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ocalizada na Quarta Colônia de Imigração Italiana do
Rio Grande do Sul, no distrito Recanto Maestro, a An-
tonio Meneghetti Faculdade (AMF) oferece ensino e
estrutura física diferenciados que estão ao dispor de
toda comunidade acadêmica. Atualmente são três as
opções de cursos de graduação com vagas abertas
para quem quer estudar em 2012.

O curso de Administração prepara o aluno de modo abrangente
para atuar nas diversas áreas possíveis aos profissionais deste cam-
po, tais como produção, financeiro, mercadologia, RH, etc. Forma
os estudantes para serem líderes e empreendedores, seja de ne-
gócios próprios, ou executivos com espírito empreendedor para
atuarem nas empresas do mercado. Para a coordenadora do curso
de Administração, professora Josele Delazeri, é importante notar
também a parceria que a Faculdade mantém com diferentes em-
presas, que permitem ao jovem assistir palestras com empresári-
os e executivos com cargos de liderança, além de contar com pro-
fessores que - com ampla formação acadêmica - ocupam também
cargos de liderança.

- A metodologia de ensino é criativa e diferenciada e capacita o
estudante a atuar nas mais diferentes áreas do mercado, seja naci-
onal ou internacionalmente - explica a coordenadora.

O curso de Sistemas de Informação abre oportunidade para
quem quer se capacitar neste que é um dos mercados de traba-
lho que mais cresce. Forma profissionais capazes de trazer solu-
ções para empresas, automatizar processos de negócios e atuar
como empresários deste setor, consultores e gerentes de proje-
tos. O aluno aprende - nos quatro primeiros semestres - os prin-
cipais elementos de programação que o qualificam a entrar no
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Instituição oferece vestibular agendado
para os cursos de Administração,
Sistema da Informação e Direito

AMF oferece opção de ensinoAMF oferece opção de ensino

Instituição realiza diversos congressos, seminários e palestras
para trazer ao acadêmico as inovações do mercado

Fotos AMF

Estrutura diferenciada da Antonio Meneghetti
Faculdade se destaca na Quarta Colônia

mercado de trabalho desde cedo, conseguindo desta forma verificar na
prática o que vê em sala de aula. O curso procura formar o estudante no
que de mais atual é utilizado hoje por empresas de Sistemas de Informa-
ção. Para o coordenador do curso, professor Fernando Prass, a parceria
mantida com empresas pela Faculdade permite uma visão clara do que são
as exigências do mercado de trabalho.

- São profissionais que aprendem a automatizar processos de negócios, a
conversar e propor soluções ao cliente. Precisam de preparo acadêmico e
de forte aporte teórico e prático - salienta.

No curso de Direito, além da sólida formação jurídica, o aluno rece-
be uma formação
humanista e empresarial
tornando-o capaz de atu-
ar de modo eficaz e autô-
nomo ao graduar-se. Au-
torizada pelo Ministério da
Educação - por meio da
portaria 466 divulgada no
Diário Oficial da União de
24 de novembro de 2011
- este é o mais recente
curso de graduação ofere-
cido pela Faculdade. O
coordenador do Núcleo
Docente Estruturante do
curso de Direito, profes-
sor Alessandro Spi l ler,
conta que foi um curso
pensado para oferecer
disciplinas em que o estudante adquire uma sólida formação de base de
Filosofia, Sociologia, Antropologia, e especialmente com as áreas de co-
nhecimento necessárias para o efetivo exercício profissional de um ope-
rador jurídico.

- A carga horária do curso foi reforçada e o equilíbrio entre a teoria e a
prática foi cuidadosamente planejado. Temos ainda um Núcleo de Práticas
Jurídicas modelar, o que proporcionará aos alunos o exercício de atividades
simuladas e reais durante o curso, preparando os mesmos para enfrentar os
desafios profissionais assim que formados - conta. 

Acadêmicos da AMF possuem
diversas possibilidades para
aperfeiçoar o aprendizado

> Sábado, 24 de dezembro de 2011
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Segundo a Diretora da Antonio Meneghetti Faculdade, professora Hele-
na Biasotto, o curso de Direito, assim como os outros cursos da Faculda-
de, traz como diferencial o aporte da cultura humanista para o aprendizado
dos acadêmicos.

- Será um profissional apto a atuar nas demandas emergentes. Será forma-
do não para ter somente uma profissão em mãos, mas realmente vai ser um
ser humano com consciência da importância da profissão que exerce, que
ajuda a conduzir o futuro do país - revela Helena.

