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Editorial

Quem acompanha as últimas edições 
do jornal Recanto Maestro em Dia, 
pode ter percebido que, por aqui, se 
fala muito nos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio da ONU. Estes oito 
Objetivos foram lançados pela ONU 
em 2000 e tem sido o ponto de partida 
para ações realizadas em todo o mun-
do, ou pelo menos, nas 198 nações que 
assinaram a Declaração do Milênio, do-
cumento no qual a ONU formalizou o 
compromisso destes países em cumpri-
rem os ODM com prazo final para 2015.

Até aí, tudo bem. Mas o que o Recanto 
Maestro tem haver com essas metas? 
Desde 2007, somos um projeto reco-
nhecido pelo Conselho Econômico e 
Social da ONU, o ECOSOC, como uma 
iniciativa que contribui para que o Bra-
sil alcance os 8 ODM. Esse reconheci-
mento não veio à toa. muito se faz no 
Distrito Recanto Maestro para colabo-
rar com os ideais de combate à fome e 
à pobreza, e de promoção da educação, 
saúde, igualdade de sexos, preserva-
ção do meio ambiente, parcerias pelo 
desenvolvimento e criação de oportu-

nidades para os jovens – princípios es-
tes todos previstos nos Objetivos. São 
exatamente ações desse tipo que você 
pode ver presente em cada uma das 
páginas deste jornal.
Além disso, a Antonio Meneghetti Fa-
culdade, que faz parte do Recanto Ma-
estro, é uma das primeiras instituições 
de ensino superior do país a designar 
um grupo de seu setor de pesquisa 
científica para estudar projetos rela-
cionados aos ODM. A Faculdade tam-
bém é uma das primeiras a alinhar suas 
ações de responsabilidade social aos 
Objetivos. Confira notícias na seção 
Universitas News sobre tais temas.

A parceria simbólica firmada com o 
Brasil no alcance dos ODM adquiriu ta-
manha importância que, em 2010, a Fa-
culdade criou o Movimento AMF Faz!, 
em que ações de responsabilidade so-
cial relacionadas aos ODM são levadas 
adiante pela comunidade acadêmica e 
por empresas e instituições parceiras, 
podendo ter seu resultado conhecidos 
no site sobre ODM da AMF: www.porta-
lodm.faculdadeam.edu.br

Agrônoma por formação, Berenice Bee é aluna de 
graduação em Administração da AMF e trabalha 
há dez anos, na produção de leite e frutas em uma 
propriedade próxima ao Recanto Maestro. Dispon-
do de matérias-primas de qualidade, ela também 
produz sucos, iogurtes e queijos. 

A sua principal preocupação na fabricação dos 
sucos e iogurtes é garantir um sabor similar ao da 
fruta natural. “Quero preservar o gosto mais próxi-
mo possível àquele que sentimos ao comer a fruta 
debaixo do pé”, conta. 

O empresário e aluno do MBA Business Intuition da 
AMF, Paulo Geremia, foi destaque da edição 2011 
de uma das mais reconhecidas publicações da área 
de Turismo no país, o Guia Quatro Rodas, da edito-
ra Abril. A rede administrada por ele, Casa Di Paolo 
– com restaurantes em Bento Gonçalves, Gramado 
e Caxias do Sul – teve suas unidades mais uma vez 
estreladas pelo Guia. Paulo Geremia recebeu tam-
bém o prêmio de Restaurateur do Ano. O termo 
restaurateur tem origem francesa e distingue os 
empresários que são proprietários de restaurantes.

Para o empresário, que começou sua carreira no 
ramo como garçom, o prêmio consolida o trabalho 
de gestão e também dos funcionários. “É resulta-
do de um conjunto. É preciso servir as pessoas de 
modo que elas se sintam bem”, disse.
Visite o site e conheça a Casa di Paolo:
http://www.casadipaolo.com.br

Restaurateur do ano: 
Paulo Geremia

O saboroso galeto é destaque 
na rede de restaurantes de 

Paulo Geremia.

Empreendedora do 
agronegócio: 
Berenice Bee

Recanto Maestro e Você

A empresária conta que 
aprendeu no Recanto Maestro 
o que sabe sobre cozinha viva, 
conceito que contribui na ela-

boração de seus produtos.

Um jovem projeto, 
para um jovem país

O primeiro passo deste Movimento se 
deu com 24 projetos relacionados aos 
ODM que foram criados e colocados em 
prática pelos alunos do MBA Business 
Intuition. A repercussão e os resultados 
dos projetos ultrapassou as fronteiras 
do país e, a convite do Conselho Econô-
mico, Social e Ambiental da República 
Francesa, eles foram apresentados na 
sede desse órgão, em Paris, no dia 10 
de dezembro. A capa dessa edição do 
jornal e uma das matérias de maior 
destaque, que você lê nas próximas 
páginas, falam desse momento histó-
rico vivido por nossa jovem Faculdade 
e seus parceiros, tais como a Fundação 
Antonio Meneghetti e a Associação In-
ternacional de Conselhos Econômicos, 
Sociais e Instituições Similares. 

São propostas que, levadas a Paris, de-
monstraram ter coração, mente e mãos 
brasileiras, ligadas à AMF, empenhadas 
para construção de um milênio melhor. 
Apresentações que aqueceram a pri-
meira nevasca do ano na cidade luz.

Boa leitura!
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Apoiado pelo Ministério da Cultura, o 
filme documentário “Identidade Jovem 
- A Formação Humanista de Jovens com 
garantia da sustentabilidade, identidade 
e protagonismo civil” foi lançado dia 4 
de dezembro no Recanto Maestro, com 
uma programação para toda a comuni-
dade. O filme mostra a crise atual do jo-
vem e da educação, o percurso histórico 
da cultura humanista como proposta re-
solutiva e o modelo de formação huma-
nista de jovens segundo a visão ontop-

sicológica. O projeto Identidade Jovem 
prevê ainda o lançamento de um livro 
sobre o tema e a exibição do filme em di-
ferentes capitais do país, o que será feito 
nos próximos meses. Com a entrada gra-
tuita, o lançamento foi antecedido pelo 
debate “Jovens idéias: o que dizem os 
jovens hoje” e  um show de talentos. Na 
estreia do documentário, o público assis-
tiu às entrevistas realizadas com jovens 
do Brasil, Itália, Rússia e China, professo-
res, pais, pesquisadores, empresários e 

Lançamento do filme documentário
Identidade Jovem

Atrações culturais como show de talentos, 
oficinas e gincanas, além de um debate entre 
jovens fizeram parte da programação realizada 
no evento de lançamento do filme documentário 
com apoio do Ministério da Cultura.

autoridades nacionais e internacionais. 
Alguns destaques são o Senador Cristo-
vam Buarque e o Assistente Diretor-geral 
para Educação da UNESCO, Sr. Quian 
Tang. Um dos objetivos do projeto cul-
tural é incentivar a capacidade de com-
preensão crítica da realidade, fomentar 
a capacidade empreendedora entre os 
jovens e o desenvolvimento de um fu-
turo economicamente sustentável para 
o país. Conheça mais sobre o projeto no 
site www.identidadejovem.com.br. 

Acontece no Recanto Maestro

O auditório da AMF lotou com a presença em peso da comunidade da região. Todos esperando o lançamento do documentário.
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Acontece no Recanto Maestro

“Ontopsicologia e a Arte de Admi-
nistrar a Si Mesmo”. Este foi o tema 
desenvolvido no Weekend Life no Re-
canto Maestro entre os dias 13 e 15 de 
novembro. Jovens vindos de diferentes 
regiões do país aproveitaram o final de 
semana prolongado pelo feriado para 
assistirem às palestras ministradas por 
cinco professores, todos consultores em-
presariais da FOIL (Formação Ontopsi-
cológica Interdisciplinar Liderística). 

