
Apresentação e premiação 
dos projetos
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Confira a lista dos alunos premiados na 
Experiência Aplicada, a disciplina que 
foca no desenvolvimento de projetos, 
alinhando teoria e prática e o desenvolvi-
mento de inúmeras competências.

Experiência Aplicada

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira

Aprendendo a Empreender
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Esse projeto veio nos trazer uma prepara-
ção forte para o empreendedorismo. A 
gente tem toda a noção de como é agora 
gerenciar uma empresa.

Empreendedorismo na prática

Um semestre de reencontros, 
trabalho e estudo
Em um ano marcado por nosso retorno às 
atividades presenciais, podemos afirmar 
que a Faculdade Serra Dourada de Altami-
ra trabalhou intensamente.

Recado da Direção

Nosso Jeito de 
Aprender e
Ensinar

Em sala de aula, nossas experiências 
acadêmicas têm como objetivo central 
priorizar a formação profissional. Pág. 3

Você conhece o 
Linkedin?
Para você que está em busca do 
primeiro emprego ou recolocação no 
mercado, saiba que essa é a maior rede 
social para uso profissional.  Pág. 4

Jornal Semestral
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Concluímos o primeiro semestre letivo de 2022! Em 
um ano marcado por nosso retorno às atividades 
presenciais, podemos afirmar que a Faculdade Serra 
Dourada de Altamira trabalhou intensamente. 
Juntamente com toda Comunidade Acadêmica, 
desenvolvemos inúmeras atividades dentro e fora 
da sala de aula que nos levaram a refletir e agir sobre 
as diversas áreas do conhecimento, buscando 
sempre estabelecer a relação entre o conhecimento 
científico e a prática do mercado de trabalho.
Ao longo desse semestre, investimos em novos espa-
ços acadêmicos com a chegada de duas novas salas 
de Metodologias Ativas e um novo Espaço Maker. 
Revitalizamos e entregamos também uma nova área 
de convivência externa e um novo espaço de traba-
lho integrado para professores e equipe administra-
tiva; além, claro, da entrega da Clínica Integrada e 
Hospital Veterinário Novos Ventos, com estrutura 
física moderna para atendimentos gratuitos à comu-
nidade. Estes ambientes chegam para trazer ainda 
mais conforto e qualidade para nossas aulas e 
atividades na Faculdade Serra Dourada.
Iniciamos o semestre com uma Semana de Capacita-
ção Docente. Nossos professores tiveram a oportu-
nidade de se atualizarem sobre nosso modelo acadê-
mico e levaram todo conhecimento adquirido para 
os ambientes de aprendizagem. A Semana Acadêmi-
ca trouxe toda experiência de nossos professores e 
convidados externos para nossa Instituição numa 
rica demonstração da importância da parceria entre 
a faculdade e as empresas.
Formamos a primeira turma da nossa Faculdade. Os 
alunos pioneiros dos cursos de Biomedicina e Nutri-
ção tiveram uma noite inesquecível, de reconheci-
mento e emoção por toda a dedicação dos últimos 
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Um Semestre de muitos reencontros, 
trabalho e estudo
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O QUE ACONTECE AQUI,
TRANSFORMA SEU FUTURO.

Com muita alegria, apresento a vocês o 
mais novo veículo de comunicação da 
Faculdade Serra Dourada, o nosso jornal 
semestral #Comunica. 

Em cada uma das edições, você terá em 
mãos informações valiosas sobre o merca-
do de trabalho, entrevistas inspiradoras, 
histórias potentes de pessoas que fazem 
parte da nossa Faculdade e projetos 
desenvolvidos pelas nossas alunas, 
alunos, professoras e professores. O #Co-
munica vai entregar informação de quali-
dade e que gere valor para você que faz 
parte da Faculdade Serra Dourada e para 
toda comunidade de Altamira e região. 

Espero que aproveitem ao máximo o 
conteúdo e que as histórias e pautas deba-
tidas sirvam de inspiração para vocês. Esse 
veículo de comunicação é nosso e por isso 
sinta-se à vontade para contribuir com 
sugestões de histórias e temas para serem 
trabalhados nas próximas edições. 

Um abraço especial e meus sinceros 
agradecimentos por realizarem seus 
sonhos na nossa instituição.

