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FESTA POMERANA
A Faculdade da Região Serrana - FARESE participa com orgulho da trigésima Festa Pomerana
de Santa Maria de Jetibá no dia 05/05/2019, no Desﬁle Histórico Pomerano, que no ano de 2019
nosso tema Pomerische Speelen-Brincadeiras Pomerana.
A brincadeira é uma atividade cuja natureza ou ﬁnalidade é a diversão, o entretenimento, a qual
está submetida a regras que estabelecem quem vence e quem perde. Acontece, sobretudo
entre crianças e jovens.
Os pais e mães pomeranas constroem brinquedos para suas crianças. os brinquedos são,
geralmente, miniaturas de objetos do uso cotidiano e têm como objetivo divertir as crianças e
educá-las para o desempenho das tarefas que irão realizar quando adultas.
Quando é levada para a roça, a criança pequena é colocada dentro dum caixote de madeira,
dotado ou não de rodas, onde ﬁca brincando, enquanto os pais e irmãos/ãs maiores trabalham
na lavoura. as crianças usam os mesmos instrumentos, em miniatura, para brincarem, como
peneirinhas, enxadinhas. durante o passatempo, elas se familiarizam com os instrumentos de
trabalho, e ensaiam os primeiros passos para ingressarem, mais tarde, no mundo do trabalho
camponês. desse modo, os pais ensinam aos seus ﬁlhos a importância e a necessidade do
trabalho.
Os adultos fabricam miniaturas de veículos, especialmente caminhões (com carroceria), bem
como bonecas de pano, de palha, vassouras e rodos. no caso das bonecas adquiridas em lojas,
as mães costuram a roupa das mesmas.
Quando crescem, as crianças fabricam seus brinquedos, com a ajuda dos irmãos ou primos
maiores. os mais comuns são feitos de palha, sabugo ou espiga de milho, madeira. Com
legumes, como chuchu, pepino, abobrinha, tomate, ou sabugo de milho e palitos, as crianças
fazem miniaturas representando animais domésticos e de estimação ou outros elementos que
estão presentes no cotidiano, como carrinhos, carros de boi, cata-ventos. (Prof. Ismael
Tressmann).
Público alvo: Todos os estudantes dos períodos de ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS
e ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA.
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II FÓRUM MUNICIPAL PARA SUSTENTABILIDADE

No dia 5 de junho, comemora-se o dia do
meio ambiente, e, a partir disso, a
Secretaria de Meio Ambiente de Santa
Teresa organizou evento intitulado de “II
Fórum Municipal para Sustentabilidade”
para comemorar essa data tão especial
para todos nós. Sendo assim, a FARESE
não hesitou em ser uma das apoiadoras
do evento. A FARESE enviou, a convite
da Secretaria Municipal de Meio
A m b i e n t e d e S a n t a Te r e s a , o
coordenador e professor do curso de
engenharia ambiental e Sanitária da
FARESE, professor Gemael Barbosa
Lima. O professor ministrou palestra cujo
tema: “Lixo Urbano: de problemas a
possibilidades”.
O coordenador apresentou os problemas
sociais, econômicos e ambientais do
descarte inadequado dos Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU), trazendo estudo
que comprovam que o descarte
inadequado dos resíduos pode
contaminar o solo, as águas superﬁciais
e subterrâneas e o ar. Além disso, foi
apresentado ainda as possibilidades de
reuso, reciclagem, porém o ponto forte
na discussão foi a utilização dos RSU
para o uso de energia elétrica.
Tecnologia essa muito utilizada nos
países desenvolvidos como Estados
Unidos, Holanda, França, Alemanha,
entre outros sem dúvida é considerada
um grande exemplo para o Brasil, dado
que geramos quantidade de RSU.
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VISITA DO MEC

Na conclusão dos trabalhos, o Curso de Administração foi
avaliado com conceito Quatro (4), lembrando que a nota
máxima concedida pelo MEC, é cinco (5).