Traçando um amplo panorama sobre o 
tema do evento, diferentes abordagens 
foram apresentadas por cada um dos 
cinco palestrantes. O Professor Érico 
Azevedo, empresário e doutorando em 
Filosofia, falou sobre Ontopsicologia e 
Filosofia. O Professor César Leite, CEO 
do grupo de Tecnologia da Informação 
Processor, discorreu sobre o conceito 
de dupla moral. E a Professora Letícia 
Batistela, advogada e proprietária do 
escritório LB Consultoria Jurídica, deu 
dicas sobre as formas como o aspecto 
jurídico pode influenciar no dia a dia 
de um jovem profissional.

Weekend Life reúne
jovens de todo Brasil

A Professora 
Soraia Schutel, 
administradora 
do Recanto Ma-
estro e mestre 
em Adminis-
tração, abriu o 
segundo dia de 
aulas mostran-
do a aplicação 
prática da On-
topsicologia na 
administração 
da vida profis-
sional. A Pro-
fessora Claudia 
M o n t e n e g r o , 
consultora FOIL, apresentou um estu-
do do filme italiano “Come Tu me Vuoi”. 
O Professor Wesley Lacerca, Presidente 
da Associação OntoArte, ministrou a 
última aula do evento falando sobre a 
arte na gestão da própria vida. 

Além dos estudos em sala de aula, os 
participantes também fizeram cami-
nhadas pelo Recanto, atividades es-

Professora Soraia Schutel realiza sua exposição aos jovens durante o Weekend Life. 

da Redação

Weekend Life: evento sobre a arte de administrar a si mesmo 
teve aulas com docentes da AMF, além de atividades 

práticas envolvendo esportes, arte e culinária.

portivas, banhos de lago, além de uma 
caça ao tesouro. Divididos em equipes, 
botaram a mão na massa para fazer 
pão, prepararam cartazes sobre o que 
aprenderam nas aulas e plantaram 
árvores nativas da região. Foram mo-
mentos para aprender sobre a arte de 
viver e protagonizar o exercício da pró-
pria liderança.
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Entre os dias 
17 e 19 de 
setembro, o 
professor Dr. 
Paolo Garcia 
realizou um 
curso na AMF 
sobre a tema 
“Imagem e 
Inconsciente”, 
um evento 
organnizado 
pela Funda-
ção Antonio 
Meneghetti.
Para um auditório com mais de 
100 participantes, Garcia abordou 
em diversos aspectos o contato 
diário que temos com milhares de 
imagens: sonhos, memórias recor-
dadas, impressões deixadas por 
paisagens, por notícias ou anúncios 
publicitários. Estas imagens influen-
ciam a forma como pensamos e 
agimos. No último dia do encontro, 
Garcia reuniu jovens para prepa-
rarem questões sobre o conteúdo 
ensinado e, em seguida, esses tive-
ram que escolher colegas que já es-
tudam o tema há mais tempo para 
respondê-las, criando um clima de 
descontração e aprendizado para 
todos.

Estudos de 
Ontopsicologia: 

Imagem e  
Inconsciente

da Redação

No evento de três dias aberto ao público, docente italiano falou sobre a imagem e o inconsciente.

Módulo especial 
para os alunos 
do MBA 
Os alunos do MBA Business Intuition 
da AMF tiveram um final de semana 
desafiante em setembro. Eles assisti-
ram aulas especiais com o professor 
italiano Dr. Paolo Garcia, que conduziu 
a disciplina Inteligência Operativa do 
Manager. Durante as aulas, Dr. Paolo 
Garcia expôs o grande valor do direito 
romano para os dias atuais, além de fa-
lar sobre a lógica com a qual o direito 
se estrutura, e como ainda hoje pode 
ser funcional à identidade histórica do 
homem. Professor Paolo Garcia ministra lição especial para alunos do MBA Business Intuition.

Panorama da 
cultura humanista
Ao longo do segundo semestre de 2010, 
os módulos do curso de extensão da AMF 
“Síntese Panorâmica da Cultura Humanista” 
continuaram a encantar seus participantes. 
O curso foi lançado pela mantenedora da 
AMF, a FOIL (Formação Ontopsicológica 
Interdisciplinar Liderística) com o intuito 
de reforçar a proposta da faculdade em 
oferecer uma formação que evidencia a 
cultura humanista e valoriza a interdisci-
plinaridade. Organizado em dez módulos, 
o curso está sendo realizado, em paralelo, 
para turmas no Recanto Maestro e em São 
Paulo. A cada edição, se aborda um novo 
período histórico na compreensão da es-
trutura do mundo ocidental. As aulas são 
todas ministradas pelo Professor Eduardo 
Afonso, doutorando em História Social pela 
Universidade de São Paulo e docente uni-
versitário na área de História. Para alguns 
dos participantes do curso, o final do ano 
foi marcado também pela oportunidade de 
conhecerem, ao vivo, parte dos monumen-
tos e locais históricos discutidos em sala de 
aula. Durante o evento “Brasil do Milênio 
em Paris” (veja reportagem nesta edição), o 
grupo de cerca de 50 alunos da AMF pre-
sente também realizou uma série de visitas 
culturais guiadas pelo Prof. Eduardo Afonso 
na capital francesa.

Universitas News
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do. Aprenden-
do a fazer, a ser, 
aprendendo a 
conviver”. 
Em seguida, a 
aluna do Co-
légio Estadual 
Manoel Ribas, 
de Santa Maria, 
Paola Montei-
ro falou sobre a 
experiência que 
teve ao elaborar 
uma proposta 
de projeto de lei 
como parte de 
um concurso do 
programa Parlamento Jovem Brasilei-
ro, iniciativa do Governo Federal. A alu-
na ganhou uma peça exclusiva da AM 

Sucesso na 3º edição com tema: 
Meritocracia e Esporte

A III Semana Acadêmica da AMF foi 
realizada, nos dias 5 e 6 de novembro, 
no Recanto Maestro, e teve como tema 
central a meritocracia. Os visitantes 
foram recebidos com as boas-vindas 
da diretora da AMF, Helena Biasotto, 
e uma apresentação do grupo musi-
cal Atoque do projeto Tambores do 
Vale. Na plateia, estudantes de escolas 
de diversos municípios da região da 
Quarta Colônia.
A programação do evento foi aberta 
pela palestra da Coordenadora do 8 
Conselho Regional de Educação (CRE), 
Vera Laura Ferreira, que falou aos pre-
sentes sobre a importância do jovem 
estar bem preparado para enfrentar o 
mundo adulto: “A sociedade de hoje é 
a sociedade do conhecimento e nela 
temos que estar sempre aprenden-

O hall central da AMF ficou repleto de pôsteres dos artigos inscritos na Semana Acadêmica.

da Redação

Stile para ir apresentar-se em Brasília. 
Ainda na manhã do dia 5, os empresá-
rios e professores da AMF Soraia Schu-

Alunos de Ensino Médio de toda a região 
participaram com entusiasmo 
das atividades da Semana Acadêmica.