CEO do Grupo
Trivento de Educação

Déb�a Gue�a
anos. Ficamos muito felizes de ter caminhado lado a 
lado na realização desse sonho!
Concluímos o semestre com as apresentações das 
nossas Experiências Aplicadas. A qualidade dos 
trabalhos apresentados, o orgulho dos professores e 
as observações das bancas avaliadoras demonstram 
que nossa escolha por um currículo moderno e 
inovador, com pensamento interdisciplinar, favore-
ce o aprendizado e torna a ação pedagógica cada vez 
mais viva. Ficamos impressionados com todos os 
trabalhos desenvolvidos. Parabéns, queridos 
alunos!
Assim, chegamos ao fim do primeiro semestre de 
2022 orgulhosos de todo empenho de nosso time 
administrativo, gerência acadêmica e docentes, que 
participaram ativamente e intensamente de todos 
estes momentos, seja dentro ou fora de nossa facul-
dade. Estamos orgulhosos de todas as realizações 
alcançadas nas práticas formativas de todas áreas e 
de todos os cursos, mas sabemos que podemos fazer 
mais, fortalecendo nossa presença na comunidade e 
nossa identidade de Instituição de Ensino Superior 
referência de qualidade.
Que venha o segundo semestre, novos desafios e 
novos projetos nos aguardam. A Faculdade Serra 
Dourada de Altamira continuará crescendo cada vez 
mais forte para levar Educação de Qualidade para 
cada vez mais pessoas da Região do Xingu e de todo 
Estado do Pará. 
Um grande abraço a todos!

Rede de Carreiras é uma plataforma que possibilita 
a conexão entre o estudante e o mercado de trabalho. 
Para os alunos das instituições da Trivento Educação, 
ela é uma oportunidade ímpar para encontrar um 
estágio e até mesmo um emprego. Para as empresas 
parceiras, é uma plataforma ágil e descomplicada para 
divulgação de vagas e regularização de toda a parte 
burocrática e documental do Estágio Supervisionado.

E por que a Rede de Carreiras é uma nova e impor-
tante aquisição para as Faculdades do Grupo? Para 
Flávia Ribeiro, empreendedora da Jornada Profissio-
nal do Aluno, a plataforma é “uma grande aquisição, 
pensando na visibilidade que a instituição está 
proporcionando aos alunos em relação ao mercado de 
trabalho”. Temos o compromisso com o sucesso do 
nosso aluno, com a empregabilidade e, nada mais 
atual, do que uma plataforma para gerenciar sua 
carreira, observar as oportunidades de mercado e 
agregar na formação acadêmica e profissional. Assim, 
a Rede de Carreiras, conecta escola e empresa, contri-
buindo para o desenvolvimento local e agregando 
valor à formação do nosso aluno.

A partir de um banco de currículos, feito pelo cadas-
tro dos alunos da Trivento, empresas parceiras têm 
acesso aos interessados que buscam experiências e 
oportunidades que complementam a sua formação 
em sala de aula.  São mais de 200 empresas convenia-
das com as Faculdades. Elas divulgam suas vagas 
abertas, para que o próprio estudante possa filtrar e se 

Rede de Carreiras: você conectado 
com o mercado de trabalho

ou acesse:
https://trivento.contratanet.com.br/

*Número de vagas atualizado no dia 15/7/2022.

candidatar no que o interessar. Vale ressaltar que não 
são divulgadas apenas vagas para estágio, mas 
também de emprego. São mais de 730 vagas abertas* 
para o Brasil inteiro.

Para os alunos, o Estágio Supervisionado é o primei-
ro contato com o mercado de trabalho e uma oportu-
nidade de aprendizado próxima à prática profissional, 
sem falar no network e na convivência com os profis-
sionais de mercado. 

A plataforma Rede de Carreiras está disponível para 
todos os alunos desde o primeiro período do curso e, 
todos podem ter acesso às vagas divulgadas pelas 
empresas parceiras, não só aqueles que cursam a 
disciplina de “Estágio”. Quanto antes o contato com o 
mercado, melhor a sua empregabilidade e seu currícu-
lo. No último semestre (2022/1), o número de alunos no 
Estágio Supervisionado não-obrigatório aumentou 
900%! Alunos que se cadastraram na Rede de Carreiras 
e já conseguiram sua primeira oportunidade profissio-
nal.

