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Conheça mais nesta edição: boa leitura!

2

EXPEDIENTE
O Jornal Recanto Maestro é uma
publicação da Fundação Antonio
Meneghetti, Antonio Menegheti
Faculdade e Associação de
Moradores do Recanto Maestro.
Jornalista responsável
Clarissa Miranda MTb 02357 JP
PROJETO GRÁFICO
Carol Miranda, designMiranda
Colaboração
Camila Heinz, Carol Miranda,
Clarissa Miranda, Claudiane Weber,
Gustavo Florêncio, Johnatan
Venturini, Luiz Victor Gazzaneo

As opiniões emitidas em artigos
assinados são de inteira e exclusiva
responsabilidade dos autores.
IMPRESSÃO
Centhury - Soluções Gráficas
TIRAGEM
3.000 exemplares
CONTATO
55 9635-3752 ou
marketing@recantomaestro.com.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ONTOPSICOLOGIA
ABO comemora 30 anos e promove o
lançamento e a reedição de obras científicas

FATOS & FOTOS
Principais atividades e eventos de 2015

04
06
08
10
14
16
22
29
3

À esquerda,
alunos,
professores e
pais do Projeto
Jovem &
Tecnologia.
À direita,
lançamento
do livro
“Ontopsicologia
Ciência
Interdisciplinar”.

Fundação
Antonio
Meneghetti
cresce em projetos
educacionais, científicos e de
formação life long learning
A Fundação Antonio Meneghetti vem crescendo exponencialmente na
promoção de atividades educacionais, científicas e de fomento à ciência. Entre
suas atividades de 2016, esta reportagem destaca momentos marcantes. A
Orquestra Jovem Recanto Maestro, projeto promovido pela Fundação Antonio
Meneghetti, em parceria com a Associação OntoArte, Antonio Meneghetti
Faculdade e a Prefeitura de São João do Polêsine, atende hoje 70 crianças e
jovens para o aprendizado dos instrumentos violino, viola, violoncelo e contrabaixo
(veja reportagem específica nesta edição).
O projeto Jovem & Tecnologia vem oportunizando aos jovens da Quarta
Colônia de Imigração do Rio Grande do Sul o aprendizado e desenvolvimento
de habilidades e competências da área de Tecnologia da Informação (TI). Os
jovens das escolas públicas das cidades parceiras do projeto (São João do
Polêsine, Faxinal do Soturno, Agudo e Dona Francisca) tem aulas gratuitas
semanais de tecnologia da informação, inglês e empreendedorismo – esse
último oferecido por meio de metodologia exclusiva de ensino. A proposta é
que o curso também seja um diferencial para os estudantes quando, daqui a
alguns anos, forem profissionais em atuação plena no mercado de trabalho. Já
no campo da educação para o esporte, o projeto “Bola Pra Frente” promove a
prática de futebol incentivando o desenvolvimento da socialidade e a formação
individuada de jovens dos 9 aos 14 anos de idade na cidade de Restinga Sêca.
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À esquerda,
participantes
do Residence
de Liderança
promovido
pela Fundação
Antonio
Meneghetti.
Na foto abaixo
jovens do projeto
“Bola pra
frente”.

Nas três fotos
do rodapé,
participação
durante a
XXVIII Summer
University of
Ontopsychology,
na Itália.

Na área de formação de life long learning para profissionais já atuantes, foram realizados três
cursos no formato residence (intensivo de cerca de 3 dias em que os participantes hospedam-se
próximo ao local das aulas). O Residence Empresarial, ocorrido em maio, discutiu a Ontopsicologia
aplicada ao business através dos cases de sucesso dos empresários presentes no evento e exibiu
conferências do Acad. Prof. Antonio Meneghetti. Em setembro, ocorreu o curso Alta Formação
Empresarial, abordando pontos como o aproveitamento do tempo livre, a unicidade de pessoas e
empresa e a importância do contato com a natureza para a harmonia do indivíduo. Em novembro,
o Residence de Liderança ocorreu para mais de 80 participantes no Centro Calipso, localizado
na praia Quatro Ilhas (Bombinhas-SC). Foram abordadas diversas temáticas, como a aplicação
prática da Ontopsicologia ao business, as regras elementares para o sucesso e a relação entre o
homem e o mundo da vida.
No âmbito da pesquisa científica, a Fundação lançou o livro “Ontopsicologia: Ciência
Interdisciplinar”, que reúne artigos sobre a aplicação da ciência ontopsicológica a diferentes
áreas profissionais (tais como, Medicina, Pedagogia, Gestão do Conhecimento e Jornalismo).
A obra está disponibilizada ao público por meio da Ontopsicológica Editora Universitária. Outro
lançamento no âmbito da pesquisa científica foi o repositório on-line disponibilizado no website da
entidade com todos os trabalhos científicos produzidos para o I Congresso Internacional “Uma
Nova Pedagogia Para a Sociedade Futura”, realizado em 2014. Para 2016, muito mais está por
vi. O II Congresso Internacional “Uma Nova Pedagogia Para a Sociedade Futura: Protagonismo
Responsável” ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro, sendo precedido pelo II Concurso Cultural
“Uma Nova Pedagogia Para a Sociedade Futura: Protagonismo Responsável”, o qual premiará
trabalhos na área de pedagogia em todo o país, como já foi feito em 2014. Para acompanhar o
trabalho da Fundação Antonio Meneghetti, confira: www.fundacaoantoniomeneghetti.org.br