Universitas News: Especial III Semana Acadêmica
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prietária do escritório de advocacia LB 
Consultoria Jurídica; Maria Alice Schu-
ch, empresária e consultora. Também 
compunham a mesa os acadêmicos da 
AMF Gabrielle Foletto, Marcos Pilecco, 
Ademir Knebel e Paula Bazzo. Os par-
ticipantes foram, um a um, descreven-
do como a meritocracia já faz parte de 
suas vidas e tem sido um dos elemen-
tos que lhes garante sucesso. 

Na manhã do sábado, dia 6, a progra-
mação da Semana Acadêmica con-
tou com oficinas de Fotografia, Meio 

tel, administradora Recanto Maestro, 
e Wesley Lacerda, vice-presidente do 
Grupo Meta, falaram sobre mercado 
de trabalho para jovens, meritocracia 
e estimularam os jovens presentes a 
começarem a construir um futuro em 
que sejam pessoas realizadas profissio-
nalmente.  

A banda marcial do Colégio Estadual 
Manoel Ribas, de Santa Maria, se apre-
sentou com seus músicos e dançarinas, 
aplaudidos pelo público presente. Em 
seguida, a programação da tarde con-
tou com uma animada Gincana rea-
lizada entre alunos de Ensino Médio. 
Entre as provas disputadas estiveram: 
futebol feminino e masculino, paródia, 
desfile e quiz cultural. O campeão ge-
ral da Gincana foi a Escola Estadual Rui 
Barbosa, de Pinhal Grande. 

A última atração do dia 5 foi uma mesa 
redonda com a participação dos em-
presários Luiz Fernando Somenzi, dire-
tor do Grupo Metro Office Corporate/
Giroflex; Paulo Geremia, proprietário 
da rede de restaurantes Casa di Pao-
lo; Letícia Batistela, advogada e pro-

Ambiente, Sistemas da Informação e 
Maquiagem. No pátio central da AMF, 
estiveram expostos também os pôste-
res dos artigos acadêmicos inscritos e 
selecionados para esta III Semana Aca-
dêmica. Entre os pesquisadores que 
divulgaram seus trabalhos, estavam 
estudantes da AMF que iniciam nes-
te ano os seus primeiros passos como 
pesquisadores, além de professores e 
alunos de outras instituições.

Durante a programação da Semana 
Acadêmica, foi assinado convênio com 

Dunga saudou a comunidade logo após o encerramento do debate de que participou na Semana Acadêmica.

o Grupo Meta, que fornecerá dez bol-
sas de estudos a alunos da Faculdade. 
O ponto mais esperado da programa-
ção da Semana Acadêmica ocorreu na 
tarde do dia 6 com a mesa redonda 
sobre meritocracia, que contou com 
a participação especial do técnico da 
seleção brasileira na Copa do Mundo 
de 2010, Dunga. Também estiveram 
presentes o Presidente da Puras S/A., 
Sr. Hermes Gazzola; o professor univer-
sitário e consultor da área do Direito, 
Sr. Josemar Soares; o diretor do De-
partamento de Infraestrutura Turística 
da Secretaria Nacional de Programas 
do Desenvolvimento do Turismo, Sr. 
Roberto Bortolotto; e o coordenador 
geral de Gestão de Pessoas do Institu-
to Chico Mendes, Sr. Clayton Soares. O 
prof. da AMF Wellington Furtado San-
tos foi o mediador da mesa. 

Dunga apontou que o esporte é um 
ótimo exemplo de aplicação da meri-
tocracia. “Quanto maior o desafio, mais 
as pessoas crescem e mais iniciativa 
elas têm. É preciso ter humildade, de-
terminação, trabalho e persistência 
para se realizar”, disse. Dunga elogiou 
o que viu na AMF, “fiquei muito feliz 
quando falava com os estudantes hoje, 
percebi a empolgação que tinham em 
relação ao trabalho e à formação que 
está sendo oferecida para eles”, contou. 

Toda a programação ficou a cargo dos 
alunos de graduação da AMF com o 

suporte dos profes-
sores e colaboradores 
da Faculdade. Com 
essa participação ati-
va, eles conseguiram 
arrecadar mais uma 
parte da verba ne-
cessária para a sua 
viagem de formatura. 
Nesta experiência, os 
alunos exercitaram 
o que aprendem em 
sala de aula sobre 
gerenciamento de re-
cursos e trabalho em 
equipes. 

Banda marcial do Colégio Estadual Manoel Ribas foi uma 
das atrações que chamou a atenção do público presente.

Universitas News: Especial III Semana Acadêmica
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AMF recebe candidatos ao Vestibular

No dia 18 de dezembro, a AMF realizou Vestibular para ingresso 
no 1º semestre de 2011 em seus cursos de graduação em Ad-
ministração e Sistemas da Informação. Entre os candidatos ao 
curso de Administração, estavam Sueli Fachini e Sheila Da Rosa 
Pereira, ambas de Santa Maria. “Decidi tentar o ensino superior 
aqui porque é um jeito diferente de ensinar e preserva muito o 
ser humano. Não quer formar só profissionais, mas quer formar 
profissionais e seres humanos para o futuro”, conta Sheila Da Rosa, 
que conheceu a AMF também por amigos e ficou impressionada 
com a estrutura física oferecida. 

Comemoração do Dia do Administrador 

No Dia do Administrador, em 9 de setembro, a AMF organizou 
uma visita técnica à fábrica de tapetes Originale Maison para os 
alunos de graduação em Administração e Sistemas da Infor-
mação. Na visita, os estudantes puderam entender o processo 
produtivo dos tapetes ali fabricados em explicações fornecidas 
pelos próprios colaboradores da fábrica . O grupo assistiu ao 
vídeo institucional da empresa e a uma palestra com a proprie-
tária, Sra. Leda Baggio. Ao final da visita, os estudantes participa-
ram de um jantar oferecido nas novas instalações criadas pela 
Originale Maison para o refeitório e área de lazer. 

Universitas News

Biblioteca Humanitas firma parcerias 
com UFSC e IESDE 

Em outubro, a Biblioteca Humanitas da AMF firmou parcerias que am-
pliam o acervo e os recursos disponíveis aos usuários. Por meio de um 
protocolo de intenções firmado com a Biblioteca Central da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), a AMF disponibilizou seu acer-
vo para empréstimo aos estudantes da UFSC. Os usuários da Huma-
nitas têm agora acesso ao acervo da Biblioteca Central da UFSC, que 
compreende livros digitalizados, e-books, livros impressos, artigos e 
materiais das bases de dados da Biblioteca. Os alunos e docentes da 
AMF receberam também um ano de assinatura grátis dos materiais 
disponíveis na Biblioteca Virtual da IESDE (Inteligência Educacional e 
Sistemas de Ensino). Para saber mais, procure a bibliotecária da AMF.

Aula especial em Sistemas da Informação

Em novembro, os alunos do primeiro semestre do curso de Sis-
temas de Informação da AMF assistiram uma palestra sobre ERP 
(Enterprise Resource Planning) ministrada por Felipe Todeschini 
e Alvaro Abreu,  profissionais do Grupo Meta, empresa de Tecno-
logia da Informação que mantém uma unidade de desenvolvi-
mento no campus da Instituição. Durante a palestra, foram apre-
sentadas as bases conceituais e a evolução do ERP ou Sistema 
de Gestão Empresarial, as principais empresas desenvolvedoras 
desse sistema hoje e as atuais tecnologias de ERP disponíveis no 
mercado. 

Integrantes da FEJERS e alunos da
UFSC visitam o RM 

No início do mês, a AMF recebeu a visita de três alunas da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, dois integrantes da Federação 
Gaúcha de Empresas Juniores e um integrante da Empresa Júnior 
de Santiago. O motivo foi apresentar como pode-se implemen-
tar uma empresa júnior em uma instituição. Depois de concluída 
a apresentação, o grupo pôde conhecer algumas empresas que 
estão localizadas no Recanto Maestro e assistir ao lançamento do  
filme Identidade Jovem. 

