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ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE:  

METODOLOGIA ONTOPSICOLÓGICA APLICADA AO ENSINO SUPERIOR 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

A Faculdade Antonio Meneghetti – AMF objetiva preparar profissionais para estarem aptos 

a atuarem no mercado de trabalho, oportunizando a formação de uma nova inteligência 

empreendedora individuada, reforçada e focalizada na ação prática de sucesso, humanamente 

superior e socialmente correta.  

 

 

Duração: Início – dezembro de 2007. 

 

Entidade Executora: Faculdade Antonio Meneghetti 

 

Resumo: No entendimento de que a educação é primordial para a formação do homem, enquanto 

ser, o projeto “Faculdade Antonio Meneghetti – AMF: metodologia ontopsicológica aplicada ao 

ensino superior” insere-se no contexto das proposições da ONU em seus 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio a serem atingidos até 2015, estando diretamente vinculado ao 2º 

ODM – Universalizar a educação primária - Educação básica de qualidade para todos. Trata-se de 

proporcionar formação superior em uma região rural, até então desvalorizada pela falta de infra-

estrutura e onde o êxodo rural era a via de saída para os jovens na busca de educação e 

oportunidades de trabalho. A pedagogia ontopsicológica e suas premissas é o norteador pedagógico 

da formação dos alunos da AMF. O escopo prático da pedagogia ontopsicológica “é educar o 

sujeito para fazer e saber a si mesmo: fazer uma pedagogia de si mesmos como pessoas líderes no 

mundo, educar um Eu lógico-histórico com capacidade e condutas vencedoras”. A Faculdade 

propõe-se desenvolver suas atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

Extensão fundamentada na difusão de um referencial que envolve o desenvolvimento da 

personalidade, entendida como inteligência centrada na ação específica de serviço, onde o papel da 

pessoa é fundamental e determinante. A  Faculdade Antonio Meneghetti inaugura um novo cenário 

do ensino superior brasileiro, que une o desenvolvimento humano ao progressivo crescimento 

econômico e social. Como uma instituição que representa o espírito humanista, o princípio 

interdisciplinar segundo a abordagem ontopsicológica norteia a suaa proposta de ensino, visando 

preparar homens aptos a resolver os constantes anseios da sociedade em continua evolução. 

Conhecimento, método e cultura a serviço da humanidade. 

 

Palavras-chave: educação e ensino superior; formação de jovens; formação de empreendedores; 

Ontopsicologia; Faculdade Antonio Meneghetti-AMF.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fot. 1: Fachada da Faculdade Antonio Meneghetti 

 

No entendimento de que a educação é primordial para a formação do homem, 

enquanto ser, o projeto “Faculdade Antonio Meneghetti – AMF: metodologia 

ontopsicológica aplicada ao ensino superior” insere-se no contexto das proposições da 

ONU em seus 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a serem atingidos até 2015, 

estando diretamente vinculado ao 2º ODM – Universalizar a educação primária - Educação 

básica de qualidade para todos. Trata-se de proporcionar formação superior em uma região 

rural, até então desvalorizada pela falta de infra-estrutura e onde o êxodo rural era a via de 

saída para os jovens na busca de educação e oportunidades de trabalho.  

A Faculdade Antonio Meneghetti – AMF é uma instituição de ensino superior situada 

no Distrito Recanto Maestro, pertencente ao município de Restinga Sêca, região central do 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sua localização é estratégica, do ponto de vista da 
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proposição de oportunizar  uma educação de qualidade aos jovens da zona rural e consequente 

preparo para o trabalho, o que representa a interrupção no processo de êxodo rural do Distrito.  

De acordo com o 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, Brasil, março de 2010, da Presidência da República, “baixa 

escolaridade está relacionada às desigualdades regionais e de renda” (BRASIL, 2010, p.48). 

Desta forma, o projeto, ao oportunizar educação, está contribuindo para a redução das 

desigualdades regionais, vinculadas às desigualdades de renda, preparando e formando os 

jovens no seu lugar de origem.  

O Projeto Pedagógico da AMF contempla a utilização da metodologia 

ontopsicológica, sendo a primeira instituição no Brasil a utilizá-lo de modo interdisciplinar 

nos cursos que oferece, o que fica evidenciado na sua missão: “Formação de uma nova 

inteligência empreendedora individuada, reforçada e focalizada na ação prática de sucesso, 

humanamente superior e socialmente correta”.  

Este projeto visa demonstrar como a metodologia é aplicada e quais resultados se 

obtém em termos educacionais e de empregabilidade, através dos jovens estudantes, 

primeiramente no Distrito Recanto Maestro e na região a qual que se insere e, a consequente 

propagação no território brasileiro, contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. Desta forma, o Projeto contempla as atividades de educação superior e formação 

responsável de jovens da área rural no interior do Rio Grande do Sul. 

Desde o início de suas atividades a Faculdade Antonio Meneghetti tem realizado ações 

em parceria com a comunidade. Esta relação vem ao encontro de um dos objetivos da AMF: 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento da região em que está inserida. Nossos 

compromissos sociais são pautados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

propostos pela ONU. Apesar de contribuir para todos os objetivos, direcionamos especial 

atenção ao 2º Objetivo 2 – Educação básica de qualidade para todos, ao 3º Objetivo – 

Igualdade entre gêneros, ao 7º Objetivo – Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e 

ao 8º Objetivo – Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.  

 

http://www.portalodm.com.br/
http://www.onu-brasil.org.br/
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          Fot. 2: Alunas da AMF.  

 

                             

Os referenciais institucionais partem do pressuposto de que fazer ciência significa 

escolher um espaço operativo e compreender as suas causas para variá-las na descrição da 

funcionalidade humana, ação esta possível pela oferta de formação acadêmica diferenciada. 

Estes referenciais permitem aplicações em administração, economia, direito, arte entre outros 

campos da formação humana.  

A Faculdade propõe-se desenvolver suas atividades acadêmicas – Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão – fundamentada na difusão de um referencial que envolve o 

desenvolvimento da personalidade, entendida como inteligência centrada na ação específica 

de serviço, onde o papel da pessoa é fundamental e determinante. 

A primeira experiência com o curso de Administração, iniciada em fevereiro de 2008, 

vem dando resultados concretos em parcerias com empresas que aplicam a mesma 

metodologia no recrutamento de seus colaboradores, cujos efeitos concretos serão 
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demonstrados mais adiante através de depoimentos, tanto de alunos e empregadores, quanto 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) em todos os setores do campo institucional.  

A segunda experiência, com o curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA ocorre de 

forma sinérgica entre a instituição e aluno. A maioria dos alunos, empreendedores e 

executivos, sentem-se atraídos pela proposta da Faculdade e voluntariamente iniciam projetos 

educacionais dentro da sua área de atuação. De forma prática, são apresentados ao longo deste 

projeto, exemplos de aplicações práticas de alguns destes alunos, quer no nível de docência, 

pesquisa e coordenação de curso.  

No atual período histórico, segundo semestre do ano de 2010, a Faculdade Antonio 

Meneghetti possui os seguintes números de cursos e alunos distribuídos entre os mesmos: 

- Curso de Graduação em Administração: 60 alunos (03 turmas); 

- Curso de Graduação em Sistemas de Informação: 12 alunos (01 turma – iniciada em 

agosto de 2010); 

- Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA “O Empreendedor e a Cultura 

Humanista”: 60 alunos (2ª turma de MBA – iniciada em setembro de 2009); 

- Curso de Extensão “Síntese Panorâmica da Cultura Humanista”: 30 alunos; 

- Curso de Extensão “Formação Profissional Continuada em Música”: 45 alunos; 

- Curso de Extensão em Língua Italiana: 15 alunos.  

Totalizando neste semestre letivo 222 alunos matriculados.  

Neste semestre ainda não foi iniciada a turma do Curso de Extensão em Informática 

Básica, a qual está prevista para o mês de outubro de 2010. No primeiro semestre deste ano 

foram formadas duas turmas de Extensão em Informática Básica, totalizando 70 alunos. 

Em relação ao corpo docente, a AMF possui atualmente 23 professores contratados, 

sendo que destes: 08 são doutores, 12 são mestres e 03 são especialistas. 

No corpo técnico-administrativo a AMF possui 12 profissionais contratados que atuam 

nas áreas de atendimento ao aluno e professores, extensão, divulgação e marketing, biblioteca, 

secretaria acadêmica, setor administrativo-financeiro, responsabilidade social, coordenação 

pedagógica, centro de informática, secretaria de pós-graduação, e serviços de limpeza.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                                   

            Fot. 3: Alunos da 1ª Turma de Administração (graduação) AMF 

 

A visão da Faculdade Antonio Meneghetti é “Ser um centro de referência em termos 

de formação e aperfeiçoamento de profissionais para atuar em todos os níveis do contexto 

social, institucional e empresarial”. Para tanto, está construindo e consolidando uma rede de 

relações com empresas e instituições públicas e privadas que apóiem suas ações. 

O primeiro valor é a pessoa no sentido ontológico, ou seja, a identidade de natureza do 

sujeito e o que possibilita sua realização. A relação “sujeito objeto” só tem valor quando 

proporciona mais ser, maior utilidade de vida funcional àquela pessoa. Assim, a AMF parte da 

lógica de que a busca da melhoria da eficiência em qualquer campo é obtida cultivando o 

potencial de cada indivíduo, onde a relação sujeito e objeto é uma combinação sinérgica que 

deve ir ao encontro das exigências da pessoa. 

O “fazer” é o segundo valor. Ou seja, o sujeito só tem a possibilidade de se realizar, 

quando se auto oportuniza a possibilidade da prática operativa e encontra um resultado que 

lhe gratifique não apenas com o ter, mas com ampliação de sua forma mentis. Neste sentido, a 

Faculdade proporciona ao aluno experimentar-se dentro de uma dinâmica entre teoria e 

prática que o leva à evolução existencial, cultural, material e científica. 

“O homem, protagonista responsável, baseado em uma virtualidade, capaz de atuação 

pessoal no ser”, constitui a visão da Escola Ontopsicológica. Uma vez que individuou o 

método de acesso à totalidade da atividade psíquica, resolveu o problema crítico do 

conhecimento e, com isso possibilitou a reversibilidade entre a consciência e o real. Neste 

âmbito, a formação das pessoas é realizada tendo em vista esta especificidade. Ou seja, o 
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sujeito reflete por quanto é, suas ações refletem a compreensão do real tal qual o real se 

apresenta aqui, agora e assim. Portanto, a primeira premissa para fazer ciência, ou fazer 

formação, é fazer o processo de autenticação do operador de ciência ou do educador.  

Além disso, uma vez que a consciência do operador reflete o real, ele adquire a 

condição de realizar qualquer ação de modo a identificar aquilo que é real e conhecer o que é. 

Ao atuar sobre o real se indaga, se conhece e se torna mais. Partindo do seu aqui agora e 

assim, da sua individuação, o homem, por meio de suas faculdades psíquicas, deve colher o 

intrínseco mover-se das causas e partindo destas, pode decidir e agir tendo em vantagem o 

resultado otimal para si e para o contexto histórico. Somente neste estágio, o homem tem 

capacidade de protagonizar responsavelmente ações que coincidam com seu projeto de 

natureza e, portanto, vencedoras. 

Dada esta premissa, todo o proceder pedagógico da escola ontopsicológica trilha 

caminhos diferenciados para a formação do indivíduo e realiza, portanto, não apenas a 

formação inicial, mas, sobretudo a formação continuada. O Acadêmico Professor Antonio 

Meneghetti, fundador desta escola, construiu estruturas de formação superior que 

compreendem tanto a formação inicial, quanto a formação continuada, porém até o ano de 

2007, apenas a Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, havia formalizado ensino 

acadêmico, oficialmente, em âmbito estatal, da Ciência Ontopsicológica.  

A pedagogia ontopsicológica (MENEGHETTI, 2005) e suas premissas é o norteador 

pedagógico da formação dos alunos da AMF. O escopo prático da pedagogia ontopsicológica 

“é educar o sujeito para fazer e saber a si mesmo: fazer uma pedagogia de si mesmos como 

pessoas líderes no mundo, educar um Eu lógico-histórico com capacidade e condutas 

vencedoras” (MENEGHETTI, 2008a, p. 209). Para alcançar este objetivo existe uma 

pedagogia específica, afinal, de que modo, como educamos o sujeito para que seja, antes de 

tudo sadio, e em condições de realizar a própria existência de modo criativo? (ibid., 2004, p. 

441).  