5

U N I V E R S I TA S N E W S

Uma instituição de ensino superior
de olho na formação de lideranças
para o futuro do país
Quem circula pelos corredores da Antonio Meneghetti Faculdade pode ver, em um de seus principais
pontos de passagem, uma bela placa em madeira com uma frase inscrita em letras douradas: Sciencia vitae
salus hominis est. A tradução afixada ao lado da placa explica aos passantes: A ciência da vida é a saúde do
homem. Sob a égide dessa frase de autoria do Acad. Prof. Antonio Meneghetti, a AMF completou, em 2015,
oito anos de trajetória marcados por um constante movimento de expansão e por busca em fomentar um
estilo de vida de saúde e humanismo entre seus estudantes. 2015 foi, assim, um ano de muitas conquistas,
responsabilidade e fomento ao sucesso.
Foi ainda um ano em que a instituição preparou-se para habitar uma nova casa: o prédio 2 da AMF está
quase concluído e as primeiras salas de aula já podem ser utilizadas. Em 2016, ele estará completamente
concluído e as turmas iniciam o próximo semestre com esse espaço físico novo cujo projeto foi finalizado sob
a orientação do Acad. Prof. Antonio Meneghetti.
Em fevereiro, em um momento histórico, a faculdade promoveu a formatura da quarta turma de
Administração e da primeira turma do curso de Sistemas de Informação. O auditório foi lotado por familiares,
amigos e a comunidade acadêmica da instituição. A solenidade homenageou professores e foi encerrada por
uma emocionada celebração.
Foi o ano também da cerimônia de entreda de certificados da primeira turma da pós-graduação lato sensu
“Gestão do Conhecimento e o Paradigma Ontopsicológico”. Os estudantes celebraram a conquista emocionante
cerimônia realizada na AMF. Para aqueles que optaram pela dupla titulação internacional nesta pós-graduação,
houve também cerimônia de entrega de certificados com a presença dos professores da Universidade Estatal
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de São Petersburgo (Rússia) e a entrega dos diplomas de
Especialistas outorgado pela Cátedra em Ontopsicologia,
do Departamento de Psicologia dessa que é uma das mais
tradicionais instituições de ensino superior do mundo.
Em termos de ensino de Ontopsicologia, a AMF tem feito
história a cada dia com o funcionamento do curso de Bacharelado
neste campo de estudos, o primeiro do Brasil e do mundo. As
atividades da primeira turma estão a pleno vapor e os estudantes
defenderam neste ano sua primeira pequena tese, pesquisa
teórica e empírica de final de módulo, na qual devem apresentar
um projeto interdisciplinar às diferentes disciplinas que tiveram
ao longo do período. Os trabalhos apresentados foram dignos da
marca de vanguarda que acompanha esses alunos e essa turma.
Nos demais campos de ensino, mantém-se também a
excelência da AMF. Administração, Sistemas de Informação
e Direito são as graduações cada vez mais procuradas por
alunos da região da Quarta Colônia de Imigração do RS, do
Estado e de outras regiões do país. Como diferencial, a AMF
inclui no quadro de disciplinas de todas as suas graduações
as disciplinas Formação Empreendedora e de Liderança, as
quais preparam os estudantes para um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo. Os estudantes contam ainda com
o apoio de uma Central de Carreiras, oferecendo o suporte
de coachings para o processo de ingresso no mercado dos
estudantes e de escolha dos melhores caminhos profissional a

seguir. A Casa do Estudante da AMF já atinge sua lotação máxima
e oferece agora também atividades extras para seus moradores,
tais como, um grupo de dança tradicional gaúcha.
A pós-graduação apresenta propostas exclusivas no cenário
do ensino superior brasileiro, como o MBA Business Intuition:
Identidade Empresarial, o qual tem reunido empresários, executivos
e profissionais liberais de todo o país em busca de uma formação
que contribua para sua atuação bem sucedida nos mercados em
que atuam de modo interdisciplinar e com a exclusiva proposta
da metodologia FOIL, utilizada por consultores empresariais em
diferentes países do mundo e que aborda temas como a intuição para
os negócios, gestão do conhecimento na organização, formação de
lideranças e saber servir ao cliente com excelência.
Reforçando todas as bases do tripé pesquisa, ensino e
extensão, a AMF também investiu em seu Núcleo Interdisciplinar
de Pesquisa, o NIP. Projetos de pesquisa inovadores estão sendo
desenvolvidos neste âmbito com o envolvimento de alunos
e professores. A participação do NIP também na orientação
aos projetos de pesquisa dos alunos concluintes de curso da
graduação e pós-graduação tem ampliado ainda mais o aporte
científico destas pesquisas. A intensa programação de extensão
oferecida na AMF pode ser conhecida melhor nas próximas
páginas deste jornal.
Para saber mais sobre a AMF, pode-se acessar: www.
faculdadeam.edu.br
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Correios homenageia
o Acad. Prof. Antonio Meneghetti
com lançamento de selo e
carimbo
Celebrando a grande contribuição do Acadêmico Professor Antonio
Meneghetti (1936-2013) como cientista, artista, empresário e educador
ao Brasil e ao mundo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
lançou, no auditório principal da AMF, no dia 9 de março – data em que
se celebrou os 79 anos do nascimento do homenageado -, uma série
de selos personalizados e um carimbo em sua honra. A ideia para essa
homenagem partiu de um convite feito pelos Correios à Fundação Antonio
Meneghetti. Os selos foram inspirados em quadros pintados pelo Acad.
Prof. Antonio Meneghetti. Para a ocasião da cerimônia de lançamento,
algumas unidades dos selos comemorativos foram emolduradas e
entregues para as autoridades presentes, entre elas, os conselheiros
da Fundação Antonio Meneghetti do Brasil, Roberto Argenta e Almir
Foletto; o presidente deliberativo da Fundação Antonio Meneghetti, Prof.
Dr. Alécio Vidor; a Prefeita de São João do Polêsine, Valserina Gassen; a
representante da Fundação Antonio Meneghetti da Rússia, Profa. Dra. Victoria Dmitrieva; a diretora
da AMF, Prof.a. Helena Biasotto, o presidente da Associação Brasileira de Ontopsicologia, Ari Foletto;
o Promotor de Justiça da Comarca de Restinga Sêca, Sandro Marones; o representante da FOIL
Ecaterimburgo, Alexey Luft e o representante da FOIL Rússia, Yan Tokarev. A cerimônia de homenagem
foi marcada ainda por uma apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro e, em seguida, da
Camerata OntoArte Recanto Maestro. Os selos e o carimbo honoríficos ficam à disposição para uso
nos Correios da Quarta Colônia de Imigração do Rio Grande do Sul. O carimbo é também agora parte
do acervo do Museu Nacional dos Correios em Brasília.
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Curso
internacional
“Visione Al
Punto” reuniu
grande público