A AMF no ano da Juventude da ONU 

A AMF está contribuindo para a divulgação do Ano da Juven-
tude da Organização das Nações Unidas (http://social.un.org/
youthyear/), que visa promover os ideais de paz, respeito pe-
los direitos humanos e solidariedade entre gerações, culturas, 
regiões e civilizações. A III Semana Acadêmica da AMF e o lan-
çamento do Filme Identidade Jovem foram eventos inseridos 
no calendário internacional do Ano da Juventude, que vai de 
agosto de 2010 a agosto de 2011.
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Empresas da região se tornam foco 
de pesquisa 

A pesquisa científica é um dos três pilares de ação de uma 
instituição de ensino superior e, na AMF, ela vem ganhando 
mais força a cada ano. Em 2009, foi criado o Núcleo Inter-
disciplinar de Pesquisas que, desde 2010, está sob a coorde-
nação da Prof.ª Ms. Ana Marli Burlegon. Como sua primeira 
atividade, o Núcleo desenvolve o projeto de pesquisa intitu-
lado “Dados Socioeconômicos da região da Quarta Colônia 
de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul”. 

Três alunos de graduação da AMF (bolsistas de pesquisa) 
ficaram encarregados de visitar todas as empresas cadastra-
das nas Associações Comerciais e Industriais dos municípios 
dessa região. Para os acadêmicos participantes do projeto, 
tais como a aluna do curso de Administração Sabrina Hoppe, 
essa é uma oportunidade de irem além da sala de aula par-
ticipando de atividades nas quais a interdisciplinaridade e o 
comprometimento com as questões sociais são uma preo-
cupação constante. “Quando vou a campo aplicar a pesqui-
sa na empresa, consigo analisar e conhecer melhor tanto a 

dinâmica da empresa, quanto a dinâmica da região”, conta.
 
Como resultado, esta pesquisa objetiva oferecer dados que 
auxiliem as empresas e o poder público destes municípios 
em seus processos de tomada de decisão e no crescimento 
organizado e planejado da região.

Júri dos Administradores AMF 
No dia 29 de outubro, ocorreu um júri diferente na AMF. Os 
alunos do 6º semestre de Administração tiveram três se-
manas para organizar essa atividade a fim de resolver um 
problema comum dentro das organizações: a escolha de 
um gerente. A turma se dividiu em três grupos e cada gru-
po defendeu um critério de escolha: meritocracia, justiça ou 
direito. 
A ideia partiu da professora Ana Petry, que ministra a dis-
ciplina “Cultura e Comportamento Organizacional”. Para 
assistir, foram convidados todos os alunos e professores da 
instituição, que, no final da apresentação, deveriam votar no 
gerente que escolheriam. 

AMF define área de concentração de 
pesquisa institucional 

Neste ano, a AMF definiu uma área de concentração e cin-
co linhas de pesquisa nas quais deverão concentrar-se os 
estudos desenvolvidos por seus pesquisadores. A área de 
concentração de pesquisa institucional da AMF é a Ontop-
sicologia e, dentro dela, foram organizadas cinco linhas de 
pesquisa que permitem planejar o desenvolvimento de pro-
jetos a longo prazo. São elas: 1) Formação de Líderes, Em-
preendedorismo e Sustentabilidade; 2) Gestão de Negócios, 
Cultura Humanista e Intuição; 3) Informação, Tecnologia, 
Inovação e Memética; 4) Política, Direito, Ontologia e Socie-
dade e 5) Psicossomática Física e Organizacional. 

A Faculdade também inicia atividades na edição de publica-
ções científicas. Já registra os anais da Semana Acadêmica e, 
em 2011, deverá lançar a Revista Saber Humano. Outra boa 
notícia para a comunidade acadêmica foi a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisas da AMF. Segundo a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), este Comitê é 
necessário em todas as instituições que realizam pesquisas 
que envolvam seres humanos. A criação do órgão na AMF 
foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesqui-
sa, que está ligada ao CNS, em ofício 3449, carta 0246 de 
08/11/2010.

Grupo de estudos em 
responsabilidade social

Além da realização do evento “Brasil do Milênio em Paris!”, a 
Faculdade demonstra seu comprometimento em contribuir 
com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
da Organização das Nações Unidas ao incluir essas metas 
entre seus focos de pesquisa acadêmica. Tal fato se deu, tam-
bém neste ano, com a criação do Grupo de Estudos em Res-
ponsabilidade Social e 8 ODMs. Mesmo tendo sido fundado 
recentemente, o Grupo já tem um histórico de peso: fazem 
parte dele todos os 24 projetos desenvolvidos por alunos 
do MBA da AMF após o módulo “Crises Planetárias: Soluções 
para os Objetivos do Milênio propostos pela ONU e pela Es-
cola de Formação Ontopsicológica”, realizado em abril, em 
São Paulo. Cabe ao Grupo também o acompanhamento 

destes projetos enquanto eles são postos em prática pelos 
estudantes participantes. Você pode conhecer mais sobre 
estas iniciativas no site da AMF sobre ODM www.portalodm.
faculdadeam.edu.br.
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Desde a sua criação, o Projeto Flauta 
tem causado grande interesse contan-
do com engajamento por parte das 
crianças e também dos professores e fa-
mílias envolvidas. Relatos espontâneos 

O que dizem
os pais de alunos 
do Projeto Flauta?

destes e dos próprios jovens começa-
ram a fazer parte do cotidiano das aulas 
e impulsionaram a realização de uma 
pesquisa científica com o objetivo de 
verificar a percepção dos pais, profes-

Uma pesquisa inspirada em música

sores e das próprias crianças em relação 
ao projeto. Conheça no box desta pá-
gina algumas das respostas oferecidas 
pelos pais dos alunos ao questionário 
elaborado pela equipe dessa pesquisa.

Apresentação das crianças do Projeto Flauta no show de talentos da 3ª Semana Acadêmica.

Na pesquisa realizada sobre o Projeto 
Flauta, os pais dos alunos falaram so-
bre as mudanças no comportamento 
de seus filhos após o início das aulas de 
Música. Confira algumas respostas:
“Quando aprende uma música nova 
já vem tocando pela rua. E depois fica 
tocando até aprender bem. Ela diz que 
aprende fácil porque gosta de música” 
(mãe de uma aluna do 4ª ano).
“Meu filho não gostava de cantar. Depois 
do começo das aulas ele inventa seus 

Por Viviane Portela

próprios versos, ficou uma criança muito 
mais feliz”, conta a mãe de um aluno de 
6 anos de idade, estudante das turmas 
de educação infantil.

uma aluna do 4° ano do Ensino Funda-
mental.
“A cadeira de música deveria ser incluída 
em toda a rede escolar (Ensino Funda-
mental e Médio), pois traz socialização e 
harmonia entre os alunos, família e so-
ciedade”, opina a mãe de um aluno de 
5 anos de idade estudante das turmas 
de educação infantil.
“Estamos muito felizes por nossa filha ter 
a oportunidade de participar do Projeto 
Flauta. Ela adora e nós gostamos de ver 
ela chegar em casa e fazer muitos co-
mentários sobre a aula de Música, can-
tar ou mostrar como se toca os instru-
mentos. Parabéns pelo Projeto Flauta e 
obrigada pela oportunidade que oferece 
para nossos filhos”, relatam os pais de 
uma aluna participante do projeto.

