e busca

pelos labirintos das práticas extensionistas.

trabalhar na prática.

Dra. Abda de Souza Medeiros
Esp. Maria Jerusileide de Sena do Nascimento
Dra. Maria de Nazaré da Rocha Penna
Vitória de Oliveira Nascimento (monitora/Psicologia)
Ícaro Gabriel Nogueira Lima (monitor/Psicologia)
Núcleo de Extensão da FVJ (NUEXT/FVJ)
Faculdade do Vale do Jaguaribe

¹CASTAÑEDA, Carlos. A erva do diabo. Tradução: Luzia Machado da Costa. 35.ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2011, p.141.

A Monitoria Acadêmica é uma modalidade especíﬁca

O Programa de Monitoria possibilita a experiência da

de ensino-aprendizagem constituída dentro do

vida acadêmica requerendo a integração de alunos de

princípio de conexão exclusiva às necessidades de

p e rí o d o s m a i s ava n ç a d o s co m o s d e m a i s . A

formação acadêmica do aluno de graduação, e

participação em diversas funções da organização e

inserida no planejamento das atividades dos

desenvolvimento das disciplinas do curso, além de

respectivos cursos da instituição.

treinamento em atividades didáticas, conforme as

Compreendendo que as atividades da Monitoria

normas estabelecidas. A monitoria busca aperfeiçoar a

Acadêmica são importantes para a formação do aluno

experiência dos alunos matriculados na disciplina,

de graduação e, em especial, para a formação

trabalhar suas diﬁculdades em relação aos conteúdos

proﬁssional do aluno-monitor, por consentir sua

da matriz curricular e tornar possível a troca de

relação na vida universitária, permitir a iniciação na

conhecimentos entre os alunos do curso. A mesma

prática docente, bem como fortalecer sua formação

também incentiva os estudos, trazendo aos alunos um

acadêmica, a Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ

b o m re n d i m e n to e m e l h o re s re s u l t a d o s n a s

incentiva a participação de seus acadêmicos no

avaliações.

Programa de Monitoria.

Além do trabalho de orientação acadêmica, vale
destacar no programa: alunos aprovados em
residências multiproﬁssionais dentro e fora do estado,
alunos aprovados em seleção de mestrado, alunos que
retornam, tomam como referência as atividades de

monitoria

monitor e iniciam vida acadêmica.

ACADÊMICA

“A monitoria [...] foi uma experiência crucial no meu processo de formação acadêmica. Ver a evolução dos alunos
ao longo das aulas era algo maravilhoso, pois sabia que pelo menos um pouco do que eu estava semeando
estava sendo frutiﬁcado. E depois disso, ver alunos que foram nossos alunos na monitoria, tornarem-se também
monitores foi algo muito gratiﬁcante! Enﬁm, vale a pena ser monitor FVJ!”
Thaysmenia Oliveira
Aluna Egressa do Curso de Licenciatura em Educação Física

187 (cento e oitenta e sete) Monitores - 52 (cinquenta e dois) Professores Orientadores
56 (cinquenta e seis) Disciplinas - 09 (nove) Cursos participantes do programa
Aproximadamente 400 (quatrocentos) Alunos atendidos

2020
As atividades iniciaram praticamente no advento da pandemia da Covid-19, em quatro encontros virtuais. Os
atendimentos fortaleceram o relacionamento entre o Programa de Monitoria Acadêmica, bem como o
Institucional.

Os monitores aprovados no Processo Seletivo somaram 53 (cinquenta e três), sendo aberta a oportunidade para
que o aluno ﬁzesse a matrícula em mais de uma disciplina. O montante de Professores totalizou 20 (vinte), com a
possibilidade no edital do Professor orientar mais de uma disciplina por curso. No total foram 06 (seis) cursos
participantes do programa.

No ﬁnal do percurso do Programa de Monitoria 2020, 12 (doze) discentes concluíram 100% (cem por cento) das
exigências que lhes garantiu o Certiﬁcado de Monitoria.