A Rede de Carreiras vem como uma possibilidade 
dos estudantes ingressarem e se prepararem no 
mercado. Ao preencher o currículo na plataforma, o 
aluno entende quais são os principais campos de 
visibilidade profissional, com habilidades técnicas e 
comportamentais. Confira na matéria abaixo, algumas 
dicas para otimizar o seu currículo. 

Você, empresário, que está buscando um profissio-
nal adequado ou um meio de divulgar suas vagas e 
você, aluno, que ainda não conhecia a plataforma, não 
perca tempo! Acesse o QRcode abaixo para fazer seu 
cadastro!

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira

Cleiton Miranda e Daiane de Oliveira Cunha
Diretor e Gerente Acadêmica da Faculdade
Serra Dourada Altamira
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Nosso Jeito de Aprender e Ensinar
Por Juliana Capanema - Head da Diretoria Acadêmica da Trivento Educação

O mundo está em constante transformação e 
com ele, as pessoas, as relações e, também, o 
mercado de trabalho. Você se sente preparado  
para o futuro? Como você vê as mudanças que 
acontecem ao seu redor? Como você se vê no 
futuro?

Conseguimos imaginar o futuro do trabalho no 
qual muitos postos de trabalho e cargos são revis-
tos e reconfigurados, muitos são criados, surgindo 
novas oportunidades e profissões. E se eu te 
contar que no futuro podemos ter profissões que 
ainda não conhecemos? Como se preparar para o 
desconhecido?

Entendemos que esta preparação deve ser 
integral, deve considerar experiências técnicas, 
sociais e emocionais. O Profissional do Futuro 
deve estar atento às habilidades sociais aliadas às 
técnicas e valorizar a experiência de aprendizado, 
ressignificando o erro como oportunidade de 
aprender. É saber que é caminhando que se faz o 
caminho e que o processo para aprender vale 
muito, às vezes, mais do que a própria chegada.

Na nossa sala de aula, nossas experiências 
acadêmicas têm como objetivo central priorizar a 
formação profissional, desenvolvendo as habili-
dades técnicas e sociais tão demandadas pelo 
setor produtivo atual e do futuro. Aqui todos 
aprendem fazendo, como por exemplo na Experi-
ência Aplicada, disciplina na qual os estudantes 
transformam a resolução de problemas em uma 
grande oportunidade de aprendizado e até mesmo 
de negócio. É na Experiência Aplicada que todos 
desenvolvem projetos e colocam em prática todos 
os conhecimentos que foram adquiridos ao longo 
do semestre. Os espaços makers também são 
oportunidades para todos colocarem a mão na 
massa, construindo protótipos e desenvolvendo 
os projetos de sua autoria. A cultura maker, 
“hands on”, somadas a criatividade e resolução de 
problemas é uma das apostas do mercado de 
trabalho futuro! 

O Protagonismo das Alunas e Alunos 
O protagonismo das alunas e dos alunos é a 

oportunidade de escolher, tomar decisões ou 
buscar oportunidade de criar soluções e não 
somente receber. Quando o estudante é protago-
nista do seu processo de aprendizagem, ele se 
torna o protagonista da sua carreira. 

O nosso modelo acadêmico, ou seja, o nosso 
jeito de Ensinar e Aprender possui um programa 
estruturado para proporcionar uma formação 
abrangente, com  desenvolvimento de habilida-

Celebrando as culturas "hands on" e a 
apropriação do maker, temos uma iniciativa 
muito legal na Faculdade Serra Dourada, em 
Lorena (SP). Os alunos de Engenharia Mecâ-
nica estão projetando um carro off road, para 
uma competição estudantil, a Baja SAE 
Brasil. Muito mais do estar no Maker, fazen-
do com as próprias mãos, os estudantes 
estão trabalhando em grupo, sendo mentora-
dos por um professor e profissional da área, 
antecipando a prática profissional do Enge-
nheiro Mecânico. 