“Estamos muito felizes 
por nossa filha ter a 

oportunidade de participar 
do Projeto Flauta”.

A pesquisa mostrou que os pais consi-
deram as aulas de música importantes 
para seus filhos, uma experiência que 
desenvolve aspectos cognitivos, emo-
cionais e sociais:
“Sinto e percebo uma grande responsa-
bilidade com este projeto”, diz o pai de 

Fundação AM 
e AMF levam 
música à escolas
Por Viviane Portela

Uma parceria firmada entre a Fundação 
Antonio Meneghetti, a Antonio Mene-
ghetti Faculdade e a Escola Estadual 
João XXIII está levando música aos jo-
vens de São João do Polêsine. O Projeto 
foi formalizado em outubro desse ano e 
está em conformidade com a legislação 
educacional brasileira que passou a in-
cluir, em 2008, por meio da Lei 11.769, o 
ensino da música como conteúdo obri-
gatório do currículo da educação básica 
nas escolas. Pela legislação, tal norma 
entraria em vigência neste ano de 2010. 

Esse novo Projeto tem seu foco na for-
mação cultural e na qualificação de jo-
vens das séries finais do Ensino Funda-
mental e de todo Ensino Médio por meio 
do aprendizado da música nas modali-
dades instrumentação musical e violão. 

Durante as aulas, além dos conteúdos 
técnicos, perceptivos e teóricos para exe-
cução do instrumento, os jovens terão a 
ampliação da cultura musical popular e 
erudita, com o estudo de compositores 
brasileiros e internacionais.

Será que todos os jovens sabem responder 
a pergunta: o que eu sei fazer? Poder elencar 
algumas atividades que sejam bem feitas é 
ter um diferencial para constituir uma base 
econômica. Citando o Acadêmico Professor 
Antonio Meneghetti, “base econômica é a 
liberdade, é a autonomia, é o direito de ser 
como se é”.  Para o jovem é importante ter 
um ponto no qual ele pode se apoiar para 

construir tantos outros. Este ponto é a ati-
vidade que ele sabe fazer bem, com a qual 
ganha não apenas o dinheiro, mas também 
a própria riqueza de viver um dia a dia reali-
zado. É um elemento essencial para o jovem 
que tem como ambição sua realização no 
futuro. Segurança econômica é o início, é 
criar uma base que o sustenta na construção 
de sua profissão, da sua vida. É como uma es-

Com a palavra: o aluno
por Marina Schaefer, estudante de graduação em Administração da AMF

calada em que, para chegar ao topo, é neces-
sário colocar as mãos e os pés em diversos 
apoios. O primeiro apoio oferece o suporte 
para se alcançar o próximo e assim sucessi-
vamente, até chegar ao topo.  É o saber fazer 
que dá uma base econômica para o sujeito 
construir mais. Trabalha-se mais, ganha-se 
mais e, enquanto constroi a própria estrada, 
as oportunidades vão aparecendo. 
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A professora da AMF, administradora 
do Recanto Maestro e consultora inter-
nacional, Soraia Schutel, ministrou au-
las para as turmas do curso de especia-
lização de Alta Formação “Criatividade 
e Empresa”, da Faculdade de Sociologia 
da Universidade La Sapienza. 

Em dois dias de aulas, a professora con-
vidada narrou sua experiência como 
gestora do Recanto Maestro, deu des-
taque para a aplicação prática da me-
todologia ontopsicológica em sua roti-
na profissional e falou também sobre a 
pesquisa desenvolvida para sua disser-
tação, defendida neste ano no Mestra-
do em Administração da Universidade 
Federal de Santa Maria, em que estu-
dou o modelo sustentável de gestão 
que garante há 20 anos o crescimento 
do distrito Recanto Maestro. Esta pes-
quisa será aprofundada em seu Douto-
rado em Administração, para o qual a 
professora foi recentemente aprovada 
na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). 

O curso de Alta Formação “Criativida-
de e Empresa” é oferecido em parceria 

O Curso de Especialização em Ontopsi-
cologia oferecido pela Cátedra de On-
topsicologia do Departamento de Psi-
cologia da Universidade Estatal de São 
Petersburgo é uma formação impor-
tante para aprofundar o conhecimento 
sobre esta ciência. Nos últimos anos, 
essa que é uma das mais tradicionais 
instituições de ensino superior da Rús-
sia – existente desde 1724 – vem ofe-
recendo turmas especialmente para 
brasileiros interessados em realizar a 
pós-graduação em Ontopsicologia. 
A diretora da Antonio Meneghetti Fa-
culdade, Professora Helena Biasotto, 
concluiu o curso de especialização 
neste ano e seu trabalho de conclusão 
foi considerado pela banca avaliado-

Docente da AMF leciona na 
Universidade La Sapienza

Recanto Maestro Internacional

A Summer University of Ontopsycholo-
gy de 2010, com o título “Ontologia e 
Sociedade”, ocorreu na Úmbria, Itália, 
de 13 a 23 de agosto. O evento, organi-
zado pela Associação Internacional de 
Ontopsicologia (AIO), foi novamente 
realizado no Valle di Assisi Hotel e Re-
sort, como já ocorreu em edições an-
teriores. 

A programação da Summer inclui 
sempre um módulo de formação in-
telectual de 10 dias com conferências 
do Acadêmico Professor Antonio Me-
neghetti e atividades artísticas e cul-
turais, reunindo no coração da Itália 
representantes de diferentes naciona-
lidades, culturas e ramos de atividade 
(da filosofia e da sociologia à política e 
aos negócios). 

O que é estudar pela 
Universidade Estatal 
de São Petersburgo?

ra entre os 
melhores já 
r e a l i z a d o s 
pelos alunos 
da Cátedra. 
A Profª. Bia-
sotto conta 
alguns dos 
motivos que 
a levaram a 
realizar tal especialização:
“Existem vários significados: primei-
ramente o significado existencial de 
quem quer conhecer profundamente 
a escola de formação ontopsicológica, 
naquela Universidade convergem os 
formadores expoentes deste conheci-
mento; em segundo lugar, conhecer o 
lugar, a cultura e um pouco da língua 

Ontologia e Sociedade: tema debatido na 
Summer University of Ontopsychology 2010

O evento é promovido anu-
almente pela Associação In-
ternacional de Ontopsicolo-
gia desde 1988. Nos últimos 
anos, a Summer afrontou te-
mas filosóficos e sociais como 
“Fundamentos de Filosofia” 
(2004), “Intelecto e Persona-
lidade” (2005), “Justiça Social” 
(2006), “Conhecimento, On-
tologia e Consciência” (2007), 
“Direito, Conhecimento e So-
ciedade” (2008) e “Arte, Sonho 
e Sociedade” (2009). Estas úl-
timas seis edições do evento 
geraram livros que podem 
ser adquiridos nas principais 
livrarias do país ou no site 
da Ontopsicológica Editrice, 
editora sediada no Recanto 
Maestro.

russa e, em terceiro lugar, a oportu-
nidade profissional para quem quer 
trilhar a carreira de docente na AMF”, 
explica. A expectativa é de que, no 
próximo ano, seja iniciada uma nova 
turma para brasileiros interessados em 
cursar a especialização. Informações 
serão disponibilizadas no site da AMF.

por Helena Biasotto

com a Associação Euro-
péia de Ontopsicologia 
e com a sede italiana da 
FOIL (Formação Ontopsi-
cológica Interdisciplinar 
Liderística), organização 
que, no Brasil, é mantene-
dora da AMF. 

