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APRESENTAÇÃO

A Faculdade tem como uma de suas características a relação com a sociedade, marcada por articulações com
organizações de natureza pública e privada e pelo reconhecimento social do trabalho educacional que realiza.
No campo da extensão, logo nos seus primeiros anos atividades, protagonizou ações que buscaram viabilizar
essas articulações por meio da difusão dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos dentro das suas
áreas de atuação visando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região e do País.
Traduzindo o compromisso social da Instituição e buscando um fazer acadêmico mais integrado à realidade
social, a ação extensionista se materializou por meio de eventos, cursos, produtos, desenvolvidos por docentes,
alunos e servidores técnico administrativos, abertos à comunidade e financiados com recursos próprios.
A faculdade foca no interesse de participação de docentes e discentes nas ações de extensão e comprometem
o propósito de assegurar uma formação vinculada à realidade social através do envolvimento do conjunto dos
docentes e dos estudantes em atividades junto às comunidades, aos serviços e as organizações sociais.
Entretanto, os debates proporcionados durante a construção do PDI 2015/2019, ofereceu a oportunidade para
que todos os segmentos da Instituição repensasse a Política de Extensão para enfrentar os desafios referente
à qualificação e expansão das suas atividades no âmbito da Instituição, buscando estimular a produção de
conhecimentos, entendimentos e reflexões sobre os problemas sociais do contexto, com vistas à troca de
saberes e conhecimentos, promovendo a interação entre o acadêmico e o popular, no sentido de estreitar as
relações entre a Faculdade e a sociedade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS OBTIDOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E
RESULTADOS
2019/1

RELATÓRIO DE EXTENSÃO 2019/1

No primeiro semestre de 2019 foram desenvolvidas as seguintes atividades de extensão:
▪

Amigo-Livro;

▪

Incentivo à Cultura;

▪

Trote Solidário;

▪

Visita Técnica/Palestras

▪

CET Empresas;

▪

CET Sustentável;

▪

Projeto Integrador

▪

Coaching de Carreiras

▪

Trabalhos e Oficinas

▪

Feira de Tecnologia e Gestão

▪

Atividades do curso de Estética e Cosmética

AMIGO-LIVRO
O amigo-livro é uma atividade na disciplina de Língua Portuguesa, o projeto é uma das atividades de fomento
à leitura da matéria.
Para o amigo-livro é solicitado que cada aluno leve para sala de aula um livro literário que tivesse lido e gostado,
para ofertar a um colega. A turma participa, o que ratifica a percepção de do comprometimento com as
atividades leitoras.
A iniciativa do amigo-livro tem feito muita diferença formação dos alunos, uma vez que a leitura é atividade
essencial para aquisição e construção de conhecimento. A leitura traz sabedoria, memória e nos faz pensar por
nós mesmos.
TROTE SOLIDÁRIO
Alunos fazem entrega de doações do Trote Solidário
As doações arrecadadas no Trote Solidário foram entregues ao palestrante Zé Maria, e todo material será
distribuído entre as instituições e famílias carentes que ele atende. A ação ocorreu no último dia 31, no hall de
entrada do CET-FAESA com a presença de alunos e professores da Instituição.

O palestrante disse que fica muito feliz e honrado por essa mobilização dos alunos e também porque a
Faculdade apoia uma ação tão nobre. "Desde 2012 as instituições e famílias que apoio são beneficiadas com
essas arrecadações. E é muito nobre esse gesto, visto que não vejo outras instituições de ensino com essa
ação que deveria ser copiada", explicou.
O professor e coordenador de Pesquisa e Extensão, Leonardo Rocha, destacou que o trote tem seu significado
de manifestação negativa aplicado aos calouros das instituições de ensino. Mas no CET-FAESA, o "trote" é um
Trote Solidário. "Ele se traduz em uma ação solidária de Responsabilidade Social que envolve professores,
colaboradores e alunos calouros, com o propósito de doações de mantimentos para instituições de caridade e
famílias com necessidade. Este projeto sensibiliza a todos envolvidos, evidenciando com o comportamento de
cidadania e colaboração com o próximo", finalizou.
RH NO PÁTIO
Através do “RH no Pátio”, é concedido ao aluno o acompanhamento para o desenvolvimento de competências
exigidas de um profissional de excelência, levando-o a uma formação acadêmica que o prepare para enfrentar
as novas situações que lhe ocorrerem, tanto na vida pessoal como na vida profissional, bem como forme
cidadãos e profissionais que tenham responsabilidade social e que sejam protagonistas das suas vidas, uma
vez que a proposta é baseada na aprendizagem ativa.
Durante o evento, ocorrido no dia 09 de junho, os alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos desenvolveram todas as tarefas de atendimento, palestras, orientações e consultorias aos
visitantes, sob a orientação dos professores. O evento contou com os seguintes espaços:
•