Ao ingressar na AMF, o estudante conta ainda com opções de cursos de
extensão, tais como ensino de idiomas e diferentes saberes correlatos que

podem lhe ajudar a ser um profissio-
nal com uma visão ampla e
interdisciplinar da necessidade de
constante aprimoramento que hoje se
faz realidade para qualquer área de
atuação. Outra opção de extensão é
o Laboratório Identidade Jovem em
que aprende-se na prática, com aulas
de profissionais de diferentes setores,
como trabalham os diversos depar-
tamentos de empresas em diferentes
mercados de atuação. O aluno pode
optar também por participar de ati-
vidades de pesquisa em seis linhas de
pesquisa que foram constituídas pela

Faculdade. Congressos internacionais realizados no próprio campus, viagens
internacionais de estudo e experiências multiculturais fazem parte também
das oportunidades proporcionadas às graduações e pós-graduações.

Está à disposição da comunidade acadêmica uma arquitetura e estrutura

Para aprofundar os estudos reali-
zados, os estudantes contam ainda
com a Biblioteca Humanitas, que dis-
põe - além de toda a bibliografia obri-
gatória dos cursos - de um rico acer-
vo de obras clássicas humanistas.
Outra estrutura criada para melhor
servir ao aluno é a Casa do Estudan-
te, onde este pode vir a morar - em
modelo semelhante ao que se vê nas
maiores instituições de ensino supe-
rior europeias - e na qual conta com
conforto e privacidade em aparta-
mentos com condições ideais para

diferenciado no Centro do Estadodiferenciado no Centro do Estado

Recanto Maestro é um dos
locais mais belos da região

Diferencial está no
aporte cultural humanista

física que, além da beleza, foram pensadas para proporcionar as melhores
condições para o estudo. Tudo integrado harmonicamente à bela paisagem
do distrito Recanto Maestro, um local que nasceu e cresceu a partir de um
projeto focado na sustentabilidade e em educação. O modelo deste projeto
foi apresentado, em 2007, durante a Innovation Fair realizada na Annual Minis-
terial Review do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações
Unidas como um exemplo de iniciativa que auxilia o alcance dos oito Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU. A AMF preocupa-se
em, desde sua fundação, desenvolver ações de responsabilidade social ali-
nhadas a estes oito ODMs. Neste sentido, realiza ações como o Projeto
OIKOS, que incentiva a preservação ambiental e reciclagem do lixo em toda
região, e o Projeto Flauta, que leva o ensino de Música às escolas da rede
pública de ensino de São João do Polêsine, atendendo hoje a mais de 150
crianças. 

Jovens estudantes e colaboradores da AMF

Aporte da cultura humanista
gera uma formação diferencia-
da dos acadêmicos

Infraestrutura semelhante às instituições europeias
realização de seus estudos. Lavande-
ria, mercado, dentista, centro de es-
tética, quadras poliesportivas, restau-
rante, cafeteria, hotel e pousada es-
tão à fácil acesso destes moradores
da Casa do Estudante. O campus dis-
põe também de moderno laborató-
rio de informática, auditório para 400
pessoas e anfiteatro.

A Faculdade preocupa-se ainda em
facilitar as parcerias com empresas
de atuação regional, nacional e tam-
bém internacional, para que os estu-
dantes já coloquem em prática o que
aprendem em sala de aula. Estão em
desenvolvimento incubadoras de no-
vas empresas criadas pelos alunos,
polo tecnológico com empresas bra-
sileiras de Tecnologia da Informação.
São oferecidas vagas de estágio em
parceria com empresas locais e naci-
onais. O aluno poderá ainda continu-
ar seus estudos após a graduação
com os cursos de pós-graduação
MBA Business Intuition.

Para a diretora Helena Biasotto, a

capacitação e pluralidade de perfis do
corpo docente constitui-se em um
dos destaques desta Instituição.

- Em todos os cursos da Faculda-
de, os professores são da região, da
capital do Estado e de fora do Esta-
do, além de também contar com
professores convidados internacio-
nais. Os estudantes vão ter aulas com
docentes que trazem vivências tan-
to do setor privado quanto do pú-
blico, além de ampla formação aca-
dêmica, em uma conjugação de in-
teresses em prol do desenvolvimen-
to - afirma Helena.

Proporcionando ensino inovador
em um ambiente internacional, a An-
tonio Meneghetti Faculdade fala com
o mundo a partir do centro do Rio
Grande do Sul. O ingresso para quem
quer estudar na Faculdade em 2012
pode ser feito por meio do Vestibu-
lar Agendado que tem isncrições
abertas de 9 a 27 de janeiro de 2012.
As provas podem ser realizadas nos
dias 19, 21, 23, 25, 27 ou 29 de ja-

Casa do Estudante é local de
moradia de diversos alunos

> Sábado, 24 de dezembro de 2011

Fotos AMF

neiro de 2012. Mais informações pelo
site www.faculdadeam.edu.br ou
pelo fone (55) 3289-1141. 