Podemos evidenciar que o objetivo principal de toda pedagogia é ajudar a evolução e o 

crescimento do ser humano como pessoa. Diz-se como “pessoa” no sentido de que cada 

sujeito precisa existir como individuação, de modo próprio, unívoco, para si, distinto de 

qualquer outra coisa. A partir do momento em que o sujeito compreende-se como pessoa, ou 

seja, constata-se como Eu sou, poderá começar a atuar de modo íntegro a sua existência, e 

construir resultados positivos e de ganho seja para si que para tantos outros com os quais se 

relaciona (ibid., 2004).  
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Assim, “o conceito chave que sustenta toda pedagogia é o de responsabilidade” 

(ibid.). Segundo Meneghetti (2004): 

 

“Responsabilidade” é a situação psicológica na qual o sujeito é forçado a responder 

existencialmente, juridicamente ou moralmente. A partir do momento em que um 

sujeito existe (...) não se pode evadir da responsabilidade de existir. A 

responsabilidade nasce de um determinismo derivante do indivíduo situado em 

ambiente (...). Ser responsável, portanto, não é uma escolha, mas um fato 

ineliminável a partir do momento em que se existe lá onde um evento intervém 

(MENEGHETTI, 2004, p. 448-449). 

 

A partir da premissa fundamental que é a responsabilidade ou a responsabilização do 

sujeito a existir, primeiramente, e a responder por cada ação sua na existência, algumas 

indicações práticas se fazem necessárias e são decorrentes desta premissa, para a formação 

integral deste sujeito, tal como serão destacadas abaixo. Além disso, importante se faz 

salientar que estas indicações práticas garantem as possibilidades de replicabilidade deste 

projeto.  

                      

 

            Fot. 3 e 4: Alunos da 1ª e 2ª Turmas de Administração (graduação) AMF.  
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       Fot. 4: Evento de Extensão março 2009 – AMF.  

 

1) Qualificação, formação e preparação técnica atualizada dos alunos de 

graduação e pós-graduação nas áreas de atuação e campos de conhecimento no qual 

estão se formando: a Faculdade Antonio Meneghetti conta atualmente com os cursos de 

graduação na área de Administração e Sistemas de Informação, e curso de pós-graduação 

Lato Sensu MBA “O Empreendedor e a Cultura Humanista” e “Gestão de Negócios e 

Intuição” (Business Intuition), nos quais a formação técnica atualizada é interdisciplinar e de 

alto nível.  

2) Estilo de vida: principalmente nas disciplinas “Formação Empresarial” – que têm 

como base a metodologia FOIL, o aluno é incentivado a observar seu estilo de vida e a 

“cuidar” do mesmo de modo coerente à sua identidade como pessoa humana. Neste ponto os 

alunos são incentivados a construir um estilo de vida próprio e coerente com a pessoa que são, 

por exemplo, fazer seleção das próprias relações, das pequenas referências do cotidiano, 

começando “pelo modo de vestir, pelo modo de escolher o carro, a música, a cozinha, etc., 

(...) começa-se a selecionar tudo o que é conveniente ao próprio percurso de valor” 

(MENEGHETTI, 2008b, p. 186). Todos os aspectos pessoais individuais são considerados no 

que diz respeito ao estilo de vida, dentre os quais podemos destacar: administrar bem sua 

vida, sua saúde, seu bem-estar, sua alimentação, sono, vestimenta (apresentação pessoal), 

higiene, seu intelecto, seu ambiente físico, sua existência individual. 

3) Responsabilização: conforme já explicitado acima, cada sujeito assume a 

responsabilidade por si mesmo, por suas ações profissionais, ou seja, responde sempre em 

primeira pessoa pelas ações bem sucedidas que executa, quanto pelo que deveria fazer e não 

fez.  
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4) Realização de psicoterapia de autenticação e participação em residences: é 

mostrada aos alunos a importância da realização da psicoterapia de autenticação. Por meio 

dela é possível compreender sua história de vida, refletir sobre si mesmo, e deste modo não 

projetar os próprios problemas e complexos em suas relações cotidianas. Além disso, é um 

meio primordial de desenvolver o autoconhecimento, que também se direciona a desenvolver 

e intensificar a maturidade, seriedade e coerência frente a si mesmo, à sua vida, 

incrementando o desenvolvimento e crescimento pessoal e consequentemente profissional, 

sendo que auxilia também a manter foco em seus objetivos e escolhas coerentes à sua 

identidade.  Assim como a psicoterapia de autenticação, também é apresentada aos alunos a 

importância da realização e participação em residences.  

O residence é um dos instrumentos de intervenção da Ciência Ontopsicológica, que 

consiste em “um estágio full-immersion de três a sete dias dirigido a grupos de pessoas, 

durante o qual é efetuada uma verificação existencial. Enquanto instrumento psicossocial e 

ambiental, é preparado sobre a necessidade dos participantes de realizar um Eu lógico-

histórico mais congruente a si mesmos e funcional dentro do espaço comunitário no qual estes 

convivem” (MENEGHETTI, 2008b, p. 240).  

5) Estudo da Ontopsicologia: por meio das disciplinas “Formação Empresarial”, 

presentes ao longo da grade curricular dos cursos de graduação e pós-graduação, os alunos 

conhecem e aprofundam o conhecimento da Ciência Ontopsicológica. Este conhecimento 

permite conhecer bem a dialética da própria individualidade em contato com as diversas 

relações que se tem, com a sociedade, e consigo mesmo. É um conhecimento que permite 

maior possibilidade de realização ao potencial humano, para encontrar a própria força 

objetiva, o próprio concreto valor de si mesmo. Convém destacar que este estudo é sempre 

orientado a ações práticas precisas no dia a dia profissional.  

6) Desenvolvimento e incentivo à autonomia pessoal e ao autossustento: da postura 

de responsabilização por si mesmo em cada ação realizada advém a construção da autonomia 

pessoal, que intensifica a realização e a busca pelo trabalho constante – como formação 

humana, produção material da existência e dignidade humana – o que certamente se refletirá 

em melhorias no desenvolvimento do próprio trabalho e consequente ganho financeiro, 

geração de renda.  

7) Postura de humildade para aprender com adultos de valor: outro aspecto 

fundamental é o aprender com pessoas que possuem mais experiência de vida, que já 

“construíram” sua vida pessoal e profissional, e que apresentam resultados positivos 
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identificáveis. Uma postura indispensável à formação do jovem é “...a humildade de aprender 

a aperfeiçoar-se continuamente, sem jamais sentir que ‘chegou’” (ROCCO, 2008, p. 14). Nas 

disciplinas “Formação Empresarial” os alunos da graduação têm aulas específicas e especiais 

com profissionais das diversas áreas e principalmente com empresários que apresentam seus 

cases de sucesso e trazem para dentro da sala de aula a realidade do mercado de trabalho do 

modo como ele se encontra no contexto globalizado do mundo atual. 

8)  Instrumentalização/formação geral do jovem: fundamental se faz na formação 

contínua e preparação do jovem estudar tudo o que diz respeito à cultura geral humana, 

possuir um diploma de graduação e também de pós-graduação, estudar uma língua 

estrangeira, estudar a história da filosofia, e também aprender ofícios artesanais, tais como 

vendedor, garçom, pedreiro, eletricista, costureiro, etc. (MENEGHETTI, 2009). Este é o 

ponto do life long learning, onde o jovem desenvolve uma formação continuada ao longo de 

sua vida, capacitando-se, qualificando e continuamente aprimorando seu saber fazer, naquela 

que for sua área de atuação, para se tornar um profissional mais competente em sua atuação. 

Esta pedagogia não se aplica apenas à formação dos alunos de graduação e pós-

graduação na Faculdade Antonio Meneghetti, mas se estende fundamentalmente à formação 

continuada life lonf learning do corpo docente da instituição. Neste ponto, a instituição 

entende, bem como os próprios docentes, que a formação continuada dos mesmos é mais que 

uma necessidade: faz parte e integra o estilo de vida de um profissional docente diferenciado 

no mercado de trabalho.  

Com a formação continuada dos professores se intensifica a formação global do 

sujeito como chave propulsora de desenvolvimento pessoal e social, pois forma-se professores 

com esta forma mentis (mentalidade) que imediatamente se tornam multiplicadores deste 

conhecimento aplicado, uma vez que eles irão auxiliar a formar esta própria mentalidade junto 

a seus alunos. Em todas as áreas do conhecimento, os professores são os impulsionadores do 

grande aprendizado dos alunos, além de ser um instrumento mediador entre o aluno e o 

conhecimento. Isto fica evidente quando os professores são exemplos de vida, que instigam 

em seus alunos a vontade de aprender, de estudar e de realizarem mais. Este é um aspecto 

fundamental da pedagogia, abordado por Meneghetti (2005, 2009) em conferências atuais 

realizadas na UNESCO.  
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               Fot. 5: Atividade interdisciplinar – alunos graduação AMF. 

 

Além da pedagogia ontopsicológica, como apresentado até então, podemos destacar 

aspectos da pedagogia segundo Delors e cols. (2004), que também estão em consonância com 

a formação pedagógica de modo integral da AMF. De acordo com Delors e cols. (2004) a 

prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, 

que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o 

interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; 

aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de 

acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e 

o exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, finalmente, aprender a ser, 

que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. 

Podemos identificar consonâncias desta proposta com a proposta pedagógica da AMF, no 

entanto, uma inversão é feita nestes quatro pilares da formação pedagógica do modo como são 

aplicados na AMF, pois o aprender a ser é posto em primeiro lugar, e todos os demais pilares 

decorrem da forte formação destinada a este primeiro momento, uma vez que todas as ações e 
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realizações no mundo dependem de um primeiro aspecto: “tudo parte do ser humano”, 

conforme apresentado por Schutel (2009)
1
.  

Retomando o aspecto da formação continuada, antes de adentrarmos os quatro pilares 

da educação propostos por Delors e cols., podemos verificar que a formação continuada, 

também chamada Life Long Learning, ou seja, “educação ao longo de toda a vida”, é um tema 

presente desde março de 1993 (cuja investigação se estendeu até setembro de 1996), nos 

estudos e pesquisas de Jacques Delors, que trata da situação mundial da educação no período 

estudado. Posteriormente o autor formalizou o relatório intitulado “Relatório Jacques 

Delors” e o livro “Educação: um tesouro a descobrir” (2004). Tanto relatório quanto livro 

destacam fundamentos acerca da educação no século XXI.  

 

De acordo com o relatório é preciso tomar para a si a parcela de responsabilidade 

que cabe a cada um, rumo à busca de soluções, dentro de um grupo ou de uma 

comunidade que pode apoiar propostas de trabalho e na qual se busca força para 

alcançar os objetivos pessoais e humanos que se pretende num projeto educativo 

(CUNHA, LOMBARDI e CISZEVSKI, 2009, p. 43).  

 

 

No que tange à educação continuada (educação ao longo de toda a vida), a 

responsabilidade dos sujeitos envolvidos nos processos de ensinar & aprender, sejam eles 

alunos e professores/educadores, se faz primordial. É esta responsabilidade, o responder por si 

e pelos seus atos, que levará a escolhas e decisões que traçam e acompanham todo o próprio 

percurso de formação, que acontece durante os mais diversos momentos de vida, etapas, fases, 

e que possui uma interrelação direta das formas de mediação encontradas durante este 

processo, seja por meio de professores/educadores quanto de outras pessoas que se façam 

significativas neste processo.  

Neste sentido, o relatório e as discussões de Delors e cols. (2004) apontam e destacam 

que “...a missão fundamentalmente humanista da educação é possibilitar o desenvolvimento 

dos talentos e das aptidões de cada pessoa” (CUNHA, LOMBARDI e CISZEVSKI, 2009, p. 

43). Uma vez que, no processo de formalizar, construir, constituir e conhecer seus próprios 

talentos e aptidões, o sujeito conhece e (re)constrói a si mesmo, e se faz agente de seu 

                                           
1
 Depoimento da Profª Ms. Soraia Schutel no Filme e Livro do Documentário do Centro Internacional de Arte e 

Cultura Humanista Recanto Maestro - De um local abandonado à Recanto Maestro: Projeto Internacional de 

Arte e Cultura Humanista, 2009. 
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crescimento. Para pontuar esta compreensão, Meneghetti (2009) enfatiza que, em relação ao 

homem líder: “um pouco se nasce, muito se torna”
2
.  