Na sala da Cátedra de Sociologia da Universidade La Sapienza, a profa. Soraia Schutel 
discute sobre as aulas com a Dra. Gabriela Palumbo, coordenadora do curso de alta 

formação “Criatividade e Empresa” da Universidade.
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A AMF apresentou, no dia 10 de dezembro, 
no Conselho Econômico, Social e Ambien-
tal da República Francesa, em Paris, uma 
série projetos inspirados nos 8 Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio da ONU. 
O encontro “Brasil do Milênio em Paris” foi 
organizado para que 16 projetos selecio-
nados entre os 24 realizados pelos estu-
dantes do MBA Business Intuition da AMF 
apresentassem seus primeiros resultados 
ao mundo.
O tema do encontro esteve também re-
lacionado ao local de sua realização. O 
Conselho Econômico, Social e Ambiental 
da República Francesa é a terceira assem-
bléia em ordem de relevância na França, 
ficando atrás apenas do Senado e da As-
sembléia Nacional. Foi neste cenário que 
os brasileiros apresentaram projetos que 
propõem soluções para o milênio alinha-
das aos esforços da ONU – uma posição 
poucas vezes vista entre as representações 
acadêmicas brasileiras no exterior. 
Iniciativas nas áreas da educação musical, 
combate a AIDS e outras doenças, forma-
ção de lideranças, valorização da mulher, 

Fundação Antonio Meneghetti 
e AMF debatem em Paris
o Desenvolvimento do Milênio

reciclagem, formação do homem do 
campo, meritocracia, moda, tecnologia 
da informação, sustentabilidade socieco-
nômica e ambiental receberam a atenção, 
os conselhos e as sugestões dos especialis-
tas presentes ao encontro. Compuseram 
essa banca de avaliadores a representante 
permanente do Conselho Econômico e 
Social da ONU na Associação Internacio-
nal de Conselhos Econômicos Sociais e 
Instituições Similares (AIESEC), Dra. Hanifa 
Mezoui, o ex-chefe dos departamentos ju-
rídicos da ONU e hoje um dos gestores da 
Associação Internacional para Formadores 
em ODMs, Sr. François Loriot, o Conselhei-
ro do Presidente do Conselho Econômico, 
Social e Ambiental e também Responsável 
pelas Relações com as Autoridades Territo-
riais deste Conselho, Sr. Bertrand Duruflé e  
o Diretor do Laboratório de Estudos e de 
Análises de Políticas Públicas da Argélia na 
Universidade de Argélia III, Sr. Mohamed 
Réda Mezoui.
Além destes, o evento foi prestigiado pela 
Inspetora de Serviços Judiciários do Minis-
tério da Justiça da França, Sra. Sylvie Cec-

Paris recebeu o grupo de cinqüenta brasileiros da AMF para discutir projetos que são exemplo de soluções para o alcance 
dos Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU.

caldi Guebel, o representante do Programa 
de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
da Divisão de Objetos Culturais e do Pa-
trimônio Imaterial do Setor de Cultura da 
UNESCO, Sr. Hervé Barré e pelo Doutor em 
Direito, Advogado da Corte de Apelação 
de Paris, Sr. François Ameli, que é também 
membro do corpo docente da instituição 
de ensino superior francesa Sorbonne. 
O encontro “Brasil do Milênio em Paris” 
teve o apoio da Associação Internacional 
de Conselhos Econômicos e Sociais e Insti-
tuições Similares, Associação Internacional 
da Ontopsicologia, da Fundação Antonio 
Meneghetti, da Antonio Meneghetti Fa-
culdade, do Conselho Econômico, Social e 
Ambiental da França. Foi patrocinado por 
ADS Micrologística, Grupo Meta, TB Multis-
serviços, Calçados Beira Rio, Premil Indús-
trias de Pré-moldados, CNA Brasil, Pousada 
Recanto, SICREDI, Cantina Di Paolo, Omega 
Tecnologia, Instituto Conser e Restaurante 
Canta Maria. 
Acompanhe o desenvolvimento dos pro-
jetos no site:
www.portalodm.faculdadeam.edu.br.

Na foto abaixo (da esq. para dir.): Soraia Schutel, Sra. Sylvie Ceccaldi Guebel - Inspetora de 
Serviços Judiciários do Ministério da Justiça da França, Sra. Hanifa Mezoui - representante 

do ECOSOC da ONU na AIESEC e Sr. Hervé Barré do Setor de Cultura da UNESCO. 

8 Objetivos do Milênio na prática Na foto abaixo (da esq. para dir.): Sr. François Loriot - Gestor da Associação Internacional 
para Formadores em ODM, Sr. Bertrand Duruflé - do Conselho Econômico, Social e Ambien-

tal da República Francesa e o Sr. Réda Mezoui - da Universidade da Argélia III.



24 25

Além de participarem do encontro in-
ternacional promovido no dia 10 de 
dezembro, os membros do grupo de 
brasileiros que representou a AMF na 
França, também esteve nos principais 
monumentos históricos de Paris. Em 
visitas guiadas pelo Professor da AMF, 
Eduardo Afonso, pesquisador e docen-
te de História, foi possível entender 
melhor locais como o Museu do Lou-
vre, o Palácio de Versailles e o berço da 
cidade de Paris, região de SacreCour. 
Confira uma visão do Professor Eduar-
do Afonso sobre a visita:

“O curso de MBA da AMF é, prova-
velmente, o melhor do Brasil. Não só 
pela qualidade de sua grade, preparo 
dos professores, mas, e principalmen-
te, pela estrutura que lhe orienta, que 
é a base humanista. Sabemos que o 
“homem deve ser a medida de todas 
as coisas” e que é a partir dele que se 
constrói uma vida melhor. Devemos, 
portanto, ter em mente que sem a 
fundamentação humanista , todo o co-

Camilo Geremia é proprietário da rede de 
restaurante Canta Maria e aluno recém-
formado do MBA Business Intuition da 
AMF. Jaqueline Geremia, sua esposa, é 
aluna de graduação em Administração da 
AMF e colaboradora da Faculdade. Juntos 
com seu filho, Otávio, eles aproveitam ao 
menos um final de semana por mês para 
desfrutar juntos as atrações que o Recanto 
Maestro oferece.
RM em Dia: O que gostam de fazer quan-
do estão no Recanto? Jaqueline Geremia: 
Estudar, praticar esportes, andar a cavalo, 
estar junto com a natureza; é um momen-
to particular de encontro consigo mesmo.
RM em Dia: De que forma o Recanto au-
xilia na formação pessoal de cada um 
de vocês? JG: O Recanto proporcionou 
a possibilidade da graduação para mim. 
Logo em seguida, foi a vez do Camilo es-

Foi em uma cerimônia de formatura emo-
cionante que os alunos de especialização 
do MBA Business Intuition da AMF rece-
beram os certificados pela conclusão de 
mais esse importante passo em suas tra-
jetórias acadêmicas. Cerca de 150 pessoas 

Recanto Maestro 
em Família

tudar na AMF por meio 
do MBA. Para ele, foi um 
passo muito importante, 
porque até então pensa-
va que as coisas aconte-
ciam somente na prática 
e essa oportunidade 
possibilitou entender que 
importante aliar a teoria 
acadêmica à prática. Ain-
da neste ano, nós três nos 
encontramos na mesma 
sala de aula fazendo um curso de extensão 
em Cultura Humanista, algo que jamais 
imaginávamos que fosse acontecer, estu-
dando história e nos construindo juntos 
enquanto pessoas.
RM em Dia: Como vê hoje os momentos 
em família que passa aqui? JG: Com cer-
teza, é o melhor tempo que passamos em 

família, começamos a fazer descobertas 
individuais e compartilhamos essas desco-
bertas. Crescemos juntos e aprendemos o 
quanto é importante valorizar as pequenas 
coisas. O Recanto proporciona o convívio 
com a natureza, fazemos trilhas, jogamos 
futebol, tomamos banho na cachoeira, isso 
sim é um verdadeiro tempo em família. 