A Clínica Escola FVJ nasceu para servir à comunidade

Reunindo ensino, extensão e pesquisa, a Clínica Escola

com o atendimento de saúde através dos cursos de

FVJ traduz a responsabilidade social e o compromisso

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,

da FVJ com o desenvolvimento sustentável do

Nutrição, Psicologia e Serviço Social, para além do

município de Aracati e da Região do Vale do Jaguaribe

atendimento das especialidades, unir esforços do

e do Litoral Leste.

trabalho realizado através dos programas de estágio

O mais alto nível de ensino-aprendizagem, os

d e c u r s o c o m o a t e n d i m e n t o , d i r e t a e /o u

melhores proﬁssionais e maior compromisso regional

indiretamente, à população. O foco na saúde

são reﬂexos das ações da FVJ, em parceria com o

humanizada, com cobertura da criança ao idoso com

Instituto Vale do Jaguaribe – IVJ, na inspiradora missão

suas particularidades f ísicas e psíquicas, com

de formar líderes comprometidos com a criação de

abrangência interdisciplinar no atendimento é outro

uma sociedade mais justa e com o desenvolvimento

diferencial.

regional pleno.

No ano de 2019 foram realizados atendimentos

Com uma média de 20 (vinte) atendimentos/dia, a

gratuitos voltados para a comunidade do Pedregal e

Clínica Escola FVJ realizou aproximadamente 4.000

Vila Grega, buscando integrar estudantes à realidade

(quatro mil) atendimentos apenas no período letivo

proﬁssional que os aguarda, sob o olhar dos

de 2019.

experientes preceptores de cada disciplina/curso.
Outro ponto a ser destacado é que a CEFVJ também é
um importante campo de pesquisa, com oferta de
dados a serem trabalhados e transformados em
conhecimento por estudantes, professores e
proﬁssionais da área de Saúde e de Gestão Hospitalar.
São 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.

cliescola
nica
FVJ

2020
Em 2020, por conta da pandemia da COVID-19 e com
i s s o o i s o l a m e n to s o c i a l , o s s e r v i ço s c a í ra m
bruscamente, atingindo aproximadamente 2.000
(dois mil) atendimentos ao longo do ano, nas
especialidades de Enfermagem, Educação Física,
Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

Entre os dias 18 e 22 de novembro, a Faculdade do Vale

Partindo da premissa de que não existe transformação

do Jaguaribe – FVJ realizou a VII EXPO FVJ que, nessa

social que não passe pela educação e, muito menos,

edição, se consolidou como o maior encontro

desenvolvimento sustentável sem pesquisa, produção

cientíﬁco da Região do Vale do Jaguaribe e Litoral

de conhecimento e incentivo à inovação, a EXPO

Leste.

mobilizou centenas de alunos, professores e

Com o tema “Futuro: Problema ou Solução?”, o evento

colaboradores numa vasta programação.

reuniu palestras magnas, minicursos, salas temáticas e

05 (cinco) Palestras Magnas

trabalhos acadêmicos e cientíﬁcos de docentes,

71 (setenta e um) minicursos

discentes e pesquisadores da região. Entre os

39 (trinta e nove) apresentações de trabalhos

palestrantes, a EXPO recebeu nomes e temas de

cientíﬁcos

grande interesse e impacto no desenvolvimento

19 (dezenove) salas temáticas e ainda a

re g i o n a l , c o m o o re n o m a d o a to r , e s c r i to r e

a p re s e n t a ç ã o d o s p ro d u to s d o U n l o c k i n g ,

dramaturgo, Gero Camilo e o diretor-geral do Hospital

metodologia que promove a pesquisa em todos os

de Fortaleza, Dr. Daniel Holanda de Araújo.

semestres de todos os cursos de graduação.
Foram 1.097 (um mil e noventa e sete) inscritos com
participação efetiva.