MERCADO DE TRABALHO: este espaço foi destinado às orientações sobre como preparar um “currículo
ideal”, como se comportar numa entrevista de emprego, dinâmica de grupo, planejamento de carreira e
outros temas que poderão ajudar as pessoas numa possível necessidade de colocação ou recolocação
no mercado de trabalho, bem como poderão ajudar as pessoas a permanecerem empregáveis.

•

SEGURANÇA DO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: neste espaço os visitantes
tiveram orientações sobre a importância de se protegerem contra possíveis acidentes e doenças
ocupacionais ou do trabalho. Poderão ter acesso aos principais equipamentos de proteção individual –
EPI’s e outras maneiras para evitar danos. Além disso, o espaço trouxe um simulador de acidente de

trânsito, a fim de conscientizar os visitantes da importância do uso do cinto de segurança e do respeito
aos limites de velocidade.
•

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: este espaço foi destinado à execução de treinamentos empresariais que
ajudem a divulgação do conhecimento adquirido pelos alunos na sala de aula. Serão ministradas
palestras e oficinas nos mais diversos temas.

•

DIREITO DO TRABALHO E CÁLCULOS TRABALHISTAS: os visitantes receberam consultorias para
esclarecer dúvidas sobre seus direitos trabalhistas dos mais diversos: férias, controle de frequência,
contrato de trabalho, 13º salário, rescisão de contrato, horas extras e outros adicionais, pensão
alimentícia etc.

•

BOAS PRÁTICAS NA ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO: A inciativa de trabalhar com os pontos de
atenção ao elaborar um currículo, tem sido relevante para o tema acadêmico e profissional. A elaboração
de uma boa apresentação profissional, tem sido um tema de grande importância no setor de Recursos
Humanos, além do mais, estamos vivenciando a alta competitividade por uma oportunidade de emprego.

O evento envolveu, aproximadamente, 160 alunos e 08 professores, além de 1200 visitantes, dentre eles alunos
de outros cursos, egressos, autoridades e pessoas da sociedade em geral.
Além de todo o serviço prestado aos visitantes, o “RH no Pátio” é de extrema importância para a formação do
estudante envolvido, uma vez que prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade, o estudante está contribuindo para a inclusão e integração social através da melhor
preparação para o mercado de trabalho, a fim de reduzir o desemprego e, consequentemente, a desigualdade
social.
CET EMPRESAS
O CET EMPRESAS foi um projeto idealizado em 2017/1 pelo professor Alex com o propósito de aproximar
alunos à empresas parceiras (Dalla Bernadina e Magazine Luiza), na aplicação da teoria aprendida em sala de
aula em experimentos e consultoria em alguns processos organizacionais como: modelo de negociação com o
cliente, modais utilizados para o transporte de produtos e identidade visual, como também modelo de vendas
no varejo.
Este experimento foi realizado junto aos colaboradores destas organizações e contudo proporcionou aos alunos
de Logística e Gestão Comercial às práticas laborais em que puderam perceber a importância da aplicação dos
estudos aprendidos nos processos da organização para obtenção de um melhor resultado.