Foi promovido, no mês de setembro, o curso “Visione Al Punto” com a
Prof.a. Dr.a. Annalisa Cangelosi, oriunda da Itália e uma das principais
pesquisadoras desse país sobre Ontopsicologia. Convidada pela Antonio
Meneghetti Faculdade, Associação Brasileira de Ontopsicologia e Fundação
Antonio Meneghetti para lecionar neste evento, na AMF, Annalisa abordou
diversas temáticas, sempre contando com a intervenção dos participantes
do curso e promovendo debates para elucidação. Entre os temas tratados,
estiveram tempo livre, miricismo cotidiano, campo semântico e estereótipos.
Mais de 100 pessoas participaram do evento o qual teve duração de três dias.
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Teoria & Prática
Uma instituição de ensino superior
que traz o seu marco para a educação
brasileira sintetizado na combinação
de três verbos curtos mais repletos de
significado: ser, saber, fazer. A AMF,
em fatos, mostra nesta seção porque
pode dizer que é uma faculdade que
ensina na teoria e na prática.

Inovação AMF

Aula magna com o empresário Flávio Rocha
No dia 28 de setembro, uma palestra com o Presidente
das Lojas Riachuelo e Vice-Presidente do Grupo Guararapes,
Flávio Rocha, marcou em grande estilo o início das aulas da
nova turma do MBA Identidade Empresarial. A vinda de Flávio
se deu por um convite da Fundação Antonio Meneghetti e da
Revista Performance Líder, a qual o empresário já foi capa.

Na noite do dia 02 de agosto, uma palestra interativa comemorou o
início do segundo semestre letivo na AMF. Os coordenadores de cada uma
das graduações que naquele dia iniciavam aulas (Direito, Administração
e Sistemas da Informação) buscaram profissionais vitoriosos de
suas respectivas áreas de atuação para enriquecer a solenidade.
Representando o curso de Administração, o convidado foi Felipe Diesel,
sócio e fundador da rede de escolas de inglês “Hey Peppers! ”. Por
parte do curso de Direito, o escolhido foi o advogado, professor e expresidente daOAB de Santa Maria, Carlos Edison Domingues, e, de forma
complementar, Marília Chartune, secretária municipal da Cultura de Santa
Maria e artista plástica, que produziu uma tela durante a palestra. Do curso
de Sistemas de Informação, a participação foi do jovem empreendedor da
empresa Bela Viagem, Arthur Silveira.

Conexão AMF
Em março de 2015, ocorreu o Conexão AMF, aula inaugural
do primeiro semestre letivo de 2015. Em formato de talk-show,
o evento teve o formato de um mediador, o Coordenador FOIL
da AMF, Ricardo Schaefer, conversando com os convidados,
representantes de destaque nas diferentes áreas de atuação
profissional as quais são formadas pelas graduações da AMF. O
bate-papo tinha como objetivo elucidar aos alunos da graduação
sobre a situação atual do mercado de trabalho e a relação entre
formação e atuação profissional.

Prêmio FOIL
Em outubro, realizou-se a cerimônia de entrega da 4ª edição do
“Prêmio FOIL”. O estudante de Direito, Igor Gressler, foi o ganhador
do primeiro lugar: a oportunidade de fazer um curso de formação
no exterior. A premiação ocorre a cada dois anos e concede ao
vencedor uma viagem internacional de estudos. Para participar, os
alunos produzem um texto e um vídeo e são avaliados também por
desempenho acadêmico O tema da edição de 2015 foi “Ser AMF é”.
No total, 10 participantes competiram.

Visita do Governador Ivo Sartori
Semana Acadêmica da Administração
Em outubro, foi realizada a Semana Acadêmica do curso
de Administração, intitulada neste ano AmbiÇÃO. Palestras
(como a da foto do Sr. Roberto Cervo, presidente do Grupo
Jauru de Comunicação), workshops e uma competição de
estruturação de negócio foram as atrações. Organizada por
alunos dessa graduação, o evento teve a proposta de alinhar
três pontos fundamentais para qualquer profissional: o
domínio das ferramentas técnicas específicas, a ambição e a
vontade de trabalhar.

No dia sete de novembro, a AMF recebeu o
Congresso Gaúcho de Jovens Lideranças, o maior
evento de juventude empresarial do Estado promovido
pela Associação dos Jovens Empresários do Rio Grande
do Sul (FAJERS). Entre palestras e workshops, um dos
principais momentos foi a presença do Governador do Rio
Grande do Sul, José Ivo Sartori, o qual palestrou sobre
temas como empreendedorismo e pôde assistir uma
apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro.

Semana Acadêmica do Direito
A Semana Acadêmica do curso de
Direito, em novembro, promoveu palestras
com profissionais respeitados das esferas
pública e privada; além de debates. Na
plateia, acadêmicos, professores e advogados
da região. O evento foi encerrado com o I
Campeonato Jurídico de Oratória e Retórica.

Semana Acadêmica
de Sistemas de Informação
A Semana Acadêmica do curso de
Sistemas de Informação, em maio,
abordou temas relevantes para o mundo
da Tecnologia da Informação. O foco do
evento foi a prática empresarial e técnica
no ramo de TI. Em paralelo, foi realizado o
Code Race: Campeonato de Programação
da Região Central do Rio Grande do Sul.
10

11

Teoria & Prática
Núcleo de Excelência em Linguagem
Está em franco crescimento o Núcleo de
Excelência em Linguagem da AMF, o qual
busca incentivar os alunos ao desenvolvimento
de competências ligadas à escrita e à
compreensão textual. Oferece aulas de
português, linguística e produção de texto
para os acadêmicos. Participe você também!