4
ADMINISTRAÇÃO

A avaliação in loco ocorreu de forma produtiva e tranquila..
Todos na IES foram solícitos, da direção ao corpo técnico
administrativo. Inclusive nas reuniões do Núcleo de Docente
Estruturante- NDE e da Comissão Permanente de
Avaliação-CPA, os professores e tutores e os discentes
foram bastante esclarecedores e participativos.

NO
TA

FARESE recebe Comissão Avaliadora do MEC para
Renovação de Reconhecimento do Curso de
Administração, no período de 08/05 a 11/05/2019.

XIII

FARESE 2019
Os JOGOS da FARESE, tem como principal
objetivo proporcionar aos seus participantes a
prática de atividades esportivas e recreativas de
forma lúdica e diferenciada, despertando valores
importantes como: “cooperação”, “participação”,
“união”, “prazer”, “respeito a regras”, entre
outros.
Os JOGOS da FARESE é uma promoção da
Faculdade da Região Serrana, aconteceu nos
dias 27 a 29/05/2019 com o apoio da Secretaria
de Esporte e Lazer de SMJ e é regido por um
regulamento próprio.
Poderão participar dos JOGOS DA FARESE:
Todos os alunos regularmente matriculados na
FARESE no ano de 2019, ex-alunos, professores
da instituição e funcionários. Poderão se
inscrever prestadores de serviço que
mantenham vínculo com a instituição e que
sejam autorizados pela comissão organizadora.
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SEMINÁRIOS
INTERDISCIPLINARES
Visando incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno no gerenciamento de seu próprio
processo de formação e enriquecimento proﬁssional e cultural, os Cursos de Licenciatura em
Engenharia Ambiental e Sanitária, Pedagogia, Matemática, Administração e Ciências
Contábeis da FARESE, entendem que se faz necessário incorporar ao seu Projeto Pedagógico
um conjunto de atividades e experiências, relacionadas às pesquisas a serem constituídas pelo
aluno, ao longo de sua formação. É uma ação organizada pela direção, coordenadores dos
cursos e professores e o evento constam no calendário acadêmico da Farese e acontece de 10
a 12 de junho de de 2019.
Os Seminários Interdisciplinares e Projetos Pensadores atividades que tem como objetivo a
divulgação de pesquisas realizadas pelos alunos e apresentação de trabalhos orientados e
desenvolvidos de forma compartilhada entre professores e alunos dos cursos.
Segundo Paulo Freire, o mais importante é conduzir o aluno a perceber e ler o mundo que o
cerca. Para ele, só se conquista o saber se aprendermos a analisar o mundo em nossa volta de
tal maneira que possamos estar promovendo, de modo crítico e produtivo, constantes
interferências cotidianas.

Professor do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Farese, participa do 30º
Congresso, Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, organizado pela
Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária (ABES) em Natal,RN.
Durante os dias 16 a 19 de junho a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e
Sanitária (ABES) organizou o 30° Congresso Brasileiro de Engenharia Ambiental e
Sanitária em Natal, RN. Esse congresso é considerado o mais importante da América
Latina.
Pesquisadores do Brasil inteiro tem a oportunidade de discutir o futuro do saneamento
no Brasil. Nós da FARESE participamos desse momento importante sendo que o
coordenador e professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da FARESE,
Gemael Barbosa Lima, apresentou dois trabalhos cientíﬁcos intitulado de ANÁLISE
ESTATÍSTICA DE EVENTOS INTENSOS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL NO
DISTRITO DE GARRAFÃO, SANTA MARIA DE JETIBÁ, ES e ANÁLISE
COMPARATIVA DAS SÉRIES TEMPORAIS DE MATERIAL PARTICULADO PTS E
PM10 DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2017 E
SUAS COMPATIBILIDADES COM OS PRINCIPAIS PADRÕES LEGAIS VIGENTES
desenvolvidos pelos alunos Isamara, Jaqueline e Michel e orientado pelo professor
Wanderson de Paula Pinto.