CET SOCIAL
O CET SOCIAL é uma atividade de extensão da Faculdade de Tecnologia FAESA, desenvolvida com os alunos
dos cursos superiores de tecnologia. Através deste projeto é possível contribuir para a formação de cidadãos
conscientes e preocupados com o ambiente social, diante de um processo permanente no qual possam
desenvolver competências, tornando-se capazes de agir individual ou coletivamente na busca de soluções de
problemas sociais. Através da educação podem-se reorientar os programas educacionais existentes no sentido
de promover conhecimentos, habilidades, princípios, valores e atitudes relacionadas com a ação social.
Em 2019/1, Alunos realizam ação de solidariedade em prol do Asilo de Vitória uma corrente do bem pode
denominar bem as ações desenvolvidas pelos alunos do CET-FAESA nos Asilo de Vitória, em Monte Belo,
Vitória. Atualmente estão sendo realizadas ações de arrecadação nas redes sociais, na Faculdade e em
empresas, o que gerou uma onda de ações solidárias para a instituição.
Essas ações de solidariedade, empatia, cooperação e relacionamento foram coordenadas pelo professor Ivan
Passos e realizadas com a turma de Gestão Comercial, com o apoio da professora Henriqueta Froz, na turma
da disciplina de Processos Gerenciais e Recursos Humanos (EAD).
Passos explicou que o trabalho faz parte do plano de ensino da disciplina de Marketing e que teve início com a
divisão de grupos. Cada grupo ficou responsável por desenvolver uma postagem para as redes sociais com
intuito de mobilizar pessoas para realizarem doações para o Asilo.
O professor destacou o significante desempenho das postagens dos alunos com a #AsiloDosIdosos. "Em um
período de sete dias tivemos resultados sensacionais na página do Facebook do Asilo: aumentamos 459% o
número de visualizações; 320% o alcance; 700% o envolvimento; e 170% o número de curtidas."
O Docente disse ainda que essas divulgações mobilizaram grupos de pessoas fora da Faculdade a realizarem
doações, com a realização de ações no asilo e também mobilização de empresas. Exemplo disso é a visita do
Papai Noel do Shopping Praia da Costa aos idosos do Asilo.
Passos, que há seis anos atua como voluntário no marketing do Asilo, lembra a importância dessas ações na
formação do aluno: "é uma oportunidade de trabalhar as relações humanas. Além do mais é uma oportunidade
de colocar em prática um planejamento estratégico de marketing, com o desenvolvimento de ações e de
comunicação".

CET SUSTENTÁVEL
O projeto de Educação Ambiental PRO CET teve seu nome atualizado para “CET Sustentável”, mantendo como
âncora os temas Sustentabilidade, Reciclagem e Economia Produtiva, desenvolvidos interdisciplinarmente.
A ação "Lixo eletrônico” cumpriu os seus objetivos de analisar com a comunidade a questão do impacto
ambiental e dos agravos à saúde ocasionados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico e efetuou a coleta
desse lixo para posterior descarte, atendendo o que preconiza as normas sobre o assunto.
Neste período, a Faculdade também passou a adotar copos sustentáveis em substituição aos copos
descartáveis.

PROJETO INTEGRADOR
O professor e coordenador de Pesquisa e Extensão Leonardo Rocha explicou que os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos têm base na iniciação científica, onde é possível desenvolver pesquisa teórica e também estudos
de campo, seja com abordagem quantitativa ou qualitativa. "Nesse processo, o professor participa como
orientador e propõe situações de ensino baseados nas descobertas do aluno, permitindo que ele reflita sobre
as ações e sejam capazes de desenvolver sua aprendizagem", detalhou.
Os temas escolhidos pelos alunos para desenvolverem seus projetos foram variados, desde Relacionamento
Interpessoal e comunicação com a gestão, onde o grupo pode ir até uma empresa e através de pesquisa avaliar
o grau de satisfação do colaborador com a empresa; passando por Logística aplicada aos rebocadores
portuários do Espírito santo, quando foi avaliado o que é o serviço, como funcionar o processo e suas
tecnologias; Industria 4.0, explicando seu conceito, modelos e como ela contribui para otimização de processos;
O cultivo do mamão detalhando todo o processo desde o plantio a venda; o E-Social, assunto em voga nas
empresas por ser uma recente obrigatoriedade do Governo Federal.
Ao final das apresentações o professor Leonardo orientava os alunos quanto a como evoluir em seus temas e
a melhor maneira de transmitir os conhecimentos nas apresentações. Rocha enfatizou que esse é o momento
de mostrar os resultados obtidos até o momento, mas também é uma oportunidade de exercitar o ato de falar
em público e transmitir o conhecimento de maneira clara e destacou que a prática é a melhor maneira que
alcançar a perfeição.

FEIRA DE TECNOLOGIA E GESTÃO
Essa atividade envolveu diretamente 16 empresas parceiras além dos 450 alunos, aproximadamente, 10
professores e, indiretamente, toda comunidade e teve como finalidade a aproximação dos alunos à tecnologia
de ponta, presente nas empresas.
Os alunos do 3º e 4º períodos dos cursos Superiores de Tecnologia do CET-FAESA em Comércio Exterior,
Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística colocaram em prática a teoria
ministrada em sala de aula e ainda compartilharam o conhecimento adquirido com os outros universitários da
Faculdade e convidados, na Feira de Tecnologia e Gestão, no dia 08 de junho, orientados pelos coordenadores
e docentes de cada curso.
Feira de Gestão e Tecnologia do CET-FAESA ofereceu serviços gratuitos de assessoria à comunidade. Os
universitários de Recursos Humanos, por exemplo, as culturas regionais do Brasil, Segurança do Trabalho,
Currículo Ideal, Bazar Beneficente - ILBES, Endomarketing e Comunicação Interna, Bazar Beneficente - APAE,
Medicina do Trabalho.