Bacharelado em Ontopsicologia
O dia 25 de março foi histórico
para o Recanto Maestro e para a
AMF sendo realizada a Aula Magna
do Bacharelado em Ontopsicologia,
novo curso de graduação da
instituição e inédito no mundo como
curso superior. O evento contou com
palestra do Prof. Dr. Alécio Vidor, da
diretora da AMF, Helena Biasotto e
da Prof.a. Dr.a. Patrícia Wazlawick,
coordenadora do curso.
A aluna Maria Adamoli (na foto
menor) defende sua pequena tese.
Os estudantes foram estimulados
a abordar temas interdisciplinares,
que envolvessem as disciplinas do
primeiro módulo do curso.

I Campeonato Jurídico
de Oratória e Retórica
No dia 6 de novembro, ocorreu, na Antonio
Meneghetti Faculdade (AMF), esse campeonato
pioneiro no Estado vencido pela equipe “Ser,
Saber e Fazer”, composta pelos acadêmicos do
oitavo semestre do curso de Direito da AMF. A
competição foi parte da Semana Acadêmica do
curso de Direito da AMF.

Code Race: uma competição de programação

Curso de Gestão de Pessoas Master Junior
Em quatro encontros semanais realizados entre
junho e julho, a Master Jr, empresa junior da AMF,
promoveu um curso sobre Gestão de Pessoas. Com
uma abordagem dinâmica, alinhando os fundamentos
teóricos com o funcionamento prático, o curso foi
ministrado por professores e empresários para uma
público repleto de 115 pessoas entre empresários e
profissionais liberais advindos, principalmente, da
região da Quarta Colônia. Na foto, o presidente das
Lojas Dulius, Claudir Dulius, um dos palestrantes

A segunda edição do Code Race - Campeonato de
Programação da Região Central do Rio Grande do Sul, foi
realizada no primeiro semestre. Idealizada e organizada por
alunos de Sistemas de Informação da AMF, o campeonato
contou com a presença de 27 equipes e propôs o desafio de
desenvolver um aplicativo para celular focado na educação.
Os participantes tinham o período de 12 horas para a criação
do produto requisitado.

convidados.

Núcleo Interdisciplinar
de Pesquisa

Gincana AMF
Em outubro, foi realizada a IV Gincana AMF, contando com a
participação de dez escolas de Ensino Médio da região da Quarta
Colônia de Imigração do RS. No campus, as equipes participaram
de provas organizadas pelos alunos da AMF, as quais testavam
habilidades físicas e de trabalho em equipe e, ao final, um quiz
de conhecimentos gerais. A campeã foi a Escola Rui Barbosa,
de Pinhal Grande; em segundo lugar, figurou a Escola Maria
Ilha Baisch, da cidade de Dona Francisca; e, em terceiro lugar, a
Escola Dom Antônio Reis, de Faxinal do Soturno.
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Incubadora Jurídica
A Incubadora Jurídica mantém suas atividades no
desenvolvimento de projetos de pesquisa em linhas
diversas para os acadêmicos do curso de Direito.
Para fins de divulgação científica, as pesquisas são
apresentadas para os demais alunos do curso em
encontros como o Fato & Direito (foto) o qual foi realizado
ao longo do semestre em aulas diferenciadas.

Composto por professores
doutores
com
ampla
experiência acadêmica, o
Núcleo Interdisciplinar de
Pesquisa fomenta a excelência
em pesquisa científica na
AMF. Em 2015, destaque para
novos temas de estudo e para
o acompanhamento criterioso
dos trabalhos de conclusão
de curso dos alunos de pósgraduação.
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RECANTO MAESTRO - BRASIL E MUNDO

FOIL SP reúne empresariado e
profissionais liberais da capital
paulista em cursos de formação
e desenvolvimento pessoal

Recanto Maestro estimula
experiências internacionais de

Na capital econômica do país, a FOIL (Formação Ontopsicológica
Interdisciplinar Liderística) tem contribuído ativamente com a
formação de lideranças que conduzem algumas das maiores
empresas do país, empreendedores e executivos. A promoção de
cursos é frequente, com aulas ministradas por grandes empresários
e pesquisadores, os quais mostram a lógica ontopsicológica da
gestão otimal para atingir o sucesso econômico e a realização
pessoal. Entre os temas trabalhados em 2015, estiveram cursos com
os temas Autogestão e gestão de pessoas; Liderança e gestão; O
advogado como solução; O sonho na tomada de decisão. O formato
de cursos disponibilizado pela FOIL/SP, por vezes, realiza-se em
módulos, sendo alguns deles ministrados no Recanto Maestro.
O formato é mais adequado à agenda corrida do perfil do público
participante. Mais informações, pelo site www.foil.com.br.

viagens de estudos e negócios
Assim como recebe cotidianamente visitantes de outros países
interessados em aprofundar seus estudos e desenvolver negócios em
um dos maiores centros ecobiológicos criados pelo Acad. Prof. Antonio
Meneghetti no mundo, o Recanto Maestro também promove viagens
de estudos ao exterior por meio de suas entidades.
Uma das mais marcantes viagens de estudos realizada em
2015 foi organizada, em maio, para alunos de pós-graduação e
professores da AMF. O grupo foi recebido nos centros ecobiológicos
de Vitolga (Ucrânia) e Bernia (Rússia). Nestes países, vivenciaram
uma intensa programação de visitas de estudos à empresas e
instituições locais, experimentando momentos únicos capazes de
proporcionar a ampliação da visão de mundo dos participantes.
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RECANTO MAESTRO E ARTE

felicidade. Implantamos o ensino de instrumentos de cordas com
a missão de formar uma orquestra jovem na Quarta Colônia e,
para isso, oferecemos um método apropriado para as crianças.”,