expo
fvj

VII EDIÇÃO

2020
A oitava edição da EXPO-FVJ, o maior encontro
cientíﬁco da região, aconteceu de 16 a 18 de dezembro,
n a m o d a l i d a d e v i r t u a l . D i s ce n te s , d o ce n te s ,
proﬁssionais e participantes em geral estiveram
i m e rs o s n o e n co n t ro q u e p o s s i b i l i to u m a i o r
co n h e c i m e n to e d i á l o g o s o b re te c n o l o g i a e
informação, educação e cultura em tempos de crise,
economia local, saúde e pandemia, ensino, ciência,
entre outras pautas. Foram três dias de aprendizado e
experiências compartilhadas em torno da “Construção
dos saberes para o mundo pós-pandemia: ciências e
culturas em movimento”, tema apresentado este ano.
Promovendo a reﬂexão, a socialização de
conhecimentos e a colaboração para o
desenvolvimento cientíﬁco, acadêmico e cultural da
cidade e região desde 2013, a EXPO-FVJ vem a cada
ano se renovando e se consolidando como o maior
evento cientíﬁco do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste
Cearense.

ARACATI NO RITMO CERTO
Aracati No Ritmo Certo, projeto fruto de uma parceria
da FVJ com a Prefeitura Municipal do Aracati com o
objetivo de promover momentos de cuidados à saúde
e bem-estar da população em geral, contribuindo com
a qualidade de vida através da prevenção e promoção
da saúde.
Realizado todas as terças e quintas de fevereiro no Polo
de Lazer Farias Brito, o projeto contou com atividades
n a s á rea s d e Ed u c a ç ã o Fí s i c a , E n fe rm a g e m ,
Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e Psicologia, cursos da
área da Saúde da FVJ, contribuindo a partir de ações
como Oﬁcina de Luta, Avaliação Física, Zumba,
Ve r i ﬁ c a ç ã o d e G l i c e m i a , A f e r i ç ã o d e P. A ,
Alongamentos, Ventosaterapia, Terapia Manual,
Assistência Farmacêutica, Orientação Nutricional e
muito mais.
Foram realizados 1.572 (um mil, quinhentos e setenta
e dois) atendimentos durante todo o projeto.

TÍTULO DOUTOR HONORIS CAUSA
FVJ CELEBRA 20 ANOS!
A cada dois anos, a partir da criteriosa escolha por seu
Conselho Superior, a Faculdade do Vale do Jaguaribe
outorga o Título de Doutor Honoris Causa. Nesta
galeria de doutores perﬁlam o Economista Alci Porto
Gurgel Júnior, o Escritor João de Lira Cavalcante Neto e
a Empreendedora

Maria Miguel de Oliveira - D.

Rosinha. Coincidindo com as comemorações dos vinte
anos da instituição, em 10 de outubro de 2019, a FVJ
procedeu a outorga do título a dois outros baluartes
da educação,

da cultura e do desenvolvimento do

Ceará: Dom Adelio Giuseppe Tomasin e Professor José
Rosa Abreu Vale.
Numa cerimônia solene, o evento reuniu toda a
comunidade acadêmica e dezenas de representantes
ilustres da região e do estado do Ceará.

III FESTIVAL DE GASTRONOMIA E
C U LTU R A DO ARACATI
Com lounge interativo abrilhantado com muita
música, teatro infantil e performances de K-pop, o
Espaço FVJ & Bodega Bistrô, ao apoiar o evento
promovido/realizado

pela Prefeitura Municipal do

Aracati e SEBRAE-CE, a FVJ registrou um momento de
grande signiﬁcado numa participação exitosa e muito
prestigiada.
O evento ocorreu de 25 a 27 de outubro de 2019, mas
desde a produção a FVJ apoiou a capacitação dos
expositores para o uso da Caderneta Digital, dispôs de
alunos e professores para assessoria aos chefs
convidados e para a realização de oﬁcinas, bem como
prestou assistência à mídia especializada na cobertura
de todo o evento.