Cunha, Lombardi e Ciszevski (2009) salientam que: 

 

Nesse documento, são destacados alguns papéis que a comissão considera 

fundamentais para a educação: frutificar talentos e potencialidades criativas, 

promover o gosto e o prazer de aprender, aprender como aprender e despertar a 

curiosidade intelectual. Essa concepção mais ampliada da educação “devia fazer 

com que todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer seu potencial criativo – 

revelar o tesouro escondido em cada um de nós” (DELORS, 2004, p. 90). 

 

Delors e cols. (2004) apresenta, portanto, quatro pilares para a educação no século 

XXI, a saber: 

1) Aprender a conhecer; 

2) Aprender a fazer; 

3) Aprender a conviver; 

4) Aprender a ser. 

 

 

                  Fot. 6: Aula especial com grupos que elaboraram os Projetos ODM. 

 

1) Aprender a conhecer: a finalidade neste pilar é conhecer, uma vez que 

“...descobrir e compreender tem um prazer em si, que deveria ser ‘descoberto’ por todos” 

                                           
2
 Slogan da II Semana Acadêmica do Curso de Administração da Faculdade Antonio Meneghetti, outubro 2009, 

vide website <http://www.faculdadeam.edu.br>. 
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(CUNHA, LOMBARDI E CISZEVSKI, 2009, p. 43). O aumento dos saberes permite 

compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da 

curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a 

aquisição da autonomia na capacidade de discernir (DELORS e cols., 2004).  

2) Aprender a fazer: neste pilar destaca-se a construção prática do conhecimento 

adquirido, ou seja, não basta estudar e saber teoricamente alguns conteúdos, eles devem ser 

atuados, objetivados em ações, seja para o educador/professor que participa do processo de 

ensinar & aprender novas práticas, seja para os alunos com os quais trabalham, ao levar 

adiante os conhecimentos e práticas adquiridos. Este pilar está associado ao “aprender a 

conhecer”, mas está também ligado diretamente ao trabalho, à formação profissional 

(CUNHA, LOMBARDI, E CISZEVSKI, 2009).  

3) Aprender a conviver: neste ponto abre-se o espaço de convivência e trocas, 

intercâmbios entre todos os sujeitos envolvidos no processo de ensinar & aprender, 

professores e alunos, de idades diferentes, sexos diferentes, formações diferentes, e campos de 

atuações similares, porém com experiência diferentes, para uma contínua interrelação de 

conhecimentos, saberes, práticas, ações, atividades desenvolvidas, onde sempre se enriquece 

na relação com a alteridade, e que edifica a cada momento, nas variadas trocas com os 

demais, a constituição do sujeito que são e que podem vir a ser, onde também se constroem e 

se edificam laços de amizade.  

Cunha, Lombardi e Ciszevski (2009) em relação a este pilar do “aprender a conviver” 

destacam que “para tentar melhorar o panorama de sua atuação, a educação deve promover a 

descoberta de si mesmo e do outro por meio da participação em projetos comuns, que geram 

cooperação, amizade e solidariedade” (p. 44). Como resultado desta interação é possível a 

construção do autoconhecimento, favorecido pelas trocas e relações com o outro, onde se 

identifica e se descobrem semelhanças e diferentes que constroem e caracterizam cada pessoa.  

Já Delors e cols. (2004), a partir do relatório construído acerca da educação, neste 

ponto esclarece que: 

 

Quando se trabalha em conjunto sobre projetos motivadores e fora do habitual, as 

diferenças e até os conflitos inter-individuais tendem a reduzir-se, chegando a 

desaparecer em alguns casos. Diante disso, a escola é convidada a favorecer a 

participação dos alunos em atividades sociais, de esporte e cultura, que podem 

aproximar os integrantes pelo prazer e esforço conjunto (DELORS, 2004, p. 98).  
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4) Aprender a ser: enfim, de modo interligado a cada um dos pilares anteriores, 

entendendo que os mesmos acontecem de forma dialética e não linear, o objetivo maior da 

pedagogia é estimular a formação do ser humano, em seus aspectos pessoais, do ser 

profissional técnico e conhecedor de um background variado de saberes, do ser 

educador/professor, do ser criador, em suas dimensões ética, estética e cognitiva, 

desenvolvendo imaginação, memória, percepção, intelecto/cognição, criatividade, 

pensamento, sentimentos e emoções, valorização, autoestima, autonomia e autossustento do 

sujeito.  

Neste quarto pilar Delors e cols. (2004) salientam que: 

 

...O princípio fundamental da educação deve ser desenvolver o ser humano de 

maneira global, de modo a desenvolver um pensamento autônomo e crítico (...). A 

educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade social, espiritualidade 

(DELORS, 2004, p. 99).  

 

 

 Fot. 7: 1ª Semana Acadêmica do Curso de Administração – out. 2008. 

 

Na contemporaneidade os conhecimentos apenas lógico-matemáticos não são mais 

suficientes para formar integralmente o sujeito, nem são garantia de inteligência. A dimensão 

criadora-criativa deve estar integrada na formação/educação e na ação dos sujeitos, para 
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atuarem de modo crítico e inovador na sociedade, às demandas que a mesma insere de modo 

atualizado. Sendo assim: 

 

A criatividade e a imaginação são competências muito valorizadas nesse momento 

de mudanças. As crianças e jovens precisam ser convidados a descobertas e 

experimentações de ordem estética, artística, desportiva, científica, cultural e social 

(...). Mais do que nunca a educação parece ter, como papel essencial, conferir a 

todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e 

imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, 

tanto quanto possível, donos do seu próprio destino (DELORS, 2004, p. 100).  

 

Para que os processos de ensinar & aprender se desenvolvam de forma efetiva é 

fundamental que a educação envolva e requeira do aluno a responsabilização, com todos os 

implicativos que esta postura tenha e exija. Vygotski (2004) já no início do século XX 

pontuava sobre a responsabilização do aluno. Para ele: 

 

O próprio aluno se educa. Uma aula que o professor dá em forma acabada pode 

ensinar muito, mas educa apenas a habilidade e a vontade de aproveitar tudo o que 

vêm dos outros sem fazer nem verificar nada. Para a educação atual não é tão 

importante ensinar certo volume de conhecimento quanto educar a habilidade para 

adquirir esses conhecimentos e utilizá-los. E isso se obtém apenas (como tudo na 

vida) no processo de trabalho (VYGOTSKI, 2004, p. 228). 

 

Nos contextos de ensinar e aprender, a figura e o trabalho desempenhado pelo 

educador é fundamental para o processo de aprendizagem do educando e para sua constituição 

como sujeito. Molon (2005)
3
 destaca que “o professor tem de ser um artista, que está lidando 

com a matéria-prima específica, viva e inteligente que é o ser humano”. Desta forma, 

pautados no foco da responsabilização, as instituições de ensino – e no que tange ao papel da 

universidade e faculdade, enfim, da academia – poderão estar de fato preparadas para 

formarem profissionais que são, acima de tudo, pessoas responsáveis e engajadas na 

construção e (re)construção de uma sociedade digna de espaço e vivência para todos, sendo de 

fato operadores no social, mãos de resposta a muitas necessidades humanas, e que tenham 

como compromisso maior ajudar a construir o humano. Assim, também se rompem com as 

barreiras que separam os mundos da academia e do mercado profissional de atuação.  

 

                                           
3
 Informação verbal de curso, a respeito das oficinas estéticas desenvolvidas junto de professores. Data: 

11/03/2005, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Fot. 8: Aula Magna com Acad. Prof. Antonio Meneghetti (Fundador da AMF).  

 

2.1 O tema no Brasil 

 

A Faculdade Antonio Meneghetti corresponde à primeira instituição de formação 

profissional no ensino superior, no âmbito da Escola de Formação Ontopsicológica, 

credenciada junto ao Ministério da Educação do Brasil (MEC), tendo a FOIL
4
 Ltda. como sua 

mantenedora. 

 A comunidade junto à qual a Faculdade está inserida encontra-se na região Central do 

Rio Grande do Sul, mais especificamente na Quarta Colônia de Imigração Italiana e entorno. 

Toda a região e proximidades possui, aproximadamente, 325 mil habitantes, conforme dados 

de 2007 do IBGE. Segundo estes mesmos dados, na região estão instaladas cerca de 1.965 

indústrias, sem considerar o setor comercial e de prestação de serviços. A Quarta Colônia de 

Imigração Italiana abrange os municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova 

Palma, Pinhal Grande, Silveira Martins, São João do Polêsine, Restinga Sêca e Agudo, 

somando uma área de 4,5 mil quilômetros quadrados. Em 2006, segundo dados do IBGE, o 

Produto Interno Bruto da Região somava aproximadamente R$ 3,4 bilhões, sendo que o PIB 
                                           
4
 Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística, www.foil.com.br 

 

http://www.foil.com.br/
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per capita varia de sete a quinze mil reais entre os municípios. A maioria dos municípios 

possui um IDH acima de 0,8. 

A projeção da composição da população do Estado do Rio Grande do Sul para 2010, 

segundo dados do IBGE, é de 2,7 milhões de habitantes entre 0 e 15 anos, 2,8 milhões entre 

15 e 30 anos, 5,5 milhões entre 30 e 70 anos e 600 mil habitantes acima de 70 anos de idade. 

Os alunos do Ensino Médio da região da Quarta Colônia e cidades vizinhas, conforme 

dados do IBGE de 2007, totalizam aproximadamente 14 mil alunos e do Ensino Fundamental 

46 mil alunos. O número de matriculados no Ensino Superior em 2007 foi de 30.568, sendo 

que o número de concluintes do Ensino Superior no mesmo ano foi de 4.167 (censo 

educacional 2007). A quantidade de vagas ofertadas em 2009 na Educação Superior é de 

aproximadamente 4.000. 

O projeto educacional e de formação profissional que é a Faculdade Antonio 

Meneghetti está em consonância com a proposta do Centro Internacional de Arte e Cultura 

Recanto Maestro – onde está instalada – de contribuir com os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (8 ODM) propostos pela Organização das Nações Unidas – 

ONU, no que tange à promover a educação de qualidade para todos.  

O que fundamenta a existência do Recanto Maestro é a educação, a formação e o 

desenvolvimento do ser humano de acordo com as próprias potencialidades inatas. Sendo um 

espaço de formação humanista, o Recanto Maestro valoriza o desenvolvimento do projeto 

homem, para trazer a tona a positividade do ser humano, que em contato com o ambiente 

adequado contribui para o desenvolvimento social (Recanto Maestro Em Dia, 2009, p. 2). 

De acordo com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, “os 8 ODM não 

são uma promessa de futuro, mas um caminho em construção” (Luiz Inácio Lula da Silva, 

Presidente da República, Brasil, 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do 

Milênio, 2010). Assim, a AMF ao estar comprometida principalmente com o 2º ODM 

compromete-se em trilhar e construir o caminho de uma educação mais humana e formadora 

de pessoas responsáveis e líderes em seus campos de atuação no Brasil. 

Resgatando o percurso histórico do surgimento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, encontramos que no período de 6 a 8 de setembro do ano 2000, inúmeros líderes 

mundiais reuniram-se na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, E.U.A., com o 

propósito de atender a Cúpula do Milênio. Esta foi, até o momento presente, a mais ampla 

reunião de chefes de Estado e governos. O resultado do debate foi a aprovação da Declaração 
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do Milênio
5
, um documento que resultou da compilação das várias metas estabelecidas nas 

conferências mundiais que ocorreram ao longo dos anos de 1990. A Declaração do Milênio, 

por sua vez, resultou nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram 

assumidos com responsabilidade de realização por 198 nações do mundo todo, desde o ano 

2000. Tais objetivos são arranjos de metas mensuráveis, determináveis e temporalmente 

delimitadas, que devem ser adotadas pelos Estados-membros das Nações Unidas, e alcançadas 

até o ano de 2015. Os 8 Objetivos foram assim definidos: 

 

1) Erradicar a extrema pobreza e a fome; 

2) Universalizar a educação primária; 

3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

4) Reduzir a mortalidade na infância; 

5) Melhorar a saúde materna; 

6) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

7) Garantir a sustentabilidade ambiental; 

8) Estabelecer uma parceria mundial de desenvolvimento (Fontes: 3º e 4º Relatórios 

Nacionais de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

<http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br>). 

De acordo com Mezoui e Loriot (2010)
6
, a configuração dos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, advém de uma longa história de sérias crises planetárias, que 

encontram discussões e propostas de soluções na ONU. Estas crises podem ser exemplificadas 

com as diferentes guerras que ocorreram e ocorrem no mundo, racismo, discriminação, 

xenofobia, intolerância, acidentes nucleares, vazamentos de óleo, desastres naturais, entre 

outros.  