Orquestra Jovem Recanto
Maestro traz música
clássica para a região
Os acordes soam alto para quem passa pelas proximidades do Salão Amarelo nos
horários da tarde ou noite em dias de semana. É quando os estudantes das cidades de
São João do Polêsine e Agudo vêm aprender a tocar o violino, violoncelo, contrabaixo
ou viola no Recanto Maestro. Tendo iniciado atividades em janeiro de 2015, o projeto
da Orquestra Jovem Recanto Maestro conta hoje com 30 alunos vindos de São João
do Polêsine e mais 34 alunos da cidade de Agudo; esses últimos, tendo iniciado suas
atividades em julho.
Apesar de ainda ter pouco tempo desde sua fundação, a Orquestra Jovem Recanto
Maestro já tem história para contar. As aulas ocorrem em diferentes níveis e os alunos são
separados em turmas de acordo com o grau de evolução no instrumento, tendo aulas três
vezes por semana. Nos meses de janeiro e julho, aproveitando o período de férias escolares
dos estudantes, ocorrem as residências musicais, em que são oferecidas aulas em formato
intensivo, de manhã e de tarde. Nesse período, os estudantes que tiram as melhores notas
e tem mais mérito em termos de comportamento e assiduidade nas aulas do semestre são
convidados para hospedarem-se na Casa do Estudante da AMF, enquanto os demais vem
diariamente ao Recanto Maestro para desfrutarem das aulas da tarde. Nesse período da
residência - o qual dura dez dias – são chamados professores convidados, sendo um para
cada naipe (instrumento), e mais um professor internacional.
O diferencial da Orquestra Jovem Recanto Maestro está na metodologia utilizada.
Segundo o Diretor Pedagógico do projeto, Maestro Antonio Borges Cunha, a ideia é
desenvolver um novo método de ensino a partir da experiência prática desse projeto.
“Estamos fomentando uma pedagogia, um método; tudo que queremos é alegria, é
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explica. Para o Diretor Geral da Orquestra Jovem, Claudio Carrara,
a metodologia da Orquestra Jovem prima pela valorização de
valores como a meritocracia. “A música é uma ferramenta para
desenvolver a responsabilidade, a autonomia e o protagonismo
deste jovem”, conta.
As composições, especialmente criadas para músicos em
idade de aprendizado, são do Direitor Musical Vagner Cunha. A
coordenação do projeto é do violinista, Michael Penna, o qual tem
experiência em projetos de educação musical de diferentes países
da America Latina. Após o primeiro período de funcionamento da
Orquestra Jovem, Penna explica que a Orquestra tem mostrado
resultados não só no aprendizado técnico, mas também na
formação humana dos jovens. “Procuramos oferecer as condições
para que as crianças e jovens possam ser protagonistas de uma
vida alegre e realizada na área de atuação que escolham, e os
que queiram seguir a carreira musical tenham desenvolvido os
fundamentos técnicos de maneira correta e atuem nessa área de
maneira exitosa”, diz.
Durante o período letivo normal das aulas da Orquestra Jovem
Recanto Maestro, momentos de interação são proporcionados para
além da sala de aula. Os estudantes desfrutam de passeios para assistir
concertos em outras cidades, interagindo com projetos e orquestras de
diferentes locais do Brasil. Os jovens músicos são ainda protagonistas
de concertos próprios. Ao todos, desde o lançamento do projeto da
Orquestra Jovem, foram realizados doze concertos para a comunidade.
Com toda a experiência, o projeto vem conquistando fãs. São
empresas e pessoas físicas dispostas a integrarem os projetos
Padrinhos da Orquestra Jovem e Amigos da Orquestra Jovem,
por meio dos quais, é possível manter a expansão da Orquestra,
a qual hoje é promovida pela Fundação Antonio Meneghetti,
como o apoio da Associação OntoArte, Antonio Meneghetti
Faculdade e Prefeitura Municipal de São João do Polêsine;
além do apoio institucional da Prefeitura de Agudo. Para
acompanhar a rotina da Orquestra, acesse: www.facebook.com/
orquestrajovemrecantomaestro. Para se tornar um Padrinho ou
Amigo da Orquestra Jovem escreva para amigos@ontoarte.org.br
Na foto principal,
alunos recebem os
aplausos do público.
Acima, estudante em
aula de viola; Maestro
Antonio Borges-Cunha
conduz os jovens
músicos; professor
Michel Zaitzeff (França)
rege o grupo durante
o concerto final da
Residência de Inverno.
Ao lado, aula de
violoncelo.
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homenagem a Antonio Meneghetti e visitassem os
museus e obras arquitetônicas principais da famosa
capital cultural russa, São Petersburgo.
Como parte do módulo internacional que os alunos
desfrutaram no exterior, nos dias 10 e 11 de junho de
2015, também puderam assistir as apresentações
realizadas pela Camerata OntoArte Recanto Maestro
no Museu Estatal Russo e no Centro Ecobiológico
Bernia, em São Petersburgo (Rússia). A viagem a São
Petersburgo, foi a primeira apresentação da Camerata
na Rússia, realizada em sua formação completa: dois
violinos, uma viola, um violoncelo, piano, contrabaixo e
voz. A soprano coloratura brasileira, Carla Maffioletti,
com ampla atuação internacional e hoje radicada na
Holanda, uniu-se mais uma vez à Camerata OntoArte
Recanto Maestro.
A apresentação internacional foi realizada a
convite da Fundação Científica Antonio Meneghetti
Rússia por ocasião da vernissage da exposição
“Antonio Meneghetti: maestro da alegria” promovida
no Palácio de Mármore do secular Museu Estatal
Russo. A Camerata OntoArte Recanto Maestro
apresentou-se com repertório de composições de
Antonio Meneghetti orquestradas pelo compositor,
arranjador e instrumentista atuante em diversos
cenários da música contemporânea, Vagner Cunha.