Durante os três dias de evento, a partir de cada espaço,
a programação da FVJ contemplou desde oﬁcinas
gastronômicas na sexta-feira (25), que aconteceram no
pátio do Museu Jaguaribano com a presença de chefs
e alunos do curso de Gastronomia, até apresentações
artísticas, cobertura do Programa Tá Valendo no
lounge e, paralelamente, funcionando com o FVJ &
Bodega Bistrô, espaço destinado ao consumo de
pratos regionais tendo como iguarias o camarão, a
carne de charque e o coco verde.
Através do Bistrô foram feitos 210 (duzentos e dez)
atendimentos e as ações do lounge impactaram o
público visitante e circulante nos três dias estimado
em 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas.

INSTITUTO VALE DO JAGUARIBE - I V J
O I n s t i t u t o Va l e d o J a g u a r i b e , C u l t u r a e

Exposições, gravação de programas para TV e

Desenvolvimento - IVJ como articulador, promotor e

streaming, um circuito de palestras, o CinePsi IVJ, o

realizador de projetos em colaboração com a

FestVale 2019, o FestIn, o apoio ao III Festival de

sociedade, atua com foco no ensino, pesquisa,

Gastronomia e Cultura do Aracati, ao Canoa Blues

educação, cultura, esporte, formação proﬁssional,

entre outros, são ações de fomento à cultura e de

experimentação de modelos produtivos e sistemas

cultivo do pensamento reﬂexivo sobre a região.

alternativos de produção, encontrando sua motivação

Todas essas conquistas, entretanto, num cenário

na promoção do exercício da cidadania e na criação de

p o l í t i co - e co n ô m i co i n s t áve l , g a n h a m m é ri to

oportunidades para a plenitude humana em sua

redobrado graças à parceria permanente com a

própria terra - municípios que integram a Região do

Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ e com outros

Vale do Jaguaribe e Litoral Leste cearense.

players eventuais que abraçam o grande desaﬁo de

Em 2019, o IVJ teve sua agenda pautada no

tornar sustentável cada uma das ações do Instituto.

fortalecimento de parcerias com as lideranças
regionais para o desenvolvimento de projetos de
formação e culturais, ampliando seus horizontes com
uma parceria internacional, realizando eventos
representativos focados na necessidade de maior
integração regional. Em paralelo, continuou com a
política de sedimentação de sua imagem junto aos
demais segmentos públicos, privados e do terceiro
setor, iniciada no ano anterior.

TÁ VALENDO!

DAVID

Em seu terceiro ano, o programa Tá Valendo se tornou

O Digital Arch Valley Innovation Development teve sua

temático, mantendo a essência de ser apresentado por

atuação pautada em momentos aﬁns a ações de

jovens estudantes e com foco nas questões regionais.

outras instituições, sendo contratado para uso de sua

O programa ainda tem o desaﬁo de se tornar mais

Caderneta Digital para traçar o perﬁl do carnavalesco

popular, pautas melhores planejadas e sustentável.

de Aracati e, ainda, apoiando o III Festival de

Contou com patrocínio durante um semestre do ano

Gastronomia e Cultura do Aracati com o uso desse

de 2019, a produção se ressente por ser legada a

mesmo recurso. O DAVID também apoiou a realização

segundo plano diante de outras demandas da

do SEBRAE EXPERIENCE e lançou o DAVID DAY, com

Comunicação e/ou da centralização em fatos do

a participação de 06 (seis) equipes classiﬁcadas e 02

cotidiano da FVJ. Esses aspectos devem ser objeto

(dois) ganhadores com premiação na ﬁnal contando

para o ponto de partida do planejamento para 2020.

com apoio dos empresários Joaquim Caracas (Impacto

Somaram 52 (cinquenta e duas) exibições/ano.