IMAGENS E REPORTAGENS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
AMIGO LIVRO E O ENCONTRO COM O ESCRITOR CAPIXABA MARCOS BUBACH
Após alguns trabalhos em sala com base nos livros do escritor capixaba Marcos Bubach, no dia 05/06, o escritor
foi visitou à faculdade CET-FAESA para falar de seus trabalhos e sobre a importância da leitura. Os alunos
tiveram um bate-papo com o escritor capixaba do livro que leram em abril. Marcos Bubach é egresso do curso
de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos do CET-Faesa; foi descoberto por mim como talento literário
em uma de minhas aulas de Língua Portuguesa. Hoje já está em seu quinto título. É membro e Presidente da
Academia Cariaciquense de Letras e desde 2013, quando lançou seu primeiro livro, Outros de mim, inclusive
no CET-Faesa, adoto seus livros e todo período ele vem à faculdade para um bate-papo com os alunos. Outra
escritora que já veio foi Lorena Pessanha, quando adotei seu livro Olhares. Lorena é membro da Academia
Espírito-santense Jovem de Letras.
Os estudantes nesse último bate-papo com Bubach fizeram perguntas a ele sobre o fazer poético, linguagem,
estilo, dificuldades de edição e produção de livro, e sobre o panorama cultural do estado. Alguns leram poemas
dele, fizeram comentários. Alguns adquiriram outros exemplares do autor, que autografou todos os exemplares.
Com isso, os estudantes produzirão resenhas sobre a obra de Bubach. A atividade é avaliativa.

INCENTIVO A CULTURA
Israel Scárdua abordou que os conteúdos da língua portuguesa é a comparação entre as linguagens verbal e
não verbal, ou seja, a que está presente, muitas vezes, na imagem. " A leitura de uma obra de arte é essencial
para a compreensão de mundo e autoconhecimento. A arte é uma linguagem universal, permite muitas
possibilidades de leitura, assim como a língua. Além disso, há a importância de o aluno ser inserido no cenário
artístico e cultural capixaba", detalhou.
No Projeto os alunos também são incentivados a participar de eventos culturais, alguns que contaram com a
participação dos alunos foram: À Vernissage, da exposição Vitória em Arte; as exposições Acordes, no Teatro
Carlos Gomes; Harmônica , no Teatro do Sesi; a apresentação da ópera La Boheme, na qual teve a participação
do professor Israel pintando um retrato de uma das personagens durante a execução da obra, no Teatro do
Sesi; a exposição Mágica; e aos concertos do V Festival de ópera de música erudita do Espírito Santo.
O professor disse ainda que a Instituição de ensino tem que estar sempre atenta à formação plena, não
limitando apenas as habilidades técnicas, e o contato com a arte possibilita a construção e formação do aluno
tanto na vida pessoal como profissional.

TROTE SOLIDÁRIO 2019/1
Alunos fazem entrega das doações arrecadadas para o Trote Solidário
No dia 13/06 foi dia dos alunos entregarem as doações arrecadadas para o Trote Solidário. Os alunos da
Faculdade de Tecnologia FAESA - CET-FAESA deram aula de solidariedade no último dia 10. Eles realizaram
a entrega das doações arrecadadas no Trote Solidário, fraldas geriátricas e leite em pó, para o presidente do
Asilo dos Idosos de Vitória, Srº João Angelo Batista.
O momento contou com a presença de alunos e professores. O coordenador de cursos do CET-FAESA,
Leonardo Rocha, também estava presente e explicou que o Trote Solidário se traduz em uma ação solidária de
Responsabilidade Social que envolve professores, colaboradores e alunos calouros, com o propósito arrecadar
doações para instituições de caridade e famílias com necessidade. "Este projeto sensibiliza a todos envolvidos,
evidenciando o comportamento de cidadania e colaboração com o próximo. Esse é um dos projetos de
Extensão do CET-FAESA para a comunidade", finalizou Rocha.