Gemael Barbosa Lima
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Feira de 2019
Empreendedorismo
Empreendedorismo como ação de desenvolvimento do cidadão

A Feira do Empreendedorismo aconteceu no dia 12/06/2019 e contou com a participação dos
estudantes dos quintos e sétimos períodos de Administração e Ciências Contábeis.
Na Feira de Empreendedorismo os alunos apresentaram práticas a partir de planos de negócios
que eles elaboram dentro da proposta do Seminário Interdisciplinar e foram orientados de acordo
com o programa da disciplina de Empreendedorismo. Os trabalhos passaram por um processo
de orientação e avaliação que aconteceu nos Seminários Interdisciplinares, tendo como a última
fase para conclusão dos planos, a produção e comercialização dos produtos. Segundo o
orientador dos trabalhos, o Professor Luciano Forrechi as etapas do desenvolvimento
demonstraram o amadurecimento dos alunos neste período.
A Feira do Empreendedorismo aconteceu no Mercado Municipal “Ricardo Hen rique Alberto
Jacob ,espaço da Feira Cidadã, no dia 12/06/2019 e contou com a participação dos alunos dos
sétimos períodos de Administração e Ciências Contábeis com ,colaboração de professores das
áreas empresarial, ambiental e acadêmica da FARESE, que se encontram comprometidos em
fomentar o capital intelectual e social dos alunos, por meio do desenvolvimento do
empreendedorismo inovador em organizações de micro, pequeno, médio e grande porte dos
setores público, privado e terceiro setor.
Os planos de negócios foram entregues após a feira já com os resultados alcançados aferidos e
uma conclusão da experiência vivenciada, durante a feira. Eles passaram pelo um processo de
orientação e avaliação dos trabalhos, sendo esta a última fase, que é a produção e
comercialização dos produtos. Segundo o orientador dos trabalhos, no total foram 13 (treze)
grupos que apresentaram negócios diferenciados, quem foi visitar pode degustar de milk-shakes
gourmet, comida chinesa, churrasquinhos com legumes, massas italianas, self service de
cachorro quente, lanches gourmet e até pescaria solidária, sempre com um toque de inovação.
Este evento teve início com os alunos de administração do 5º período no ano de 2013, sendo que
desde a primeira edição chamou a atenção de todos. Foi a partir da 3° edição que o evento foi
aberto ao público em geral.
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GINCANA SOLIDÁRIA
A Gincana Solidária da Faculdade da
Região Serrana-Farese, realizada de
18/06/2019 a 25/06 de 2019, tem por
ﬁnalidade desenvolver o espírito de
solidariedade na comunidade
universitária para além dos limites
Institucionais, por meio de
arrecadação de alimentos não
perecíveis, roupas e outras atividades
de cunho beneﬁcente e voluntário.
Quer-se, com esse projeto, mobilizar
toda a comunidade acadêmica em prol
da conscientização social, dando
vistas ao legítimo exercício da
cidadania e à intensiﬁcação da
experiência acadêmica.
Tudo que foi arrecadado foi distribuído
a s A PA E ' s , P E S TA L O Z Z I ' s e
Secretaria de Desenvolvimento
Social/assistência social dos
municípios de Santa Maria de Jetibá,
Santa Teresa, Santa Leopoldina e
Itarana.

Os estudantes dos períodos de Administração,
Ciências Contábeis e Engenharia Ambiental e
Sanitária da Farese, participaram da palestra:
Percepção de Risco.
A Palestra sobre SSMA - Segurança, Saúde e
Meio Ambiente que foi proferida pela Engª.
Karina Chiquim, do Grupo Guidoni Mineração e
Rochas Ornamentais. Tema: Percepção de
Risco, que foi realizada no dia 24/06/2019 das
18:30 às 21:30 no auditório da Farese.
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