Formatura da primeira turma 
do MBA Business Intuition

compareceram ao auditório da AMF para 
assistir a cerimônia. Na ocasião, foi anun-
ciado pela Professora Soraia Schutel que 
outros três cursos de MBA serão ofereci-
dos pela AMF em 2011. Na sede da AMF 
no Recanto Maestro, serão abertas turmas 

de Teoria Ontopsicológica e Agrobusiness 
e FOIL. Na sede da FOIL, mantenedora da 
AMF, em São Paulo, será oferecido o curso 
de Identidade Empresarial, demonstrando 
mais uma vez a força da AMF em ingressar 
no coração econômico do país.

nhecimento carece de consistência e 
portanto é deficiente, porque não leva 
em conta o primordial. 

A AMF disponibiliza também, para 
quem queira, a oportunidade de parti-
cipação em visitas culturais como esta 
que vivenciamos em Paris, do dia 08 ao 
dia 11 de Dezembro, deste ano. Sem 
duvida as aulas do MBA que fazem re-
ferência às artes no geral, preparadas 
por mim, permitem ao participante 
o contato com a produção artística e 
cultural mais significativa na história 
da humanidade e, por isso, são primor-
diais como elementos fundamentais 
da compreensão do que seja o hu-
manismo. As visitas culturais, não são 
meramente ilustrações do que se estu-

dou, ao contrário, são oportunidades 
para a formação de um repertório cul-
tural maior e que permitem ao partici-
pante o desenvolvimento de sua capa-
cidade reflexiva, pois, não só as visitas 
aos museus são extraordinárias, mas é 
todo um conjunto. O contato com os 
habitantes dessas cidades, a troca de 
informações e a percepção do que é 
o humanismo, está presente nas pra-
ças, monumentos, nas ruas, enfim na 
cidade. Nem é preciso destacar como 
uma viagem a Paris é formidável. Po-
der visita uma cidade com 2.500 anos, 
um local que teve e tem a importância 
histórica como esta urbe, sem dúvida é 
uma experiência impar para quem de-
seja abraçar o humanismo”.

Um passeio 
repleto de 
histórias

Acontece no Recanto Maestro8 Objetivos do Milênio na prática

Grupo brasileiro realiza visitas de estudos a pontos turísticos da França, dentre eles a 
Catedral de Notre Dame e o Palácio de Versailles.
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Cinelogia do filme “Abraços Partidos”

Entre jovens russos e empresários brasileiros, um público de 
aproximadamente 100 pessoas se reuniu para assistir à cine-
logia do filme “Abraços partidos”, do diretor espanhol Pedro 
Almodóvar. Conduzido pelo Acad. Prof. Antonio Meneghetti, 
o evento aconteceu na Sala Master da Associação OntoArte. 
A conferência foi transcrita e encaminhada para um jornal 
de grande abrangência na China, do qual o Prof. Meneghetti 
é colunista, abordando principalmente temas de economia, 
política e cultura internacional.

Grupos de estudo na AMF

A Humanitas, biblioteca da AMF, está sendo o local de en-
contro de um grupo de estudos sobre psicossomática sob 
a ótica ontopsicológica. Coordenado pela Prof. Dra. Estela 
Giordani, o grupo conta com oito pessoas e estuda os livros 
Psicossomática na Ótica Ontopsicológica, Manual de Ontop-
sicologia e Ontopsicologia Clínica, todos de autoria do Acad. 
Prof. Antonio Meneghetti. Os encontros tem três horas de 
duração e acontecem semanalmente.

Fatos & Fotos

RM e HCZ recebem grupo 
que incentiva o turismo na região

Em 26 de setembro, foi realizado um almoço para receber o 
grupo participante da Mostra de Turismo da Região Central do 
RS, evento organizado pela Associação de Municípios do Cen-
tro do Estado (AMCENTRO). Estiveram presentes a Secretária de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo de São João do Polêsi-
ne, Sra. Maria Claci Bortolotto, representantes da Secretaria de 
Turismo de Santa Maria, uma das administradoras do Recanto 
Maestro e diretora do Hotel Capo Zorial, Sra. Any Rothmann e a 
coordenadora de Responsabilidade Social da AMF e empresária 
Sra. Maria Alice Schuch. Em visita aos municípios da região, os 
profissionais estudam opções de parcerias em rotas turísticas. 

Mais segurança na construção civil 

A administração do Recanto Maestro ofereceu a todas as equi-
pes das obras em andamento no distrito um curso de Qualida-
de na Construção Civil, que abordou temas como saúde e se-
gurança no trabalho, o sistema 5S aplicado à construção civil, 
automotivação, relações humanas no trabalho e cuidados com 
a preservação do meio ambiente. Além disso, foram realizadas 
entrevistas com os colaboradores para apurar dados que serão 
utilizados para elaboração de um programa de formação dos 
trabalhadores.

Estudantes da UFSM visitam o RM

A Professora Estela Maris Giordani, docente da Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM) e da AMF, trouxe os acadêmicos 
de sua disciplina no mestrado em Distúrbios da Comunicação 
Humana do departamento de Fonoaudiologia da UFSM para 
realizarem a última aula do semestre no Recanto Maestro. Os 
estudantes puderam conhecer um pouco da história do distrito 
e da Faculdade, visitaram a estrutura da AMF e assistiram ao do-
cumentário que narra a história do Recanto Maestro, produzido 
em 2009 com o apoio do Ministério da Cultura.

Mais empresas desejam realizar 
eventos no HCZ 

O Hotel Capo Zorial tem sido cada vez mais procurado por em-
presas que buscam um local para realizar importantes eventos 
e reuniões de seu calendário. Este foi o caso da empresa AES 
Sul, QI Escolas e Faculdades, Azione Consultoria Empresarial e 
do Banco Santander. Segundo o superintendente regional do 
Banco Santander, Vitor Hugo Magni D’Ávila, o hotel é o local 
ideal para a organização de encontros de direcionamento de 
estratégias por oferecer um ambiente tranquilo, fora do dia a 
dia das cidades em que os gerentes atuam. 

Curso de formação para professores AMF 
Os professores da AMF participaram do curso de formação Life 
Long Learning, em que puderam conhecer melhor o percurso 
da faculdade, conceitos introdutórios sobre Ontopsicologia e o 
trabalho desenvolvido pela FOIL, mantenedora da instituição. 
No encontro, os professores debateram sobre temas expostos 
pelo Presidente do Conselho Científico da AMF, Professor An-
tonio Meneghetti, em evento realizado na UNESCO, em 2007, 
com o título Pedagogia contemporânea: responsabilidade e 
formação do líder para a sociedade do futuro. 