Protensão) e Geneﬂides Laureno (G4Flex). Um dos
ganhadores, na sequência, teve seu projeto aprovado
na primeira fase do Programa Centelha, que visa
estimular a criação de empreendimentos inovadores e
disseminar a cultura empreendedora no Ceará.

S.T.A.R

CINEPSI

A Sociedade de Treinamento e Aprendizagem

Em parceria com o Curso de Psicologia da Faculdade

Aeronáutica do Ceará iniciou o ano com o desenho de

do Vale do Jaguaribe, o CinePsi contou com vasta

uma parceria com a TAM Executiva que, por questões

programação, inclusive com exibição nas salas do

administrativas, está em processo de distrato com o

Cinema Pinheiro de Aracati, com mostras de longas e

Governo do Estado para operação do hangar em

curtas-metragens em sessões abertas à população em

Aracati. Em meio à mudança de cenário, a organização

geral, sempre com foco no debate após a exibição sob

do Consórcio STAR desenhou o CAEC - Complexo

o viés psicológico das tramas.

Aeronáutico e Espacial do Ceará. Este, visa a criação de

exibições ao longo de 2019 com a participação de

um ecossistema reunindo aprendizagem teórica e

vários proﬁssionais do curso de Psicologia e

prática, promoção de rotas aéreas regionais, RMO e

convidados.

um grande evento - FAN - Festival Aéreo Nacional.

Público Estimado: 500 (quinhentas) pessoas.

Finda 2019 com a iniciativa de formatação de um
protocolo de intenção dos principais players. No
primeiro semestre de 2019, em parceria com a SAT
Escola de Aviação foi realizado o Curso de Agentes de
Aeroporto, formando 34 (trinta e quatro) novos
proﬁssionais.

Foram 04 (quatro)

FESTIN

JAGUAR ESPORTE CLUBE

Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa é

Durante o ano de 2019, o projeto com sede em Aracati

um festival de cinema dos países lusófonos e acontece

ampliou seu raio de atuação para o município de

todos os anos em diferentes países falantes de língua

Fortim em parceria com a prefeitura daquele

portuguesa, de forma itinerante. Em sua décima

município, de liderança comunitária do Sr. José

edição, o festival desembarcou no Ceará e, pela

Ferreira da Silva. O Jaguar Esporte Clube, viabilizando

primeira vez em Aracati, numa realização do IVJ. O

atendimento interdisciplinar nas áreas de Educação

Teatro Francisca Clotilde foi a sede das exibições com

Física, Farmácia, Fisioterapia, Ser viço Social,

duas mostras: Festinha (das 15h às 17h), e Sotaques da

Pedagogia, Enfermagem e Nutrição, atendeu a mais

Língua Portuguesa (das 19h às 21h30), com o apoio da

de 200 (duzentos) atletas rotativos no período,

Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ e da Prefeitura

comemorando um ano de atividade em 4 de abril e

Municipal do Aracati, dos dias 26 a 28 de junho de 2019,

encabeçada pelo curso de Educação Física da FVJ,

Originários de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola,

apoiou a I FVJ CUP, com a participação de 10 (dez)

Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe

times, além do Jaguar E. C.

foram escolhidos e acolhidos pela população

Atendimento a cerca de

composta de estudantes e público em geral.

seus familiares, totalizando 600 (seiscentas)

Público Total:

pessoas.

pessoas.