De acordo com o 3º Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM, organizado pelo governo brasileiro em setembro de 

2007, “...para atingir esses Objetivos, a ONU apresentou um conjunto de 18 metas, a serem 

                                           
5
 “Declaração do Milênio: pacto internacional pela eliminação da pobreza firmado por dignatários de 191 países, 

em setembro de 2000” (3º Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio – ODM. Brasil, set., 2007). Segundo Kim Bolduc (2007), “...tal Declaração representa o maior consenso 

internacional acerca de objetivos de desenvolvimento na história da humanidade” (3º Relatório Nacional de 

Acompanhamento dos ODM, Brasil, 2007, p. 10). 
6
 Informação verbal de aula/curso. Data: 02 a 04 de abril de 2010, no Módulo Optativo do MBA – O 

Empreendedor e a Cultura Humanista, intitulado “Crises planetárias: soluções para os Objetivos do Milênio 

(ODM) propostos pela ONU e pela Escola de Formação Ontopsicológica”, ministrado pelos professores Drª 

Hanifa Mezoui, Dr. François Loriot, Drª Pamela Bernabei. 

http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/
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monitoradas por 48 indicadores, que incorporam o que é possível implementar, mensurar e 

comparar em escala mundial” (Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 2007, p. 

8).  

No entanto, já em uma revisão de literatura atualizada é importante verificar no 4º 

Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 

ODM, publicado no Brasil em março de 2010, conforme salienta a Sra. Marie Pierre Poirier, 

Coordenadora-Residente Interina do Sistema das Nações Unidas no Brasil, que:  

 

O Brasil atingiu excelentes resultados e já aparece como um líder em muitas áreas. 

O País se destaca não apenas pelo compromisso em atingir os ODM, mas também 

pelo seu empenho em apoiar outros países nesse esforço. Em algumas áreas, definiu 

para si próprio compromissos mais ambiciosos do que os previstos nas Metas do 

Milênio (POIRIER, 4º RNA ODM-Brasil, 2010, p. 10).  

 

 Poirier (4º RNA ODM-Brasil, 2010) destaca ainda que esta realidade e realizações no 

Brasil estão sendo possíveis, uma vez que o Governo, o setor privado e a sociedade civil estão 

trabalhando juntos e em constante diálogo cívico e democrático, para o alcance de resultados 

acerca dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  

Conforme apresentado neste Relatório de Projeto, a Faculdade Antonio Meneghetti – 

AMF está em consonância principalmente com o 2º ODM, que se refere à educação de 

qualidade para todos, mas também contribui para o alcance do 3º, 7º e o 8º ODM. No 3º 

Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM, do Brasil, encontramos que:  

 

Na área educacional, os indicadores demonstram uma contínua evolução rumo à 

universalização da conclusão do ensino fundamental, o que requer um esforço 

permanente no sentido não apenas de garantir que a criança entre na escola, mas 

também que nela permaneça até terminar satisfatoriamente os nove primeiros anos 

escolares. Com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), esperamos atingir 

mais esta meta: educação básica de qualidade, para todos os brasileiros e brasileiras 

(Luiz Inácio Lula da Silva, 2007, p. 8). 

 

O 3º Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM’s (Brasil, 2007), enfatiza que 

o avanço nos Objetivos do Milênio ajuda a garantir direitos econômicos, sociais e culturais. 

No que diz respeito ao 2º Objetivo, destaca-se que “a educação faz parte do desenvolvimento 

humano e é protegida por vários tratados internacionais, como o artigo 13 do Pidesc
7
, em que 

                                           
7
 Pidesc = Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, criado em 1966, contém juntamente 

com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, os principais compromissos decorrentes da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O Pacto cria obrigações legais aos Estados-Partes, no sentido da 

responsabilização internacional em caso de violação dos direitos por ele consagrados (Fonte: 

http://www2.idh.org.br) [nota acrescida pelos autores].  

http://www2.idh.org.br/
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os Estados-Partes reconhecem o direito de toda pessoa à educação” (RNA dos ODM, 2007, p. 

15-16). Neste sentido, “...esse texto afirma que a educação deve ter como objetivo o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e da sua dignidade, além do fortalecimento do 

respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais” (ibid.). Este aspecto do 2º 

ODM, por sua vez, encontra também diálogo com as premissas fundamentais da pedagogia 

ontopsicológica, conforme anteriormente apresentado neste relatório de projeto.  

Além disso, este projeto também se apresenta alinhado ao 2º Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio, de acordo com o 4º Relatório Nacional de Acompanhamento 

dos ODM, no que diz respeito à qualificação da educação. Ao termos professores mais 

capacitados e qualificados, que estejam em constante formação (life long learning), temos a 

valorização tanto dos próprios professores, quanto do ensino, dos processos de ensinar & 

aprender, dos alunos, e da educação como um todo. No Brasil, como iniciativas nacionais em 

relação a este 2º Objetivo, é visto que “os professores têm sido capacitados e valorizados. Por 

meio de uma parceria entre o Governo Federal e os Estados, estão sendo formados centenas 

de professores até então sem habilitação específica para o exercício do magistério (4º 

Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

2010, p. 16).  

Este compromisso recai nos aspectos de formação de professores e valorização dos 

profissionais da educação, que são iniciativas já destacadas pelas ações brasileiras no 4º 

Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio/2010. Convém salientar que, a proposta de formação continuada dos professores da 

Faculdade Antonio Meneghetti – AMF congrega a qualificação e capacitação na área técnica, 

também didática e pedagógica, sendo que com as atividades desenvolvidas e com o objetivo 

geral a que se propõe trabalha em prol da valorização dos professores e educadores que, 

tornam-se aptos a atuação profissional em várias competências e habilidades do fazer 

pedagógico. Portanto, esta é uma atividade que se propõe e ajuda “a melhorar a qualidade do 

ensino, e consequentemente seus resultados (proficiência e progressão)”, visando o 

desenvolvimento da educação, tal como os aspectos relevantes contidos no 4º Relatório 

Nacional de Acompanhamento dos ODM, em relação ao 2º ODM. 

Neste ponto podemos visualizar aspectos bem definidos de responsabilização, como 

postura ética-social necessária para o alcance dos resultados a que se propõe o 2º Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio, tal como abordado no 4º Relatório Nacional de 

Acompanhamento dos ODM, Brasil/2010.  
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

A Faculdade Antonio Meneghetti – AMF objetiva preparar profissionais para estarem 

aptos a atuarem no mercado de trabalho, oportunizando a formação de uma nova inteligência 

empreendedora individuada, reforçada e focalizada na ação prática de sucesso, humanamente 

superior e socialmente correta.  

           

           Fot. 9: Alunos da graduação Administração AMF. 

 

Objetivos específicos 

 

 São objetivos específicos da Faculdade Antonio Meneghetti – AMF: 

 

 Formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento, aptos à inserção no 

mercado de trabalho, à participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e 

colaborar na sua formação contínua; 

 Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura e, desse modo, promover o 

entendimento do homem em relação ao meio em que vive; 
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 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que 

constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta, uma relação de reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas historicamente e na instituição; 

 Promover formação integral superior do homem, preservador da vida, observador das 

leis, politicamente correto e interlocutor altamente sensível ao progresso da 

globalização. 

 

 

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

Nossa jovem Faculdade nasceu com muita solidez. Desde seu primeiro curso de 

Graduação em Administração, volta-se para uma formação de consistência acadêmica e 

prática, conduzida pela metodologia FOIL. Foi autorizada a funcionar pelo Ministério da 

Educação, em 05/12/2007, através da Portaria 1170 publicada em DOU. É resultado, também, 

de um percurso de estudo, pesquisa e aplicação prática de três décadas de instituições 

internacionais de cultura e business como a FOIL (Formação Ontopsicológica Interdisciplinar 

Liderística) e a A.I.O. (Associação Internacional de Ontopsicologia).  

Novos tempos pedem novas ideias, novas maneiras de aprender e de ensinar. Na 

construção de uma nova sociedade, o Brasil conta com uma grande aliada: a  Faculdade 

Antonio Meneghetti. Honrar o nome de um cientista que qualifica a inteligência humana é 

uma gigantesca tarefa, a qual nos dedicamos diariamente, rumo a excelência. 

http://www.faculdadeam.edu.br/graduacao/administracao
http://www.faculdadeam.edu.br/arquivos/documentacao/portaria_06_dez_2007.pdf
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Nos cursos de graduação a forma de ingresso é por processo seletivo – vestibular, 

tendo o primeiro processo de ingresso ocorrido no ano 2008 para o curso de graduação em 

Administração. 

Atualmente se encontram em funcionamento dois cursos de graduação (Administração 

e Sistemas de Informação), um curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA “O empreendedor e 

a cultura humanista”, além de vários cursos de Extensão destinados à comunidade em geral. 

A  Faculdade Antonio Meneghetti inaugura um novo cenário do ensino superior 

brasileiro, que une o desenvolvimento humano ao progressivo crescimento econômico e 

social. Como uma instituição que representa o espírito humanista, o princípio interdisciplinar 

segundo a abordagem ontopsicológica norteia a nossa proposta de ensino, visando preparar 

homens aptos a resolver os constantes anseios da sociedade em continua evolução. 

Conhecimento, método e cultura a serviço da humanidade. 

Essa proposta é possível à nossa Faculdade porque o ensino teórico está aliado à 

prática de sucesso. Os nossos docentes, além da formação acadêmica diferenciada, são 

profissionais que possuem vivência prática nas áreas em que ministram, e realizam sua 

formação pessoal e profissional de modo continuado, mais do que por necessidade, por um 

estilo de vida. 

Os valores institucionais de interdisciplinaridade estão alicerçados na formação 

integral do homem. Toda a vivência acadêmica é realizada por meio de uma formação que 

viabiliza a experiência em sua totalidade, com conhecimentos em diferentes campos do saber, 

perspectivas teóricas e práticas variadas. As disciplinas de Formação Empresarial, exclusivas 

desta instituição, asseguram uma formação com competência competitiva. Empresas locais, 

nacionais e internacionais apóiam e participam continuamente; são laboratórios para os 

alunos, e os melhores alunos, que são co-responsáveis pelo processo do conhecimento, seus 

futuros colaboradores. 

Considerando que a formação de um indivíduo também é influenciada pelo ambiente, 

um dos diferenciais da Faculdade Antonio Meneghetti é a sua localização. Ela está situada no 

Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, projeto desenvolvido por 

inteligências empresariais e administrativas nacionais e internacionais: ambiente integrado à 

natureza, parque empresarial, eventos internacionais, inspiração ao exercício intelectivo, 

fomento à atividade empreendedora, cultural e artística através de cursos de formação, 

arquitetura humanista. 

http://www.recantomaestro.com.br/
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A  Faculdade Antonio Meneghetti é uma realidade que produz e cresce em base a sua 

motivação principal: criar uma escola de formação superior onde os jovens que a frequentam 

sejam uma evidência de que o homem pode ter vida saudável, produtiva, realizada; jovens que 

sejam uma real semente da inteligência humana no mundo contemporâneo, pois aprenderam a 

fazer, a saber e a ser, participando e colaborando com o mundo a que pertencem. 

 

 

5 RESULTADOS/INDICADORES E AÇÕES FUTURAS 

 

Com sua estrutura, a Faculdade Antonio Meneghetti, em seus dois anos e meio de 

existência, realizou uma série de atividades institucionais e comunitárias condizentes com o 

objetivo Educação e adequadas aos Objetivos de Desenvolvimento propostos para o milênio. 

Iremos elencar aqui apenas algumas atividades realizadas tendo em vista que são inúmeras as 

ações da AMF, e que as mesmas encontram-se em contínuo desenvolvimento e 

aprimoramento.  

                                        

       Fot. 10: Alunos da 1ª Turma de MBA Business Intuition 

 

- Comissão Permanente de Avaliação (CPA): 

A proposta de auto-avaliação da Faculdade Antonio Meneghetti – AMF fundamenta-

se no artigo 9º, inciso IX, da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96; na Lei 10.861 de 14 de 

abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

na Portaria 2051/04 do Ministério da Educação, e nos Documentos: Diretrizes para avaliação 

das instituições de Educação Superior; no roteiro para a auto-avaliação institucional, 

concebido pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). 