PALESTRAS
Transporte e gestão de suprimentos do Brasil – 03/05
Gestão da Qualidade do Transporte no Brasil é tema de palestra realizada na Faculdade de Tecnologia FAESA
- CET-FAESA na última sexta-feira (3). O evento foi coordenado pelo professor Marcelo Campinhos em parceria
com o SEST SENAT de Cariacica.
Campinhos, que também foi o Palestrante do evento, é especialista em projetos e logística e mestrando em
Políticas Públicas. Na ocasião, o Palestrante apresentou cases que abordaram principalmente temas
envolvendo modais, qualidade no transporte e armazenagem. Além de explorar os aspectos correlacionados
ao transporte, gestão de estoque e de suprimentos no país.
O professor destaca que este tipo de evento é primordial para a formação acadêmica do aluno, uma outra
maneira de aprimorar os conhecimentos e explorar o mercado através das apresentações dos cases. "Estudos
de casos são essenciais para que o aluno tenha uma visão do que funciona ou não dentro do mercado e nos
processos".
Os alunos dos cursos de Comércio Exterior; Logística; Recursos Humanos e Gestão Comercial presentes no
evento receberam certificados de participação emitidos pelo SEST SENAT.

FEIRA DE TECNOLOGIA E GESTÃO
Feira de Tecnologia e Gestão conta com presença de grandes empresas
Os alunos dos 3º períodos da Faculdade de Tecnologia FAESA - CET-FAESA realizaram a Feira de Tecnologia
e Gestão e trouxeram grandes empresas para o evento, além de colocar em prática os ensinos aprendidos em
sala de aula. O evento ocorreu no dia 13 de junho, no pátio da Instituição e contou com a presença do público
externo e também de empresários.
O professor e coordenador de Pesquisa e Extensão, Leonardo Rocha, explicou que o evento faz parte do
calendário acadêmico da Instituição como atividade interdisciplinar na disciplina Projeto Integrador, que articula
os saberes das disciplinas do curso e o contexto social, que contribuem com o saber e atuação específica da
realidade do mercado de trabalho.

CET SUSTENTÁVEL

COACHING DE CARREIRAS
Alunos iniciam as sessões de Coaching de Carreira
No 22/04 aconteceu o primeiro encontro do Projeto Integrador "Coaching de carreira" para os alunos do 1ª
período da Faculdade, ministrado pelo Professor Alex Silva.
O Projeto Integrador é uma atividade institucional com característica interdisciplinar que tem como um dos
objetivos articular e integrar o conteúdo teórico aprendido em sala de aula. O aluno pode escolher o que deseja
aprofundar dentro da disciplina de projeto integrador e desenvolver suas habilidades dentro dos programas
disponibilizados pela Faculdade: Coaching ou Empreendedorismo.
O Coaching de carreira avalia as competências emocionais, as crenças e os conhecimentos profissionais
(positivos e negativos), além das habilidades e talentos dos alunos. Durante as aulas são aplicadas dinâmicas
e exercícios para identificar e potencializar as competências e simular racionalmente a performance pretendida.
Tudo para diminuir a ansiedade e treinar as habilidades necessárias para estabelecer e alcançar metas e
objetivos.
Segundo o professor Alex, com as sessões de "Coaching de carreira" nossos alunos conseguem resultados
em todos os pilares da sua vida, pessoal e profissional, realizando mudanças e criando novas crenças de
merecimento. "Trabalhamos a diminuição e eliminação dos fatores limitantes ao desenvolvimento do indivíduo,
tudo que pode impedir o seu desenvolvimento.
A matéria é gratuita e optativa, os interessados devem procurar a Rozania na Coordenação de Cursos. Os
encontros ocorrem na Instituição e são previamente agendados.
PROJETO INTEGRADOR
O Coaching de Carreira é uma nova matéria optativa do Projeto Integrador e ocorre as sextas-feiras, das 19h
às 21h30. Os alunos do 1° período que queiram participar podem procurar a coordenação acadêmica antes
que ocorra o segundo encontro, no dia 05 de outubro.