245 (duzentos e quarenta e cinco)

200 (duzentos) atletas e

VALE CONEXÃO

II FEST VALE

O projeto Vale Conexão, voltado para o fortalecimento

A segunda edição do FestVale aconteceu no Teatro

do pensamento crítico, novos olhares e promoção do

Francisca Clotilde durante todo o mês de julho de 2019.

desenvolvimento intelectual da Região do Vale do

Contou com uma programação variada promovendo a

Jaguaribe, ousou, inovou e foi ponto de encontro de

arte e cultura, além de responsabilidade social.

prestigiados nomes, tanto em palestras quanto em

Capoeira, Oﬁcina

forma de entrevistas/perﬁl, difundidas em programa

Mostra de Filmes, Oﬁcinas de Pintura, Exposição de

de TV homônimo. Pelo projeto passaram nomes como:

Artes Plásticas com nomes internacionalmente

empresário Honório Pinheiro, o sociólogo e escritor

conhecidos, Shows Musicais e de Dança. No que tange

André Haguetti, a mestra da cultura Mãe Zimá, a

à responsabilidade social, foram realizadas palestras

ativista do movimento LGBTQ

Lena Oxa, Mateus

informativas e a “Quarta de Lei”, espaço onde o curso

Poeta-escritor de Jaguaruana, Juliano Pessoa -

de Direito da FVJ foi convidado a trazer temas como as

Secretário de Meio Ambiente do Aracati, Michele

Reformas da Previdência e Trabalhista para serem

Fernandes- empreendedora social com o Dojô das

debatidas com o grande público. Também inclui-se

Artes de Fortim, Naim-empresário nativo de Canoa

aqui oﬁcinas de cuidados com o corpo e a mente como

Quebrada, entre outros. Foram veiculados 52

as práticas integrativas de Psicologia.

(cinquenta e dois) programas, alguns deles oriundos

Público Estimado: 900 (novecentas) pessoas.

de palestras em eventos acadêmicos, como o EREEN,
CONJUR, EXPO etc, promovidos pela FVJ. O projeto
contou com a idealização e acompanhamento efetivo
da Dra. Antropóloga Abda Medeiros.

e Apresentação Teatral, K-Pop,

PUBLICAÇÕES IVJ

IN CAMPUS

Em 2019, tiveram um alcance maior que no ano

Criando uma aproximação entre público, artistas e

anterior. Essas publicações são importantes no que

biblioteca, o projeto conta com uma agenda

tange a disseminação dos diferentes saberes e pontos

concorrida e já se apresenta como uma importante

de vista dos colunistas, que são:

Pedro Henrique

janela de divulgação da produção de artes plásticas da

Chaves Antero, Cientista Político com o tema ‘‘Nossa

região. O projeto realizou o lançamento do livro ‘‘Os

Crise é de Percepção‘‘; o Professor e Escritor José Rosa

Desbravadores do Nordeste Brasileiro no Séc‘‘. XVII, de

Abreu Vale com o tema ‘‘Repensando‘‘; o Escritor e

Edson Pereira de Albuquerque, além das exposições

Historiador Antero Pereira Filho sob a ótica ‘‘Os Dias

dos artistas: Iury Aquino, Rolf Czulius, Nathalie Nicolas,

Eram Assim‘‘; e, o jovem escritor e jornalista André Luís

Adalberto Costa, Miguel Urion, Maria Nazaré.

trazendo suas ideias no ‘‘Mente Aberta‘‘.

Público Estimado:

GRATITUDE
O Projeto de divulgação das boas e ediﬁcantes notícias
continuou durante o ano de 2019, dando especial
atenção às notícias relacionadas à saúde.

pessoas.

1.200 (um mil e duzentas)

I ARACATI G E E K F E ST
Evento voltado para o público nerd e geek da cidade de
Aracati e região do Vale e do Litoral, contou com
cobertura do programa Tá Valendo na programação
de K-pop, concurso de Cosplay, exposição de animes e
ﬁlmes relacionados à temática.

CANOA BLUES
Tradicionalíssimo evento de jazz e blues que acontece
anualmente na praia de Canoa Quebrada, contou com
atrações internacionais e nacionais.

PROJETO PETECA
Evento onde o IVJ participou da banca de avaliação de
peças audiovisuais produzidas pelas escolas
municipais.
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