A Faculdade tem como prática, o permanente acompanhamento das atividades que se 

propõe e desenvolve. O Plano de Avaliação Institucional é elaborado em consonância com a 
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Legislação vigente, visa promover a qualidade acadêmica da instituição em todos os seus 

níveis, nos termos da sua missão. É dada ênfase à sistemática de coleta, tratamento e análise 

de dados e as evidências de acertos ou dificuldades são criteriosamente valorizadas, no 

sentido de agregar cada vez mais valor as primeiras e intervir positivamente nas seguintes 

para que, novos resultados satisfatórios possam ser colhidos.   

Para que o ensino e a aprendizagem sejam constantemente aprimorados, a Faculdade 

considera de fundamental importância a auto-avaliação permanente, a qual é feita pela 

Comissão Permanente de Avaliação – CPA, que coordena o processo interno de avaliação. 

Esta comissão é formada por docentes da instituição, bem como discentes, colaboradores do 

corpo técnico-administrativo e membros da comunidade.  

Visando uma avaliação voltada às questões pedagógicas, a Faculdade mantém 

semestralmente avaliações com todos os seus discentes e docentes. Objetiva-se assim, uma 

realimentação de suas ações, principalmente, aquelas relacionadas ao processo de ensinar & 

aprender, para que seja constantemente avaliado e aprimorado.  

No que se refere às questões administrativas e de infra-estrutura, a avaliação é 

realizada anualmente. A Faculdade Antonio Meneghetti – AMF considera o sistema de auto-

avaliação de extrema importância para a contínua evolução do seu projeto pedagógico e 

institucional. 

A Faculdade Antonio Meneghetti prima pela qualidade da educação, que vem a ser 

reforçada pelo processo de avaliação, permitindo identificar os pontos fortes, que devem ser 

mantidos e os pontos fracos, que devem ser avaliados através de um planejamento focado em 

ações de melhoria. Percebendo a auto-avaliação como importante instrumento para a tomada 

de decisão, entende-se que o processo deva ser realizado de forma responsável, contando com 

toda a comunidade acadêmica, que passa a ser sujeito da avaliação.  

A Comissão Permanente de Avaliação tem como propósito principal criar uma cultura 

de avaliação, como possibilidade objetiva de aprendizagem no decorrer do percurso de 

construção do caminho institucional.  

Os objetivos principais da CPA são: 

a. Planejamento e definição de estratégias do processo de auto-avaliação; 

b. Realimentação das ações institucionais, principalmente as pedagógicas, considerando 

também as questões administrativas e de infra-estrutura; 
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c. Manter um ambiente de reflexão, demonstrando a importância da auto-avaliação para 

o crescimento de todos os envolvidos nas atividades acadêmicas, enquanto co-

produtores no desenvolvimento da instituição de ensino superior – IES; 

d. Produzir conhecimento – identificar as causas dos problemas e deficiências; 

e. Promover a qualidade nas condições de trabalho e nos serviços prestados; 

f. Incentivar o debate, como forma de crescimento da Faculdade; 

g. Incentivar a contínua evolução da proposta institucional. 

 

Fot. 11: Biblioteca Humanitas – AMF 

          

 

    Fot. 12: Curso de Extensão – Profª Viviane Brust (Língua Portugesa) 
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 - Convênio para Educação Musical: Projeto Flauta  

 

 

                                                          

 

                  

Fot. 13, 14, 15: Apresentação Musical dos Alunos do Curso de Formação Profissional 

Continuada em Música e Alunos (crianças) do Projeto Flauta 

 

A Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, a Faculdade Antonio Meneghetti e a 

Associação OntoArte assinaram um convênio para o ensino da flauta doce aos alunos do 

ensino básico deste município no dia 21 de março de 2009, na ocasião da celebração do 17° 

Aniversário de São João do Polêsine. Essa iniciativa nasce com o intuito de promover a 

vocação musical nos alunos do ensino básico.  
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O convênio nasce em conformidade com a nova legislação educacional brasileira, a lei 

11.769, de 18 de agosto de 2008, que passa a incluir o ensino da música como conteúdo 

obrigatório do currículo da educação básica a partir de 2010, preenchendo uma lacuna 

histórica de mais de trinta anos e voltando a privilegiar o ensino da música na educação 

básica. Deste modo, contribui-se também para o Segundo dos Oito Objetivos do Milênio 

estabelecidos pela ONU – Promover a Educação Básica de Qualidade para Todos.  

As entidades que celebram este convênio compartilham a ideia de que a educação 

musical contribui para o incremento das habilidades infantis e que isso se reflete no ensino 

através de uma facilitação de novos aprendizados e desafios. Realizam-se aulas semanais de 

flauta doce, violão, musicalização infantil e canto coral. Tais habilidades contribuem para a 

formação de jovens e adultos mais comprometidos com o próprio crescimento, revertendo 

diretamente no desenvolvimento da sociedade.  

                     

            Fot. 16: Alunos integrantes do Projeto Flauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#_blank
http://www.objetivosdomilenio.org.br/#_blank
http://www.objetivosdomilenio.org.br/#_blank
http://www.un.org/#_blank
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- Novas Instalações  

                                              

              Fot. 17: Fachada da AMF 

 

Em 2009, a Faculdade Antonio Meneghetti inaugurou suas novas instalações, mais 

propícias para o estudo, e que dão fundamento ao saber humanístico, promovendo formação 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Mais do que oferecer novas instalações, o ponto principal é a centralização de todas as 

atividades da Faculdade em uma única estrutura com 4.000 metros quadrados. O prédio foi 

totalmente pensado pelo Prof. Antonio Meneghetti, inclusive detalhes dentro das salas de aula 

como, por exemplo, a cor (tom do verde que incentiva a introspecção para o estudo) e 

detalhes de acabamento (moldura que contorna toda a sala e dá um toque artístico que instiga 

a estética aos alunos), detalhes do corredor, como fazer o corrimão da rampa de acesso, como 

construir os muros em formato de semi-círculos que podem ser vistos das rampas, cor dos 

pisos; detalhes do auditório, como o desenho dos vitrais, tipo e disposição do forro, do teto, 

detalhes de gesso das paredes e respectiva iluminação, como fazer as cabines de som e 

tradução, qual madeira utilizar para o piso, como dispor o palco, etc.  

Foi construído com detalhes artísticos e totalmente pensado para ser uma faculdade, 

portanto, não é uma estrutura rígida à qual as pessoas têm que se adaptar. É de fácil acesso e 

está localizado num ambiente propício para o estudo, não há rumor das grandes cidades, mas 

tem toda a infra-estrutura dos grandes centros: internet, computadores, telefone, serviço de 

fotocópia, serviço de vigilância, gerador de energia, equipamentos de segurança (bombeiros, 

alarmes, etc.), televisores, aparelhos de DVD, salas de aulas equipadas com projetor, 

computador, condicionador de ar e quadro branco. Além disso, o ambiente é totalmente 

integrado à natureza. 
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      Fot. 18: Equipe da AMF (alunos, professores e colaboradores) 

 

- Instituição Socialmente Responsável 

Este já é o segundo ano que a Faculdade Antonio Meneghetti participa da realização 

do Dia Nacional da Responsabilidade Social no Ensino Superior Brasileiro. No ano de 2009 

ocorreu no dia 26 de setembro, onde a AMF participou, juntamente com inúmeras Instituições 

de Ensino Superior no Brasil, desenvolvendo atividades culturais, entre as quais se destacam: 

apresentações dos alunos integrantes do Curso de Formação Continuada em Música, alunos 

do Projeto Flauta, apresentação musical de músicos da Região (Banda Alemã de Agudo-RS; 

Protógenes Solon de Mello, acordeonista de Restinga Sêca-RS, entre outros), incentivo à 

estreia do Filme Documentário Recanto Maestro: De um lugar abandonado a um Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista.  

No ano de 2010 o desenvolvimento do Dia Nacional da Responsabilidade Social 

ocorreu na data de 25 de setembro, onde a AMF participou com atividades acadêmicas 

envolvendo alunos da graduação e pós-graduação que participaram de aulas ministradas pelo 

Prof. Dr. Paolo Garcia, com as temáticas de direito, sociedade, critério ético e 

responsabilidade social.  

Nas duas oportunidades, a AMF recebeu o Selo de Instituição Socialmente 

Responsável, pela ABMES
8
. Convém salientar que a instituição exerce e realiza atividades 

                                           
8
 Associação Brasileira das Mantenedoras de Instituições do Ensino Superior.  
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voltadas e destinadas à responsabilidade social ao longo de todo o ano, com promoção de 

vários eventos de formação e educacionais à toda a comunidade onde está inserida.  

             

              

   Fot. 19: Alunos das turmas de Administração (graduação) e Profª Letícia Batistela 

 

- Projeto Oikos 

 

                                                                           

  

 O Projeto Oikos é um projeto de sustentabilidade ambiental que propõe um conjunto 

de ações que colaborem para o alcance dos Oito Objetivos do Milênio (ODM) estabelecido 

pela Organização das Nações Unidas. O projeto Oikos atenta principalmente para o sétimo 

ODM, que é o de garantir a sustentabilidade ambiental. Além da preservação ambiental, 

implementa ações voltadas à segregação e à destinação de resíduos para a manutenção da 

estética natural, promoção da cultura de sustentabilidade ambiental com a valorização do 

homem.  

 Em 2009 o Projeto marcou presença em alguns eventos da região, como por exemplo, 

na Festa Regional do Arroz realizada no mês de maio, em São João do Polêsine, na qual, em 

parceria com a Emater, apresentou à comunidade a importância da reciclagem do lixo e, 

principalmente, o descarte correto de pilhas e baterias. 
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 No mês de julho de 2009, o Projeto participou do evento promovido pelo Recanto 

Maestro com a temática “O papel do jovem no Desenvolvimento Sustentável da Quarta 

Colônia”. O evento trouxe a discussão de diferentes abordagens sobre o conceito da prática da 

sustentabilidade nas perspectivas Acadêmica, Pública, Privada e apresentou do Case Recanto 

Maestro, o qual aplica a sustentabilidade além das temáticas ambientais, alcançando também 

o aspecto social, cultural e econômico. 

 Certificação Ambiental: a empresa FOIL Ltda., mantenedora da Faculdade Antonio 

Meneghetti, a qual possui entre suas ações socioambientais, o Projeto Oikos, recebeu no mês 

de outubro de 2009, a certificação ambiental pelo envio de pilhas, baterias e materiais de 

pequeno porte para reciclagem e reprocessamento, com o intuito de promover a sua 

destinação final ambientalmente adequada, tanto pelos princípios do Projeto Participe & 

Recicle (empresa emissora do certificado), quanto pelas determinações legais vigentes no 

Brasil. A empresa FOIL Ltda. foi certificada, através do Projeto Oikos, pelo encaminhamento 

para destinação final referente à coleta de 331,7 kg do material citado acima, entre o período 

de abril a setembro de 2009. 

  

 

 Fot. 20: Alunos preparados para plantar árvores. 

 

 

 

- Evento de Sustentabilidade e Prêmio do Evento de Sustentabilidade  
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No evento sobre Sustentabilidade que aconteceu na Faculdade Antonio Meneghetti em 

junho de 2009, estiveram presentes mais de 350 pessoas, entre moradores da Região da 

Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, estudantes, políticos e 

empresários da região e diversas partes do Brasil. Foram distribuídas ao público, mudas de 

cerejeira, pitangueira, angico, guabiju e canafíssola.  No evento, os alunos da faculdade em 

parceria com os alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), recolheram 300kg 

de pilhas pelo Projeto Oikos, que dá a devida destinação para este material. 

Este evento foi uma iniciativa da Faculdade Antonio Meneghetti e Recanto Maestro, 

em parceria com Secretaria da Ciência e Tecnologia do estado do Rio Grande do Sul, 

Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, 

Condesus,  UFSC, empresas ADS Green e Grupo Meta. Foram apoiadores: Associação 

Brasileira de Ontopsicologia – A.B.O., Projeto Oikos, FOIL Ltda., Hotel Capo Zorial e 

Projeto Participe e Recicle. 