Curso O Bello na Arte e
OntoArte leva alunos
a desfrutarem de uma
cultura humana e
artística
Promovendo o gosto pelas artes e a
valorização do humanismo, a Associação OntoArte
desenvolveu, nos meses de abril, maio e junho
de 2015, o curso “O Bello na Arte e OntoArte”.
A proposta reuniu um eclético grupo de alunos,
composto por empresários, profissionais liberais
e estudantes entusiastas das artes advindos
de diferentes estados brasileiros. As aulas
incluíram temas como história da arte, técnicas
de apreciação da arte, visitas à salas de concerto
e galerias, jantares de alta gastronomia e
conhecimento sobre a OntoArte. Em três módulos
– um no Recanto Maestro, um em São Paulo e
um internacional -, o curso também preparou os
alunos para que, no último módulo, viajassem
à Rússia para participar da exposição em
18
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Série Saraus OntoArte
torna-se tradição no
Recanto Maestro
Neste ano, a Associação OntoArte iniciou um novo projeto musical: a série Saraus
OntoArte, iniciativa que ocorre mensalmente e tem como objetivo principal fomentar a música
e proporcionar um momento cultural de prazer para os espectadores. A programação alterna
músicos convidados representantes de diferentes trajetorias artísticas: música clássica,
música tradicional gaúcha e música popular brasileira, por exemplo, foram alguns dos estilos
que tiveram vez no palco do Sarau.
Ao todo, foram sete encontros realizados na Casa Bell’Anima. Entre os músicos que
apresentaram-se nos saraus estiveram: na primeira edição, o duo de piano e voz, com o tenor
Flávio Leite e o pianista Eduardo Knob; a segunda edição trouxe o músico nativista Ernesto
Fagundes, tocando o bombo leguero; na terceira edição, a participação da cantora e compositora
Gisele de Santi; na 4ª edição, a apresentação ficou por conta do violinista Michael Penna e
do pianista André Loss; a quinta edição contemplou o público com mais um dueto, dessa vez
entre acordeão e violão, tocados respectivamente por Luciano Maia e Paulinho Fagundes; de
volta à composição clássica, a edição seguinte trouxe a combinação do piano e do contrabaixo,
tocados respectivamente por Ney Fialkow e Marcos Machado; o último encontro do ano exibiu
uma apresentação solo do pianista André Loss. A série Saraus OntoArte Recanto Maestro é
produzida por Bell’Anima Produções Artísticas e Associação OntoArte.

Orquestra de Câmara
do Theatro São Pedro
& Yamandu Costa
apresentam, no Recanto
Maestro, estreia
mundial de concerto
para violão e orquestra
de Vagner Cunha
No dia 13 de novembro, a Fundação Antonio Meneghetti
promoveu um concerto com a Orquestra de Câmara do Theatro
São Pedro e o virtuoso violonista gaúcho Yamandu Costa. A
apresentação, que ocorreu após o lançamento do documentário
“Educação & Cultura”, marcou a estreia mundial do concerto
para violão e orquestra escrito pelo compositor gaúcho Vagner
Cunha. A programação musical da noite incluía, além da
composição citada, obras do compositor brasileiro Heitor VillaLobos e do Maestro Antonio Meneghetti. Vagner Cunha assinou
também a orquestração das músicas desses compositores
para o concerto. A regência ficou a cargo do Maestro Antonio
Carlos Borges-Cunha. O convidado especial da noite, Yamandu
Costa, é reconhecido nacional e internacionalmente como um
dos grandes talentos do violão, reunindo técnica refinada com
senso estético e criatividade indiscutíveis.
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Associação Brasileira de
Ontopsicologia comemora
30 anos e promove o
lançamento e a reedição
de obras científicas

Nesta página e na seguinte, cenas marcantes do evento
de 30 anos da ABO. Acima, as publicações lançadas
pela editora em 2015.
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público em junho, na unidade Calipso, localizada
na praia de Quatro Ilhas (Bombinhas, SC), A
obra Filosofia Ontopsicológica foi lançada em
abril, na ocasião de um módulo das aulas do
Bacharelado em Ontopsicologia, realizado no
Recanto Maestro, e contou com palestra do seu
autor, o Prof. Dr. Alécio Vidor. Em outubro, foi a
vez do lançamento dos livros Em Si do Homem e
Campo Semântico, o qual foi realizado em dois
momentos: um no Recanto Maestro e outro na
unidade Calipso, localizada na praia de Quatro
Ilhas (Bombinhas, SC); O evento, conduzido
por técnicos especialistas em Ontopsicologia,
contemplou videoconferências inéditas do Acad.
Prof. Antonio Meneghetti e atividades práticas
para desenvolvimento de intuição da liderança.
Para a comemoração do livro de 30 Anos da ABO
foi organizado um grande evento, com a exibição
de conferências em vídeo do Acad. Prof. Antonio
Meneghetti e a apresentação do livro que relata
o desenvolvimento das atividades da entidade ao
longo de suas três décadas de existência. Mais
informações sobre as obras da Ontopsicológica
Editora Universitária e sobre o trabalho da
Associação Brasileira de Ontopsicologia, pelo site:
www.ontopsicologia.org.br

Uma intensa produção marcou o ano de atividades
da Ontopsicológica Editora Universitária, mantida pela
Associação Brasileira de Ontopsicologia. Entre os doze
títulos publicados neste ano, estão obras inéditas em
língua portuguesa escritas pelo Acad. Prof. Antonio
Meneghetti no decorrer de seu percurso científico: Arte
Sonho e Sociedade; Fisicidade e Ontologia; Racionalidade
Ontológica e Ontologia da Percepção. Também desse
autor, foram revisadas, atualizadas e reeditadas as
obras Cinelogia Ontopsicológica, Filosofia Ontopsicológica,
Ontopsicologia Clínica, Campo Semântico e Em Si do Homem.
Obra inédita de autoria do Prof. Dr. Alécio Vidor, Filosofia
Pura, complementa a produção científica da editora.
O lançamento dos livros tem sido também ocasião
para realização de eventos cientíﬁcos pela entidade.
Em fevereiro, foi realizado o evento de lançamento de
Cinelogia Ontopsicológica, com a presença do Prof. Dr.
Alécio Vidor; um debate sobre o processo de tradução da
obra com a equipe que trabalhou no mesmo e a exibição de
conferências em vídeo do Acad. Prof. Antonio Meneghetti.
Ontopsicologia Clínica teve sua reedição apresentada ao
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Cultura & Educação:
o novo documentário
produzido pela
Associação Brasileira
de Ontopsicologia