Disciplina FOIL

A última aula de discilplia FOIL desse semestre, teve uma ativi-
dade muito especial. Os alunos realizaram uma apresentação 
musical, na qual deveriam criar uma música que trouxesse o 
conteúdo aprendido durantes as aulas. A apresentação foi reali-
zada no auditorio da Faculdade.
Com muita criatividade, os alunos reuniram-se em grupos e 
apresentaram suas musicas ao júri, formados por seis profissio-
nais.
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Professora da AMF em banca de 
doutorado na Espanha 

Em 17 de dezembro de 2010, a Dra. Estela Giordani, professora 
da AMF e UFSM, participou como membro da primeira banca 
de defesa de doutorado da Universidade de Santiago de Com-
postela – USC da turma composta por 30 professores da UL-
BRA que durante 4 anos realizaram seus estudos na Faculdade 
de Psicologia da Universidade de Santiago de Compostela. A 
tese de Lilian Zieger (vice-presidente da ASSERGS) foi aprova-
da pelo Tribunal de Tese com conceito “sobresaliente”.

Mais de um milhão de resíduos 
sólidos recolhidos pelo Projeto OIKOS

Em 2010, o Projeto Oikos recolheu cerca de uma tonelada de re-
síduos sólidos que foram destinados para a reciclagem. Dentre 
pilhas, baterias, papel, vidro e outros resíduos coletados, toda 
região do Distrito Recanto Maestro contribuiu para a coleta se-
letiva.

AMF Significa
O projeto “AMF Significa”, promovido pela Faculdade neste se-
gundo semestre, levou palestras gratuitas sobre o ingresso do jo-
vem no mercado de trabalho para escolas particulares e públicas 
de Ensino Médio de diversos municípios do Rio Grande do Sul. As 
palestras ministradas por alunos e colaboradores da AMF abor-
daram assuntos como as exigências do mercado de trabalho em 
relação ao jovem profissional, a importância de se cursar o ensino 
superior e o diferencial do ensino oferecido na AMF. Até o final 
de novembro, foram mais de 20 escolas visitadas em cinco mu-
nicípios, totalizando um público em torno de 1,2 mil estudantes. 

Fatos & Fotos

Grupo de jovens russos visitam o RM

Para participar de um encontro residence presidido pelo Acadê-
mico Professor Antonio Meneghetti, cerca de 50 jovens russos es-
tiveram no Recanto Maestro durante o mês de dezembro. Além 
de assistirem às aulas que fazem parte desse tipo de evento re-
alizado segundo a metodologia ontopsicológica para formação 
de lideranças, os jovens também tiveram ocasião de visitar as 
empresas sediadas no distrito e desfrutar da forte paisagem da 
região sob o sol do verão brasileiro. O residence foi promovido 
em parceria com a Associação Eslava de Ontopsicologia.

AMF na FEISMA 

A AMF participou com um estande da 25ª Edição da Multifei-
ra de Santa Maria (FEISMA), que aconteceu entre os dias 30 de 
outubro e 7 de novembro em Santa Maria (RS). Somando o pú-
blico presente à Feira em todos os dias de sua realização, foram 
cerca de 139 mil visitantes nos 11 pavilhões montados. 
No dia 23 de outubro, a AMF também participou da Feira das 
Profissões, que faz parte do projeto de orientação profissional 
“O Futuro em Construção”, do Colégio Marista Nossa Senhora 
Aparecida em Bento Gonçalves. O evento proporciona o conta-
to dos estudantes de Ensino Médio com diferentes instituições 
de ensino superior da região. 

Faculdade integra movimentos nacionais

A AMF participou, em 25 de setembro, do Dia da Responsabilida-
de Social do Ensino Superior Particular, movimento promovido 
anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedores do En-
sino Superior (ABMES) e que conta com a adesão de mais de 700 
faculdades, universidades e centros universitários de todo o país. 
No dia 26 de novembro, a Faculdade participou também do ca-
lendário de ações da terceira edição da Semana Global do Em-
preendedorismo, iniciativa realizada no Brasil e em mais cem pa-
íses que reúne eventos visando incentivar o empreendedorismo. 

AMF inaugura portal sobre os ODM 

Foi lançado no mês novembro o novo site com noticias sobre as 
atividades na Antonio Meneghetti Faculdade que contribuem 
para os Oito Objetivos do Milênio da ONU. 
No site você pode conferir informações sobre os últimos even-
tos e projetos desenvolvidos. 
Acesse: www.portalodm.faculdade.edu.br.

Projeto Flauta é classificado no 
Prêmio Pontinhos de Cultura

O Prêmio Pontinhos de Cultura tem como objetivo premiar enti-
dades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, e instituições 
governamentais estaduais, distritais e municipais que atuam com 
propostas sócio-cultural-artístico-educacionais que assegurem os 
direitos das crianças e adolescentes segundo o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Dentre mais de mil projetos inscritos, o Projeto 
Flauta foi classificado pelo Ministério da Cultura como uma proposta 
que contribui para os objetivos da Ação Pontinhos de Cultura.
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A XXII Bienal Internacional do Livro ocor-
reu em São Paulo, entre os dias 12 e 22 
de agosto, e a Ontopsicológica Editora 
Universitária esteve presente. O evento 

Em novembro de 2010, foi inaugurada 
no bairro dos Jardins em São Paulo, a 
nova loja da AM Stile no Brasil. O desfi-
le de lançamento com peças exclusivas 
da nova coleção marcou a abertura da 
boutique, repleta de obras de arte, re-
quinte e sofisticação no maior centro 
econômico do país. 

Voltada para o público masculino e fe-
minino, a AM Stile oferece artigos de 
alfaiataria, camisaria, festa, casual, cal-
çados e acessórios. 
A grife conta com elementos estéticos 
que constroem toda a aura do fatto a 
mano da marca: harmonia, com uma 
modelagem precisa das peças; acaba-
mento, com prioridade para o trabalho 
feito à mão; e valor, cujo foco está na 
busca de formas e cores que eviden-
ciem a beleza particular de cada pes-
soa. Com sede no Recanto Maestro, 
a empresa dá mais um passo em seu 
projeto de expansão com o novo espa-
ço em São Paulo. 

Visite o site e confira mais fotos do 
evento: www.amstile.com.br.

AM Stile 
inaugura nova 

boutique em SP
da Redação

OntoEd expõe na 
XXII Bienal 

Internacional do Livro

Liderança de 
volta às bancas
Por Vicente Medeiros

Chega às bancas a 6ª edição da revista 
Performance Líder. Entre os destaques 
desta edição, está um artigo inédito do 
Acad. Prof. Antonio Meneghetti, uma 
análise sobre a força e o crescimento 
do dragão chinês no mercado mundial 
e uma viagem do norte ao sul do Chi-
le, que inicia no deserto e termina em 
geleiras milenares. Também será explo-
rada a vida e o trabalho do Barão do Rio 
Branco, um homem que lançou as ba-
ses de uma nova política internacional 
adaptadas às necessidades do Brasil e 
colaborou a demarcar as fronteiras do 

Estande da Ontopsicológica Editrice Editora Universitária na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o segundo maior evento 
do mercado editorial no mundo.

Acima, fachada da nova boutique AM Stile São Paulo, localizada no bairro dos Jardins.

contou com público de 700 mil pesso-
as e 350 expositores. Com mais de 35 
títulos do autor Antonio Meneghetti e 
o lançamento da 5ª edição da Revista 

Performance Líder, a OntoEd marcou 
sua presença neste grande evento, 
considerado o segundo maior do mer-
cado editorial no mundo.

país sem gerar guerras. A Performance Líder tem novidades também na internet, 
confira: www.performancelider.com.br

Empresas & NegóciosNovidades Editoriais
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Imagem Destaque

A finalização das obras do asfalto no trecho de principal acesso à AMF é um marco histórico para o distrito Recanto Maestro 
e pôde ser comemorada no encerramento de 2010.
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