 

 

 - Geração de Empregos e Renda 

 

A Faculdade Antonio Meneghetti, desde sua criação, tem criado postos de trabalhos 

seja para professores (docentes) quanto para todos os cargos técnico-administrativos que 

necessita. O crescimento destes postos de trabalho é visível desde a sua criação (sendo que já 

vai para seu 3º ano), e acima de tudo intensifica-se a contratação de jovens para formar e 

integrar sua equipe, os quais são incentivados a uma capacitação e qualificação constante.  

http://www.recantomaestro.com.br/#_blank
http://www.sct.rs.gov.br/index.htm#_blank
http://www.polesine.com.br/#_blank
http://www.restingaseca.rs.gov.br/#_blank
http://quartacolonia.prumosweb.com.br/quartacolonia_condesus.jsp#_blank
http://www.ufsc.br/#_blank
http://www.adsmicrologistica.com.br/#_blank
http://www.meta.com.br/#_blank
http://www.ontopsicologia.org.br/#_blank
http://www.projetooikos.com.br/#_blank
http://www.foil.com.br/#_blank
http://www.participerecicle.com.br/#_blank
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Em relação ao regime de trabalho de professores percebe-se a gradativa migração de 

professores em tempo parcial para integral e a redução de docentes horistas. A tendência é de 

continuidade com o aumento de cursos e o consequente aumento no quadro de professores. A 

IES iniciou suas atividades com 8 professores contratados e, em 4 anos tem um incremento de 

287,5% no seu quadro de professores. 

 

QUADROS DA EVOLUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 Evolução em números - Titulação 

  2008 2009 2010 2011 

Graduado 0 0 0 0 

Especialista 4 7 6 7 

Mestre  4 6 14 17 

Doutor 0 1 5 7 

TOTAL 8 14 25 31 

 

Participação % s/total - Titulação 

  2008 2009 2010 2011 

Graduado 0 0 0 0 

Especialista 50 50 24 22 

Mestre  50 43 56 56 

Doutor 0 7 20 22 

TOTAL 100 100 100 100 

 

INTEGRANTES DO 

QUADRO 

Expectativa de Desenvolvimento nos anos 

2010 2011 2012 2013 

Esp
9
 Mest

10
 Dout

11
 Esp Mest Dout Esp Mest Dout Esp Mest Dout 

Docentes 24% 56% 20% 24% 56% 25% 10% 60% 30% 10% 60% 30% 

 

A IES iniciou suas atividades com 50% dos professores mestres e 50% especialistas, já 

no segundo ano de atividades, houve ingresso de doutores contribuindo com 20% do seu 

quadro, 56% são mestres e 24% especialista. 

Esforços são envidados, para que profissionais com maior qualificação acadêmica se 

fixem na região para atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cabe ressaltar, que 

em relação ao previsto no PDI de recredenciamento, todos os docentes com especialização 

cursaram mestrado e agregaram-se mais doutores do que o previsto. Todos os professores 

com envolvimento ativo no colegiado do curso fazem parte do Núcleo Docente Estruturante. 

 

                                           
9
 Esp. – Profissional com titulação de Especialista. 

10
 Mest. – Profissional com qualificação em nível de Mestrado 

11
 Dout. – Profissional com qualificação profissional em nível de Doutorado 
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Total Colaboradores (exceto professores) 

 

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

INTEGRANTES DO 

QUADRO 

Número de Colaboradores por ano 

2010 2011 2012 2013 

Secretaria Acadêmica 1 1 1 1 

Auxiliar de Secretaria 3 3 4 5 

Bibliotecário 1 1 1 1 

Auxiliar de Biblioteca 0 1 1 2 

Responsável Laboratório 

Informática 

1 2 2 2 

Administrador 1 1 1 1 

Auxiliar Administrativo 1 2 3 3 

Servidor de Apoio 0 1 3 3 

 

- Projeto Mini-Empresa da Junior Achievement 

O projeto, Coordenado pela Profª Ms. Josele Nara Delazeri de Oliveira, coordenadora 

do Curso de Administração, foi realizado com alunos do terceiro ano do ensino médio na 

Escola Estadual João XXIII, no município de São João do Polêsine. Foi integrado por 21 

alunos desta escola, e teve seu encerramento no dia 18 de setembro de 2009, na Faculdade 

Antonio Meneghetti. 

É um projeto que proporcionou aos jovens estudantes do ensino médio a experiência 

prática em economia e negócios, na organização e operacionalização de uma empresa. Os 

estudantes aprenderam conceitos de livre iniciativa, mercado, comercialização e produção. Os 

professores da Faculdade Antonio Meneghetti participaram como voluntários na orientação 

dos alunos. Os participantes atuaram como miniempresários na produção de tapetes 

decorados, sendo a miniempresa denominada Tap Art’s. O projeto foi avaliado como um 

momento de crescimento e aprendizagem pelos alunos e professores, contando com o apoio 

da Prefeitura e Associação Comercial do município de São João do Polêsine-RS. 

 

- Visitas Técnicas dos Alunos do Curso de Administração 

 Semestralmente, coordenados pelos professores da graduação, os alunos do curso de 

Administração realizam visitas técnicas em empresas do estado. Entre as empresas visitadas 

encontram-se: Restaurante Canta Maria, Tramontina S/A, Casa Valduga, Cooperativa Santa 

Clara, Vinícola Dom Laurindo, Calçados Beira Rio S/A e Puras do Brasil S/A. 
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Através das visitas é possível aliar o conhecimento adquirido em sala de aula à prática 

empresarial e fazer um paralelo entre o processo de automação e o processo artesanal operado 

nessas empresas.  

 

- Prática esportiva 

Com o objetivo de proporcionar a prática de esportes, a Faculdade Antonio 

Meneghetti forma times de futebol integrado por alunas do curso de Administração. 

  A prática do esporte é incentivada continuamente pela faculdade, que conta com um 

time de jogadoras integrado pelas seguintes alunas: Maria Eugenia Sewald Schaefer, Denise 

Missel dos Santos, Joice Ratzlaff, Sabrina Garcia Hoppe, Gabrielle Foletto, Gabriela 

Rockenbach de Oliveira, Neila Vedoin, Carolina B. Stivanin, Isabela, Jaqueline Nunes Franco 

Geremia, Paula Bazzo, Claudiane Weber, Viviane Elias Portela, Fernanda Dotta, Marina 

Schaefer, Bruna Dallepiane, Patrícia Rossato. 

 

- Realização de Módulo Internacional do Curso de Pós-Graduação MBA: viagem 

para a Itália 

A primeira turma do curso de pós-graduação MBA – Gestão de Negócios e Intuição 

(Business Intuition) realizou uma viagem a Itália, no mês de novembro de 2009, como parte 

do seu projeto pedagógico que contempla um módulo internacional opcional.  

Aliando a alta formação teórica à prática empresarial, cultural do berço da cultura 

humanista, a Faculdade organizou visita de estudos e visitas in loco a empresas europeias. O 

grupo de 40 alunos, formado por empresários e profissionais brasileiros, teve a rica 

oportunidade de conhecer o verdadeiro made in Italy. A viagem teve como objetivo 

proporcionar aos alunos a vivência do jeito italiano de fazer business, para conhecer as 

estratégias de negócios onde o ponto central é o ser humano.  

  Entre as empresas e locais visitados podemos destacar: Castelo Sforzesco (Milão), 

Museu Triennale (Milão), Praça e Catedral Duomo, Galeria Vittorio Emanuele, Spazio Genio 

(fábrica de arte e móveis sob medida), empresa de móveis decorativos Sr. Lino Galimpert, 

todas situadas em Milão, fazenda de gado leiteiro do Sr. Éctory, Indústria do Queijo 

Paneronne em Marudo, Valle di Assisi Resort, visita à indústria de parafusos aeronáuticos 

Umbra Cuscinetti Group, na Úmbria, e ao burgo medieval San Benedetto em Lizori, que foi 

restaurado pela Associação Internacional de Ontopsicologia. A viagem também incluiu uma 

visita aos pontos principais de Roma.  
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- Fomento à Pesquisa Científica: Projeto de Pesquisa “Dados Socioeconômicos da 

Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul” 

 

Desde 2008 com a instalação de uma Faculdade no Recanto Maestro, incentivou-se a 

pesquisa científica junto aos alunos de graduação e pós-graduação, focalizando em pesquisas 

que depois possam servir para os novos empreendimentos da região, administração pública e 

também privada. Em 2009 deu-se início à Pesquisa “Dados Socioeconômicos da Região da 

Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul”, na qual já foram entrevistadas 

mais de 340 empresas da região. Com base nessas entrevistas está sendo feito o levantamento 

e tabulação de dados socioeconômicos que depois serão apresentados aos beneficiados 

primários pela realização destas pesquisas científicas, sendo estes, as cidades que 

compreendem a Quarta Colônia: São João do Polêsine, Restinga Seca, Agudo, Faxinal do 

Soturno, Ivorá, Dona Francisca, Silveira Martins, Pinhal Grande, Nova Palma, com uma 

estimativa populacional de 270.000 habitantes (dados IBGE), e os beneficiados secundários, 

os 190 milhões de cidadãos que compõem a sociedade brasileira.  

O grupo de docentes integrantes desta pesquisa foi coordenado inicialmente pela Profª 

Drª Patrícia Wazlawick, com trabalho em conjunto das Professoras Ms. Helena Biasotto e Ms. 

Josele de Nara Delazeri de Oliveira, e tendo em 2010 a participação de coordenação da Profª 

Ms. Ana Marli Bulegon.  

Foram selecionadas 04 (quatro) alunas bolsistas que passaram a trabalhar na pesquisa 

e receber uma bolsa pesquisa da Mantenedora FOIL. Entre as bolsistas trabalham no projeto 

as seguintes alunas: Patrícia Rossato, Sabrina Garcia Hoppe, Gisiani Ferreira Alberti e o aluno 

Marco Antonio Poll Junior. Também já trabalharam neste projeto as alunas Jordana Piovesan, 

Paola Lippert e Joice Ida Ratzlaff. 

A metodologia inclui apresentações iniciais da pesquisa ao poder público dos 

municípios: prefeitos, vice-prefeitos e diretores responsáveis pela Associação Comercial dos 

municípios, e após este momento, iniciam-se a visita às empresas. 

  Até o presente momento já foram visitadas e entrevistadas empresas de 8 municípios 

que integram da Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 

dentre os quais, inicialmente São João do Polêsine (com 70 empresas), Faxinal do Soturno 

(com 80 empresas), Restinga Sêca (com 150 empresas), Nova Palma, Silveira Martins, Ivorá, 
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Dona Francisca, sendo que estão em fase de finalização os municípios de Pinhal Grande e 

Agudo.   

Entre os anos de 2008 e 2009, foram publicados 65 artigos e resumos por alunos e 

professores da Faculdade, sendo que as duas Semanas Acadêmicas promovidas pela 

Instituição tiveram um somatório de 39 trabalhos apresentados. 

Dois importantes eventos de divulgação científica, realizados em 2009, contaram com 

a participação de trabalhos acadêmicos que falam sobre o modelo de sustentabilidade 

desenvolvido no Recanto Maestro. Entre os dias 29 de junho e 03 de julho foram apresentados 

estudos sobre esse tema no XII Congresso da Association Internationale pour la Recherche 

Interculturelle (ARIC), realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 

Florianópolis-SC. Entre os dias 6 e 9 de outubro, foram apresentador os trabalhos “Hábitos 

Culturais e Valor Ontológico do Trabalho” e “a Sustentabilidade como resultado da Gestão 

Empresarial fundamentada na Responsabilidade Social”, ambos baseados no Recanto 

Maestro, durante o XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) 

organizado pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção em Salvador-BA. No dia 

07 de maio de 2010 foi defendida a dissertação de mestrado com o tema “Ontopsicologia e 

Formação de pessoas na gestão Sustentável do Centro Internacional de Arte e Cultura 

Humanista – Recanto Maestro – RS” na Universidade Federal de Santa Maria-RS. 

 

- Doação de uniformes para estudantes da educação básica  

Em 2009, a Antonio Meneghetti Faculdade produziu e doou uniformes escolares para 

os alunos da educação básica do Pelotão Mirim da Brigada Militar de São João do Polêsine. O 

pelotão é composto por 20 crianças de 8 a 12 anos de idade. O objetivo do Pelotão Mirim da 

Brigada Militar é atender crianças carentes por meio de aulas de informática, educação 

ambiental, noções básicas militares, fazendo com que elas utilizem seu tempo livre como 

forma de desenvolver as próprias habilidades, levando isso como diferencial para a vida 

adulta. 
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- 6º ODM: Combater a AIDS, a malária e outras doenças 

Conforme os dados constantes na pesquisa governamental BRASIL (2010), a região 

sul do Brasil é uma das regiões com maior incidência de casos de HIV. Apesar disto, no 

Recanto Maestro não há registro de nenhum caso de HIV ou outras doenças infecto-

contagiosas. Estes resultados se devem a diversos fatores, entre eles, o papel fundamental da 

educação também em relação à preservação e manutenção da saúde e prevenção de doenças. 