O lançamento do ﬁlme e do livro “Cultura
& Educação: Uma Nova Pedagogia para a
Sociedade Futura” foi realizado no dia 13 de
novembro no auditório principal da AMF. O ﬁlme
e o livro foram produzidos pela Associação
Brasileira de Ontopsicologia (ABO) com apoio
do Ministério da Cultura por meio da Lei de
Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet.
O média-metragem foi exibido para um
auditório lotado por cerca de 500 pessoas, as
quais se emocionaram e aplaudiram ao ﬁnal da
exibição. Como tema central, a produção traz as
bases de uma educação eficaz para as crianças e jovens
da sociedade atual e futura. O ﬁlme também busca lançar
uma nova ótica acerca desta relação por meio do aporte da
Pedagogia Ontopsicológica como proposta de renovação para o
novo milênio. Outro ponto fundamental do livro e do documentário
está na importância que a cultura e a arte têm na formação do ser humano.
O livro foi dividido em duas partes, sendo a primeira uma transcrição do conteúdo
do ﬁlme e a segunda um compilado de conferências e textos do Acad. Prof. Antonio
Meneghetti e pelo ﬁlósofo brasileiro Prof. Dr. Alécio Vidor acerca do tema Pedagogia.
Entre os tópicos trabalhados no livro, estão a proposta da Pedagogia Ontopsicológica; os
elementos necessários para a construção de uma pedagogia funcional; exemplos práticos
de pedagogias inovadoras; o futuro da educação; a relação entre a ciência ontopsicológica e
a pedagogia; o conﬂito existente entre as gerações; a relação intrínseca entre uma formação
de valor e o desenvolvimento da responsabilidade para o jovem; a relevância do contato com
a natureza para o crescimento do humano e a pedagogia para o homem líder. O livro e o ﬁlme
“Cultura & Educação” estão disponíveis ao público. Informações na sede da Ontopsicológica Editora
Universitária ou ainda pelo site www.ontopsicologia.org.br.
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PERFORMANCE LÍDER CRESCE
E CONQUISTA O MERCADO
EDITORIAL BRASILEIRO
No ano de 2015, duas
novas edições da revista
Performance Líder chegaram
ao público. A revista conquistou
o público pela seriedade
editorial e pela capacidade de
análise, enfocando sempre a
inteligência liderística atuante
nos mais diversos campos.
No primeiro semestre, a
14ª Edição teve na capa os
empresários Flávio e Nevaldo
Rocha, presidente do grupo
Riachuelo
e
presidente
do
grupo
Guararapes,
respectivamente. A edição
trouxe ainda entrevistas com
o cirurgião Ivo Pitanguy, a
empreendedora Bel Pesce,
da FazInova e o empresário
Lindolfo Martin, fundador da
rede varejista Multicoisas.
No segundo semestre,
o lançamento da 15ª edição
da PL se deu em um grande
evento que contou com
palestra
do
empresário
Flávio Rocha. Nesta nova
edição, a entrevista de capa
traz o empresário Deusmar
Queirós, fundador da rede
de farmácias Pague Menos.
Entre os destaques, foram
entrevistados também a
presidente da rede Blue
Tree Hotels, Chieko Aoki,
o idealizador do aplicativo
de celular Easy Taxi, Tallis
Gomes.
Acompanhe
os
lançamentos
da
revista
Performance Líder também
pelo Facebook: www.facebook.
com/performancelider.
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NOVOS
NEGócios e
produtos

Novas empresas e novos produtos nasceram
no Recanto Maestro em 2015 e vêm encantando
clientes de todo o país e exterior. Confira!

Produtos Valmar
Ginásio poliesportivo da AMF

Restaurante Casa Di Paolo

Novos Tapetes Originale Maison
Nova coleção AM Stile

Nova linha Lilium Recanto

Nova Fábrica Bernadina

Associação de Moradores
intensifica trabalho
pela manutenção e
embelezamento das áreas
públicas do Recanto Maestro
A Associação de Moradores do Recanto Maestro
trabalha dioturnamente para realizar as melhorias
e manutenções necessárias para o bem-estar dos
moradores do distrito. Entre os investimentos e
novidades do ano, alguns destaques serão citados
nesta reportagem. A via de acesso entre os distritos
Recanto Maestro e Vale Vêneto ganhou novo trecho de
calçamento completo graças ao trabalho da entidade;
na via que liga o distrito Recanto Maestro à RS 149
foram instalados tachões (conhecido também como
tartarugas) para que os veículos diminuam a velocidade
ao passarem pelo local; a manutenção da iluminação
pública e o atendimento aos moradores do Condomínio
Recanto Maestro foram todos melhorados; o cuidado
com as lixeiras públicas foi ampliado, bem como a
atenção aos prédios públicos e esculturas ao ar livre
localizadas ao longo do distrito. Outra atribuição da
Associação de Moradores é a manutenção das áreas
verdes públicas do Recanto Maestro. Neste sentido,
estão sendo realizadas ações para a preservação
ambiental. Em mutirões organizados entre os
moradores, são plantadas espécies de árvores nativas,
algumas delas frutíferas e de flores, as quais auxiliam
a ampliar a intensa área verde local. Para falar com a
Associação de Moradores do Recanto Maestro, basta
escrever para amrm@recantomaestro.com.br.