ALUNOS REALIZAM OFICINA: RELAÇÕES COMERCIAIS E DIREITO EMPRESARIAL
Os alunos de Gestão Comercial e Gestão Financeira colocaram em pauta o impacto efetivo do ano eleitoral na
atividade empresarial. Através da oficina de Relações Comerciais e Direito Empresarial, eles realizaram
atividades que contextualizaram os efeitos do clima de instabilidade política, econômica e jurídica vigentes no
país.
A atividade foi coordenada pela professora Henriqueta Rejanne Froz de 18 a 19 de junho e faz parte do plano
de ensino da disciplina de Relações Comerciais e Direito Empresarial.
A docente explicou que a proposta foi dar foco na atividade empresarial contemporânea de uma maneira
dinâmica. Ela explicou que por meio das resoluções de conflitos, foi proporcionado aos alunos uma mobilização
de saberes, com aprendizagem prática da análise dos elementos caracterizadores da atividade empresarial.
Ela falou que a atividade foi dividida em três momentos. No primeiro momento foi feito o levantamento e
diagnóstico, onde foram identificadas as barreiras que dificultam a criatividade e inovação na atividade
empresarial.
No segundo momento foram identificadas situações que ocorrem nos serviços de pré-venda; durante; e pósvendas, levando em consideração a geração de emprego, atendimento, gestão de reclamação, a instabilidade
e a contenção nos investimentos, dentre outros.
Por fim, no terceiro momento foi trabalhada a construção da estratégia de solução, ou seja, a elaboração de
um plano de ação com temas transversais, que correspondem as questões urgentes que abordam valores
referentes à cidadania, sendo eles: Ética, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo. "O plano de ação serve como
uma "ponte" entre o estabelecimento da meta e seu atingimento. A metodologia de gestão empresarial utilizada
foi o PDCA, método de soluções de problemas que significa Planejar-Fazer-Verificar-Agir/ Ajustar. Por tratarse de ano eleitoral, a apresentação foi proposta na forma de "jingle", explicou a professora.
Henriqueta complementou que atividade possibilitou ainda para os alunos a mostra de suas aptidões para o
desenvolvimento de pensamentos críticos e estratégias comerciais, visando a compreensão de questões que
envolvam o Direito Empresarial.

EGRESSO CONQUISTA BOLSA DE MESTRADO E CONCORRE A PRÊMIO DE GRANDE
RECONHECIMENTO – 18/07
"Não é a força ou a sorte, mas o empenho e a persistência que determinam seu sucesso", essa frase dita pelo
egresso Angelo Manette Cavalcante resume bem a trajetória de conquista que ele tem trilhado, fruto de muito
empenho e foco.
Hoje ele cursa mestrado com bolsa acadêmica na FUNIBER pela Universidad Europea del Atlántico e concorre
a premiação no Prêmio Proteção Pesquisa em Segurança e Saúde no Trabalho, o maior do Brasil.
Graduado em Logística no CET-FAESA, logo depois de formado ingressou na especialização em Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente, área em que atua profissionalmente há mais de 15 anos.
Em 2017 iniciou o mestrado, no qual conquistou bolsa de estudos através da avaliação de critérios associados
a área acadêmica e profissional. "O foco principal dessa formação é desenvolver profissionais competentes
para implantar um sistema de gestão integrada na empresa, que permita cumprir a legislação vigente e obter
uma série de vantagens competitivas", explicou.
Para tantas conquistas alcançadas, Angelo diz que o CET-FAESA teve um papel muito importante, destacando
que mesmo antes de ingressar a Faculdade, sempre teve uma referência positiva da Instituição e isso foi fator
decisivo na escolha do curso de Logística no CET-FAESA. "Diversos amigos que estudavam na instituição
comentavam muito bem da faculdade, tanto da estrutura quanto do corpo docente. O conhecimento acadêmico
desenvolvido pelas disciplinas em conjunto com o dia a dia profissional foram de suma importância para a
conquista da bolsa", destacou.
Ele finaliza com uma mensagem aos mestres que fizeram parte da vida acadêmica dele no CET-FAESA e aos
docentes:
Aos professores do CET FAESA, obrigado por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a
manifestação de caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, não por terem me
ensinado, mas por terem me feito a aprender. Aos estudantes, não é a força ou a sorte, mas o empenho e a
persistência que determinam seu sucesso.
O coordenador de curso, Leonardo Rocha, destaca que exemplo como o do Angelo serve de inspiração para
outros alunos, uma vez que, quando a pessoa almeja algo dentro das possibilidades reais, temos condições de
alcançar, basta se planejar e se empenhar para o resultado. E lembra que "uma das funções do professor é
mediar o conhecimento para o aluno, para que não apenas o ensine, mas para que a aprendizagem aconteça
verdadeiramente, para que esse conhecimento mediado pelo professor possa ser aplicado conforme os
objetivos do aluno, com isso a satisfação do professor, ou seja, sua motivação está justamente na contribuição
para esse alcance que o aluno conquistou com excelência."
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