No Recanto Maestro a divulgação de informação é fator fundamental na contribuição com 

este Objetivo do Milênio, pois todos os anos, desde sua criação, são realizados seminários, 

conferências e palestras que tratam de temas como prevenção de DSTs, educação e higiene 

sexual, psicossomática, ampliando a consciência dos cidadãos sobre a manutenção da saúde e 

a importância de um estilo de vida diferenciado para evitar doenças. Através de ações 

pedagógicas e da formação baseadas sobre a cultura humanista e a metodologia 

ontopsicológica é possível reeducar o cidadão para que mantenha sua saúde física, psíquica e 

previna doenças. 

Além do fator informativo, outros aspectos fundamentais são a educação diferenciada 

que responsabiliza os jovens sobre as consequências da atividade sexual (gravidez precoce, 

doenças grave, etc.) e também o próprio ambiente que não é propício, pois a grande maioria 

das pessoas que vêm ao Recanto Maestro tem o objetivo de estudar e/ou trabalhar, são 

interessados em aprender sobre a metodologia ontopsicológica e como podem tornar-se 

líderes sociais. O que se observa constantemente é que as pessoas que por ventura tenham 

outros interesses, não permanecem no Recanto, pois são constantemente vistas por todos, que 

estão ali por outros objetivos. 

Em relação ao 6º ODM podem-se destacar algumas ações desenvolvidas e seus 

respectivos indicadores: 
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Ação 1) Educação sexual a jovens 

 

Na Faculdade Antonio Meneghetti já foram realizadas palestras sobre higiene, doenças 

sexualmente transmissíveis, psicossomática e estilo de vida segundo a abordagem 

ontopsicológica. Um dos exemplos recentes foi a Aula Magna proferida pelo Acadêmico 

Professor Antonio Meneghetti aos alunos do curso de graduação em Administração da AMF, 

cujo tema foi sobre educação sexual. Este evento contou com a participação de 97% dos 

alunos da AMF, uma ação que visa contribuir para a expansão dos programas de prevenção e 

controle de doenças do governo federal. 

Também visando expandir a difusão de conteúdo para incentivar a prevenção de 

doenças, em novembro de 2009, estiveram reunidos 300 participantes, dentre eles: médicos, 

profissionais da área da saúde, psicólogos, empresários e estudantes de diferentes áreas, no 

Recanto Maestro, durante a Conferência Psicossomática do Câncer. O evento, organizado 

pela Associação Brasileira de Ontopsicologia, FOIL, AMF e Recanto Maestro, contou com o 

apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, da Prefeitura do 

Município de São João do Polêsine, da Prefeitura do Município de Restinga Seca, da 

Associação Catarinense de Psicossomática, do Hospital Universitário da Universidade Federal 

de Santa Maria e do Hospital de Caridade São Roque, de Faxinal do Soturno. 

A Faculdade Antonio Meneghetti promove a divulgação de informação preventiva a 

doenças e atividades de incentivo à manutenção da saúde física e mental, além do estímulo à 

prática de um estilo de vida que contribua para a evolução e crescimento e desenvolvimento 

saudável de cada indivíduo. Em relação a este ponto podemos destacar alguns depoimentos de 

alunos:  

 

 “Com as palestras e os cursos, aprendi a ter um outro cuidado e limpeza comigo 

mesma e com o espaço onde vivo e já vi uma grande mudança na minha disposição, 

no meu bem-estar, coisas simples que mudam nosso cotidiano e nossa saúde” 

(moradora do albergue e colaboradora do Recanto Maestro). 

 

“Antes de vir para o Recanto eu tinha constantemente problemas de saúde, mas 

depois que comecei a fazer os cursos e aprender a me cuidar, a comer melhor, a ter 

uma melhor higiene pessoal etc., nunca mais tive nada, no máximo um resfriado no 

inverso. Inclusive emagreci e estou com uma pele muito melhor” (colaboradora e 

aluna da AMF). 
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A Faculdade Antonio Meneghetti, desde a sua idealização foi pensada como um local 

de educação e formação humanista, proporcionando um maior crescimento e 

responsabilização dos seres humanos. Neste sentido, o ambiente do Recanto Maestro – onde a 

AMF está inserida – proporciona constantemente a saúde e a qualidade de vida, e cria um 

clima de trabalho, não incentivando a atividade sexual precoce, desenfreada e descriteriosa, 

auxiliando o jovem a decidir responsavelmente ao saber das enormes consequências que a 

atividade sexual causa (tanto psíquicas, biológicas, existenciais e sociais) dando-se um valor 

diferenciado a este aspecto. As pessoas que vêm ao Recanto Maestro e à Faculdade Antonio 

buscam formação e trabalho e não apenas lazer, natureza, etc. 

 

- Cursos de Extensão 

Integrando a comunidade com a Faculdade, as turmas dos cursos de extensão são 

compostas por alunos que residem e trabalham na Quarta Colônia de Imigração Italiana no 

Rio Grande do Sul, bem como demais alunos da Faculdade. Dentre os Cursos de Extensão já 

realizados, e em andamento atualmente, podem ser destacados os seguintes: 

 

- Inclusão Digital de Jovens: compreende os cursos de Web Dot Net e Curso e 

Informática Básica.  

- Curso de Web Dot Net: com participação de 40 alunos inscritos. Foi realizado 

durante o primeiro semestre de 2009. Através de convênio estabelecido entre a AMF e o 

Grupo Meta, foi realizado o primeiro curso de inclusão digital de jovens da região do Recanto 

Maestro. O curso de programação Web Dot Net aconteceu entre os dias 24 de abril e 11 de 

julho de 2009, teve duração de 160 horas.  

- Curso de Extensão em Informática Básica: ocorreu com duas turmas totalizando 70 

alunos de várias faixas etárias, todos moradores dos municípios da Região da Quarta Colônia 

de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, durante os meses de maio, junho e julho de 2010. 

Totalizou 40 horas-aula, e foi ministrado pelos professores Sabrina Borba Dalcin e Álvaro 

Barin de Abreu, durante o primeiro semestre do ano de 2010. No segundo semestre de 2010 o 

curso já está em uma nova edição e conta com mais 20 alunos.  

Estes cursos são programas de educação, capacitação e inclusão digital de jovens para 

futura inserção no mercado de trabalho. São ministrados por profissionais de ponta da 

informática. Para viabilizar o acesso a população, empresas e instituições do RM subsidiam 

parte dos cursos. 
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Especificamente o curso de Web Dot Net é um curso direcionado ao desenvolvimento 

de sistemas em plataforma Web, essa tecnologia representa uma novidade inclusive para a 

área de informática e foi ofertada aos jovens do meio rural, que através dele puderam abrir 

perspectivas de profissionalização e de trabalho e estudo, como pode ser visto nos 

depoimentos abaixo.  

Já o curso de informática básica é voltado à utilização de ferramentas básicas do 

computador que auxiliam a rotina de trabalho de profissionais atuantes e jovens ingressantes 

no mercado de trabalho. 

Nome Web Dot Net Informática Básica 

Período de realização 24 de abril a 11 de julho de 

2009 

26 de março de 2010 a 25 de 

junho de 2010 

Carga Horária 160 horas 60 horas 

Público Atingido 40 alunos 80 alunos 

Profissionais diretamente 

envolvidos 

5 profissionais (4 professores 

e 1 Gestor) 

4 Profissionais ( 3 

professores e 1 gestor)  

Infra Estrutura 40 computadores 

1 sala de aula 

40 computadores 

2 salas de aula 

Custo do Projeto R$7.840,00 (excluídos 

estrutura e computadores) 

R$3.840,00 (excluídos 

estrutura e computadores) 

Subsídio das Empresas R$3.200,00 R$770,00 

Fonte: Elaborados pelos autores a partir de análise documental dos promotores dos cursos. 

 

Conforme avaliação de alunos que participaram destes cursos podemos apresentar 

alguns depoimentos, tal como seguem abaixo: 

Aluno 1: “O curso me abriu portas no mercado de trabalho e comecei a ver 

oportunidades que não via antes, hoje sou capaz de programar um site e estou iniciando 

uma atividade econômica própria na área da informática para prestar serviço para as 

empresas da região”. 
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Aluno 2: “O aprendizado me ajuda muito no trabalho, antes eu tinha dificuldade em 

trabalhar com programas básicos, mas as aulas me possibilitaram melhorar e 

profissionalizar meu trabalho”. 

 

- Curso de Língua Italiana: nível I e nível II, foram realizadas 2 turmas durante o 

primeiro semestre do ano de 2009, tendo como professoras Marcia Maria Bulegon e Gabriela 

Rockenbach de Oliveira, totalizando 32 horas-aula. 

 

- Curso de Língua Italiana: realizado em parceria com a ACIRS – Associação Italiana 

do Rio Grande do Sul, durante o segundo semestre do ano de 2009 e primeiro semestre do ano 

de 2010, onde foram atendidas duas turmas, coordenadas pela Profª Marcia Maria Bulegon, 

também totalizando 32horas-aula. 

 

- Curso de Formação Profissional Continuada em Música: uma parceria entre a 

Faculdade Antonio Meneghetti e a Associação OntoArte, com início em julho de 2009 e 

término em julho de 2010, com 12 alunos da região que já são profissionais da área 

educacional, professores generalistas, professores da educação infantil e professores de 

música, que residem e trabalham na Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do 

Sul, entre os municípios de São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Agudo, Restinga Seca, 

Distrito do Vale Vêneto e Santa Maria. Foi conduzido pelos professores Glauber Benetti 

Carvalho, Patrícia Wazlawick e Viviane Elias Portela. No total teve 160 horas-aula, 

distribuídas em 2 semestres letivos. 

            

               Fot. 21: Aula do curso Formação Profissional Continuada em Música 
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- Curso de Tênis “A liderança através do Esporte”: foi integrado por 15 alunos, e 

ministrado pelos professores Denativo Amarante da Silva e Wesley Lacerda e Silva, num total 

de 10 horas-aula durante os meses de novembro e dezembro de 2009.  

 

              

                              Fot. 22: Curso de Tênis 

 

- Curso de Redação “Passando a limpo”: formado por alunos estudantes do terceiro 

ano do ensino médio de escolas municipais da Região, ministrado pela professora Viviane 

Teresinha Biacchi Brust, com um total de 20 horas-aula, durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2009. 

 

 

Fot. 23: Curso de Extensão Síntese Panorâmica da Cultura Humanista 
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- Curso de Extensão “Síntese Panorâmica da Cultura Humanista”: acontece desde o 

mês de fevereiro de 2010, totalizando 10 módulos, sendo realizado 01 módulo por mês, 

ministrado pelo Prof. Drando. Eduardo Afonso.  

 

- Curso de Formação Profissional Continuada em Música: a segunda turma foi 

formada e iniciou em setembro de 2010, sendo realizado até dezembro do mesmo ano, com 

um total de 44 alunos, com foco na instrumentação musical prática-ensino de violão e flauta 

doce. O curso é ministrado pelos professores Glauber Benetti Carvalho e Viviane Elias 

Portela. Carga horária total 60h. 

 

 

- Encontros ODM – Fins de Semana Culturais 

                                                                       

 

Fot. 24: Ciclo de Palestras ODM 

 

Com objetivo de divulgar os 8 ODM para que mais pessoas os conheçam e colaborem, 

a Associação Brasileira de Ontopsicologia – A.B.O., em parceria com a AMF, promoveu os 

Fins de Semana Culturais. Foram eventos que trouxeram revisões de conferências do Acad. 

Prof. Antonio Meneghetti e palestrantes para falarem de suas experiências práticas sobre os 

temas escolhidos. Cada encontro relacionou-se com um ou mais dos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio.   

Dentre os temas podemos destacar: “Assistencialismo, consumismo e 

informacionismo”, “A mulher do 3º Milênio”, “Economia para o autossustento: como iniciar 

http://www.ontopsicologia.org.br/
http://www.ontopsicologia.org.br/
http://www.ontopsicologia.org.br/
http://www.ontopsicologia.org.br/
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o próprio negócio”, “Educação sexual para jovens”, “Responsabilidade e formação do líder 

para a sociedade do futuro”, “Ontopsicologia e ecobiologia” e “Economia e política”.  