Início das obras da Casa Recanto
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Calipso: no litoral
catarinense, cresce um

2

centro de formação e ciência
Com expertise em desenvolver centros ecobiológicos para
o crescimento do humano, a Fundação Antonio Meneghetti
mantém no litoral catarinense uma de suas unidades. A
sede Calipso, situada na praia de Quatro Ilhas, município de
Bombinhas, é um local para estudos, negócios e convivência
marcado pela força do ambiente marítimo. Oferece salas de
conferências, ambientes de convivialidade (espaço para jogos,
coffe-breaks e exposição de produtos), sala para concertos,
além de cozinha e ateliê de artes para o desenvolvimento de
cursos com uma abordagem interdisciplinar.
Em 2015, foram realizados no local cursos promovidos
pela Fundação Antonio Meneghetti e Associação Brasileira
de Ontopsicologia. Os eventos contam com o apoio de
estudantes da AMF - que, assim, tem a oportunidade
de conhecer uma nova região do país - e de uma equipe
local de gestão constantemente preocupada em prestart
o melhor serviço ao cliente. Um local único em uma das
regiões mais bonitas do litoral Sul do país: conheça Calipso!
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Recanto Maestro apoia
o Brasil no alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou oficialmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no segundo semestre de
2015, dando continuidade ao processo iniciado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com os quais trabalhou de 2000 a 2015. Os ODS
determinam quais os campos de atuação recomendados pela entidade para seus países membros nos próximos quinze anos. O Recanto Maestro
acompanhou de perto a divulgação dos ODS, tendo como pano de fundo o conhecimento já adquirido no Simpósio “Não deixando ninguém para
trás. O caminho da evolução: meritocracia”, que ocorreu em fevereiro de 2014, na AMF, com a presença de palestrantes internacionais atuantes em
iniciativas ligadas aos diferentes órgãos da ONU. Na AMF, um dos focos do evento foi o mote “Não deixando ninguém para trás”, lançado na época
pelo Conselho Econômico e Social da ONU e que, atualmente, é um dos slogans oficiais da campanha dos ODS. Entre os projetos que o Recanto
Maestro já realiza em colaboração aos ODS, estão: “Jovem & Tecnologia”; a “Orquestra Jovem Recanto Maestro” e a “Bolsa Identidade Jovem”,
benefício oferecido para alunos da Antonio Meneghetti Faculdade que não têm condição de cursar o ensino superior. Todos esse projetos tem
promoção da Fundação Antonio Meneghetti e apoio das demais entidade sediadas no Recanto Maestro. Para saber mais sobre os ODS e conhecer
cada uma das 17 novas metas da ONU, acesse http://www.pnud.org.br/ods.aspx.
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1. Evento de lançamento de Cinelogia Ontopsicológica. 2. Novo hotel do
Recanto Maestro com a construção avançada. 3. Obras em andamento
do Convention Center. 4. Alunos da graduação em Administração
defendem seus TCCs em dezembro de 2015. 5. Evento de lançamento
da nova edição do livro Filosofia Ontopsicológica. 6 Novo Centro de
Profissionais Recanto Maestro. 7. Alunos de graduação realizam
viagem de estudos a Florianópolis, visitando empresas de destaque
no cenário estadual e nacional, tais como a Mormaii. 8. Formatura das
turmas do curso de Administração e Sistemas de Informação. 9. Nova
fábrica Lilium Recanto. 10. A presentação da Camerata OntoArte com
apoio da Fundação Memória do Transporte, em São Paulo.
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Uma imagem vale mais do que mil palavras.
1

2

3

4
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1. O terraço é um dos pontos de destaque do novo prédio da AMF.
2. Primeira sessão do Cineclube a Sétima Arte para angariação
de fundos para a Orquestra Jovem Recanto Maestro. 3. Visita do
Governador José Ivo Sartori ao Recanto Maestro. 4. Estudantes
da região visitam a Galeria de OntoArte. 5. Fundação Antonio
Meneghetti foi uma das patrocinadoras e apoiadoras do livro
“Quarta Colônia: gente, cultura e história”, escrito pela Prof.a.
Msc. Elaine Binoto Fagan. 6. Coord. de Relações Públicas da
AMF, Any Rothmann, e Coord. do Bacharelado em Ontopsicologia,
30

13

5

11

Patrícia Wazlawick, selaram acordo de colaboração internacional
com a Universidade de Perúgia (Itália). 7. Alunos celebram, na
AMF, o recebimento do certificado de conclusão do curso de
Especialização em Ontopsicologia da Universidade Estatal de São
Petersburgo. 8. Seminário FOIL Internacional reuniu acadêmicos
brasileiros e russos para debaterem o papel da intuição na tomada
de decisões empresariais. 9. O curso Pequenas Lições de Cozinha
Viva e Percepção Organísmica reuniu estudantes no espaço
Valmar. 10. Novas turmas de pós-graduação tiveram início em
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2015: a especialização Gestão do Conhecimento e o Paradigma
Ontopsicológico, a especialização em Ontopsicologia realizada
em parceria com a Universidade Estatal de São Petesrburgo e
o MBA Identidade Empresarial. 11. Os moradores da Casa do
Estudante iniciaram um grupo de dança tradicionalista gaúcha.
12. Acadêmicos do curso de Direito realizam viagem para Brasília
(DF), afim de conhecer o funcionamento de instituições jurídicas e
políticas. 13. Jornada OntoArte edição São Paulo, com aulas sobre
história da arte e música, atividades práticas de Cozinha Viva,
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visita guiada à Galeria OntoArte São Paulo, Imagogia e exibição
de vídeo conferência do Acad. Prof. Antonio Meneghetti sobre
OntoArte. 14 Cerimônia de entrega dos certificados aos alunos
do MBA Identidade Empresarial da AMF, em dezembro de 2015.
15. Palestra com o Procurador Regional da República Douglas
Fischer. 16. Evento “Sinta-se AMF”. 17. Com oito empresas em
funcionamento, a Incubadora Recanto abriga negócios atuantes
em diversas áreas, 18. A revista científica Saber Humano da AMF
chegou ao seu sexto número em 2015 (na foto, exemplar nº 7).
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I M A G E M D E S TA Q U E

Novo prédio da AMF está pronto e chama atenção por sua beleza. A comunidade acadêmica pode já desfrutar desse novo espaço de estudos.
Realização

Apoio

Patrocínio

41 3224-7668

55 9970-7387

posto pilecco
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55 9972-4595

55 3269-1440

55 3026-8000