 

- Ciclo de Palestras  

 

 

Fot. 25 e 26: Ciclo de Palestras 

 

A AMF organizou durante o primeiro semestre de 2010 uma programação de palestras 

abertas à comunidade. Os palestrantes foram empresários, políticos, profissionais liberais, 

professores, que abordaram variados temas, dentre os quais: empreendedorismo, liderança, 

sustentabilidade, etc. Só na palestra sobre “Empreendedorismo e Contribuições Sociais no 

Brasil”, ministrada pelo historiador e sociólogo brasileiro Jorge Caldeira, junto a mais 3 

empresários em mesa redonda, do estado do Rio Grande do Sul, esteve presente um público 

de mais de 300 pessoas, os quais, como ingresso doaram 1kg de alimento não perecível, cada 

um, que foram destinados às Prefeituras Municipais de São João do Polêsine e Restinga Sêca 

para sua distribuição.  
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- Apresentações Culturais          

 

 

Fot. 27 e 28: Apresentações Culturais – artistas da Região 

 

Associado às palestras e eventos promovidos pela AMF, sempre há exposições 

culturais da região: danças típicas (italiana, alemã, gaúcha, etc.), apresentações de música 

erudita, folclórica e popular, teatro, entre outros.  

  

- Presença no Evento:  “Seminário Estadual sobre o 4º Relatório Nacional de 

Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” que ocorreu no dia 8 de 

junho de 2010 em Porto Alegre-RS. Estiveram presentes a Diretora da Faculdade Antonio 

Meneghetti Sra Helena Biasotto e o aluno da pós-graduação Lato Sensu MBA “O 

Empreendedora e a Cultura Humanista” Vicente Medeiros, jornalista.  

                                          

Fot. 29: Sr. Davi Schmidt (à esq.), Assessor da Secretaria da 

Presidência  da  República, Sra  Helena  Biasotto, 

Diretora da AMF, Vicente Medeiros, aluno do MBA da AMF. 

 

 

http://www.faculdadeam.edu.br/institucional/noticiaseventos/noticias/72/amf-mais-ligada-aos-odm
http://www.faculdadeam.edu.br/institucional/noticiaseventos/noticias/72/amf-mais-ligada-aos-odm
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Fot. 30: Vicente Medeiros (à esq.), Sra Helena Biasotto,  

Alexandre Vidor, Coordenador de Rede Federal de Educação  

Profissional do MEC. 

  

- Módulo opcional do MBA “O Empreendedora e a Cultura Humanista” com o 

tema “Crises Planetárias: Soluções para os Objetivos do Milênio propostos pela ONU e pela 

Escola de Formação Ontopsicológica”, ocorrido entre os dias 2 e 4 de abril de 2010, em São 

Paulo-SP, ministrado pelos professores Dra. Hanifa Mezoui, Dr. François Loriot e Dra. 

Pamela Bernabei, com presença de 120 alunos da AMF, dos cursos de graduação e pós-

graduação, e demais interessados.  

                                        

                  Fot. 31: Aula com Dra. Hanifa Mezoui e Dr. François Loriot 

 

         

 

 

http://www.faculdadeam.edu.br/institucional/noticiaseventos/noticias/65/alunos-do-mba-business-intuition-discutem-os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
http://www.faculdadeam.edu.br/institucional/noticiaseventos/noticias/65/alunos-do-mba-business-intuition-discutem-os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
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         Fot. 32, 33 e 34: Equipes de trabalho dos Projetos ODM – alunos e docentes.  

 

- Fórum sobre Ética Empresarial: atividade desenvolvida com os alunos da turma 

do 6º semestre da graduação em Administração, no dia 29/10/2010, na disciplina de 

Comportamento e Cultura Organizacional, ministrada pela Profª Especialista Ana Maria 

Petry. Os alunos estavam divididos em 3 grupos, cujas temáticas eram critério “utilitarista”, 

critério do “direito” e critério da “justiça”. Cada grupo precisava defender uma posição, de 

acordo com a temática recebida, defendendo sua argumentação perante dos demais grupos, a 

partir de sua situação hipotética vivenciada no dia a dia de uma empresa. Foi um grande 

exercício de estudo e de discussão da ética no contexto empresarial, que permitiu aos alunos o 

desenvolvimento de várias habilidades e competências.  
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- III Semana Acadêmica da Antonio Meneghetti Faculdade e participação no Ano  

da Juventude 2010-2011 da ONU:                                                                  

 

O evento faz parte da programação mundial do Ano da Juventude, que é promovido 

pela Organização das Nações Unidas e UNESCO. Ações de todos os países que incentivam a 

participação do jovem no espaço público fazem parte dessa programação. 

  A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) organiza, dias 5 e 6 de novembro, a edição 

2010 de sua Semana Acadêmica. O evento é aberto à comunidade e traz para o distrito 

Recanto Maestro (RS), uma programação que tem como foco temáticas relacionadas ao 

mercado de trabalho e ao ingresso do jovem na vida profissional. O tema central escolhido 

para este ano é a Meritocracia, conceito hoje bastante discutido no cenário econômico 

brasileiro em que o crescimento profissional do indivíduo está relacionado diretamente a seu 

mérito pessoal levando em conta aspectos como dedicação e resultados obtidos no trabalho. 

A programação inclui apresentações artístico-culturais com grupos da região, palestras 

com empresários, representantes do poder público e do terceiro setor, debate entre estudantes 

e professores e apresentação de pôsteres.  Os participantes também podem se inscrever em 

oficinas com os seguintes temas: Fotografia e Imagem, Temperos e Aromas, Oficina de DJ, 

Oficina de Sistemas da Informação, Oficina de Maquiagem e Estética e Oficina Ambiental.  

Neste ano, a Semana Acadêmica da AMF integra a programação de atividades do Ano 

da Juventude que está sendo organizado mundialmente pela Organização das Nações Unidas, 

entre os dias 12 de agosto de 2010 e 12 de agosto de 2011. Com o tema Diálogos e 

Entendimento Mútuo, o Ano da Juventude visa promover os ideais de paz, respeito pelos 

direitos humanos e solidariedade entre gerações, culturas, regiões e civilizações. O Ano foi 

criado porque os países membros da ONU reconheceram nos jovens de todos os países um 

grande recurso humano para alcançar desenvolvimento, mudança social positiva e inovação 

tecnológica. A programação do Ano da Juventude é composta por eventos de entidades de 
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todo o mundo que se identificam com os princípios dessa iniciativa da ONU e dispõem seus 

eventos para compor parte da programação. 

A Semana Acadêmica da Antonio Meneghetti Faculdade é organizada pelos 

estudantes dos cursos de Administração e Sistemas de Informação dessa Instituição com o 

objetivo de criar um espaço que seja interessante e instigador para acadêmicos e jovens 

profissionais de toda a comunidade. Dentre os palestrantes estará presente Dunga (Carlos 

Caetano Bledorn Verri), capitão da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2010, 

ex-capitão da seleção brasileira (1994); Prof. Dr. Josemar Sidinei Soares; Sr. Roberto 

Bortolotto (secretaria de turismo); Sr. Hermes Gazzola (empresa PURAS do Brasil S/A), e 

vários outros convidados que irão discutir o tema da meritocracia.  

 

- Ações futuras 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade até 2014 contempla as 

seguintes metas apresentadas no quadro abaixo: 

 

Ação Indicadores 

Implantação de Curso de Direito 40 alunos semestrais 

Implantação de Curso de Engenharia 40 alunos semestrais 

Implantação do Curso Ciências 

Contábeis 

40 alunos semestrais 

Implantação do Curso de Medicina 40 alunos semestrais 

Implantação de Curso de Filosofia 40 alunos semestrais 

Implantação de Curso de Artes 40 alunos semestrais 

Implantação de Curso de Turismo 40 alunos semestrais 

Implantação de Curso de Hotelaria 40 alunos semestrais 

Manutenção de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu 

60 alunos anuais 

Manutenção de Projetos de Pesquisa Incentivar e fomentar a pesquisa institucional por meio de ações 

de professores conjuntamente com alunos em cada curso de 

graduação.  

Continuidade de Atividades de 

Extensão 

Manutenção dos cursos já existentes e ampliação para novos 

cursos, sempre em consonância com as necessidades da região e 

comunidade. 

Atualização de Professores Continuação da proposta de Formação Continuada Life Long 

Learning de Professores AMF. 

Ampliação da Biblioteca Livros, periódicos e audiovisuais – ampliação do número de 

compra e doações.  

Manutenção e ampliação dos 

Laboratórios 

Equipamentos de acordo com as necessidades de crescimento 

da AMF. 

Implantação do Curso de Sistemas de 

Informação 

40 alunos semestrais – já ocorrido, com início em agosto de 

2010.  
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Reconhecimento do Curso de 

Administração e Reconhecimento do 

Curso de Sistemas de Informação 

Publicação do ato de reconhecimento pelo MEC 

Aperfeiçoamento dos Planos de 

Carreira 

Docente e Corpo Técnico-Administrativo. 

Ampliação da Responsabilidade 

Sócio-ambiental 

Contínua realização de atividades entre meio ambiente, escolas 

e comunidade. 

Implantação de Curso Tecnólogo Verificação do número de alunos.  

Revisão do Regimento Interno Já iniciado em 2010 com atividades de profissionais do corpo 

técnico-administrativo da AMF. 

Aperfeiçoamento da CPA De acordo com as auto-avaliações periódicas constantes da 

faculdade. 

Adequação da IES aos Objetivos do 

Milênio Propostos pela ONU 

Já iniciado em abril de 2010 – 2º, 3º, 7º e 8º Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) propostos pela ONU. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde sua criação, as realizações da Faculdade Antonio Meneghetti – AMF ocorrem 

de forma integrada às comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais, buscando 

preencher as lacunas existentes em termos não somente educacionais, mas acima de tudo de 

responsabilidade social, adequando-se aos Objetivos propostos para o Milênio pela ONU. 

Mais especificamente, o Objetivo número 2, Educação básica de qualidade para todos, ocorre 

através da promoção de formação para autonomia intelectual e pensamento crítico dos jovens, 

para que contribuam para a construção de um mundo pacífico, justo e sustentável no século 

XXI.  

Além disso, o ODM número 2 está em consonância com a missão da Faculdade 

Antonio Meneghetti – AMF que é a “Formação de uma nova inteligência empreendedora 

individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente superior e 

socialmente correta”. Conjuga-se também o 2º ODM com a visão da AMF de “Ser centro de 

referência em termos de formação e aperfeiçoamento de profissionais para atuar em todos os 

níveis do contexto social, institucional e empresarial”. Importante se faz destacar que as 

atividades da Faculdade Antonio Meneghetti estão apenas começando...! 

 

 

 

 

 



                                  
57 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

3º RELATÓRIO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO AOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO. 3. ed. Brasília: 2007. 

 

CUNHA, Sandra M. da; LOMBARDI, Silvia S. L.; CISZEVSKI, Wasti S. Reflexões acerca 

da formação musical de professores generalistas a partir dos princípios: “os quatro pilares da 

educação” e “educação ao longo da vida”. Revista da ABEM, v. 22, p. 41-48, Porto Alegre, 

2009.  

 

DELORS, Jacques (Coord.). Educação: um tesouro a descobrir. 9. ed. São Paulo: Cortez; 

Brasília, DF: MEC: Unesco, 2004.  

 

MENEGHETTI, Antonio. A arte de viver dos sábios. 4. ed. Recanto Maestro: 

Ontopsicologica Editrice, 2009.  

 

MENEGHETTI, Antonio. Dicionário de Ontopsicologia. 2. ed. Recanto Maestro: 

Ontopsicologica Editrice, 2008a. 

 

MENEGHETTI, Antonio. A Psicologia do Líder. 4. ed. Recanto Maestro: Ontopsicologica 

Editrice, 2008b.  

 

MENEGHETTI, Antonio. Manual de Ontopsicologia. 3. ed. Recanto Maestro: 

Ontopsicologica Editrice, 2004.  

 

MENEGHETTI, Antonio. Pedagogia ontopsicológica. 2. ed. Recanto Maestro: 

Ontopsicologica Editrice, 2005.  

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO – Principais iniciativas do governo 

federal. 4º Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília: Ipea, 2010. 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO. 4º Relatório Nacional de 

Acompanhamento. Brasília: Ipea, 2010. 

 

Recanto Maestro em Dia. Publicação semestral do Centro Internacional de Arte e Cultura 

Humanista Recanto Maestro. Recanto Maestro: 2009.  

 

ROCCO, Veronica. Auto-sustento: o primeiro dever se um jovem. p. 8-15. Revista Nova 

Ontopsicologia. Jovens: sexo, amor e sociedade. N. 1, 2006, ano XXIV.  

 

VYGOTSKI, Lev S. A psicologia e o mestre. p. 445-464. Em: VYGOTSKI, Lev S. 

Psicologia pedagógica. 2. ed. São: Martins Fontes, 2004.  