Programa Baja SAE Brasil
Competição estudantil

des sociais, por meio da  disciplina Conexão com 
o Futuro. Assim todos têm a oportunidade de 
aprender fazendo, desenvolvendo projetos 
conectados com o mercado de trabalho, com 
compromisso social, ética, sustentabilidade, 
conectando a sala de aula a experiências e desa-
fios reais, que podem promover, por exemplo, o 
desenvolvimento local, além de criar condições 
para que possam empreender suas próprias 
carreiras, tudo isso, com o apoio e mentoria do 
nosso corpo de professores. 

É importante manter-se conectado ao mercado 
de trabalho, observar as oportunidades de empre-
go e estar preparado para elas. Esse é um dos 
nossos grandes pilares: a empregabilidade. Por 
isso temos a plataforma Rede de Carreiras, que te 
ajuda a encontrar um Estágio e até mesmo uma 
vaga de emprego. 

Para nós, a Tecnologia é uma aliada, conectan-
do pessoas e saberes, transformando os espaços, 
ampliando a sala de aula, encurtando distâncias,  
favorecendo o desenvolvimento da sua autono-
mia para as suas escolhas. Por isso, nossas aulas 
são híbridas. Acreditamos no poder da tecnologia, 
na autonomia do aluno e na mentoria dos nossos 
professores. A sala de aula não é mais a mesma: 
deixa de ser um lugar passivo, em que só se recebe 
informação, para um lugar ativo, de trocas de 
experiências e práticas. 

Falamos de Empreendedorismo à medida que a 
sua formação acontece, afinal, empreender extra-
pola o conceito de abrir um negócio. É tornar-se 
dono da sua jornada profissional, conduzindo-o, 
proporcionando uma experiência de aprendiza-
gem e vivências memoráveis que se posicionarão 
de maneira única no mercado de trabalho.

A cada módulo concluído, os estudantes 
recebem uma certificação intermediária para 
começar o portfólio profissional. Assim, todos os 
nossos esforços estão conectados e voltados para 
o sucesso dos nossos alunos e alunas. 

Atentos aos movimentos e os desafios do 
mundo contemporâneo e, enriquecendo a 
formação dos alunos de psicologia, a Clínica de 
Psicologia da Faculdade Alis Itabirito (MG) tem 
oferecido atendimento gratuito à comunidade. 

Durante o período de isolamento da Pande-
mia da COVID19, a Clínica de Psicologia 
tornou-se uma possibilidade de apoio e atendi-
mento a comunidade da região, alinhado com o 
compromisso ético e social que a formação do 
psicólogo necessita ter. Durante a pandemia, 
em 2020 e 2021, a Clínica Escola de Psicologia 
recebeu 225 solicitações de atendimento para 
Plantão Psicológico. Já no primeiro semestre de 
2022, com o retorno presencial das atividades 
da Clínica, foram 59 demandas para atendimen-
to de psicoterapia, as quais atualmente cerca de 
40 casos estão sendo acompanhados pelos 
estagiários da ênfase de Processos Clínicos.

Faculdade Alis Itabirito (MG) 
- Clinica de Psicologia 

Nossos estudantes a prendem e buscam 
respostas dentro de sala de aula. Entretanto, a 
serviço da comunidade, eles validam seu 
conhecimento com atividades práticas. 

Os estudantes de uma das disciplinas do 
curso de Nutrição, ao aprenderem a elaborar a 
ficha técnica dos alimentos e sobre a textura 
dos mesmos, foram desafiados a perceber 
questões culturais e sociais dos cardápios. 

Em um projeto de uma das cidades da região, 
que atende crianças carentes e em estado de 
vulnerabilidade social, os estudantes usaram, 
de forma lúdica, uma experiência para que as 
crianças tivessem a chance de conhecer 
alimentos, reconhecer texturas, sabores e 
cores. 

O conhecimento transforma vidas. E ter uma 
formação abrangente, que nos tire da nossa 
zona de conforto, é fundamental para nos 
tornarmos profissionais melhores.  

Faculdade Serra Dourada Lorena (SP)

Acreditamos que uma escola se constitui 
quando o aprendizado rompe as paredes ou 
traz a comunidade para dentro da escola, 
estabelecendo assim uma troca de saberes, 
oportunidades e experiências. Na Faculdade 
Serra Dourada de Altamira é assim que aconte-
ce. 

A Clínica de Saúde Integrada Novos Ventos 
oferece atendimento gratuito para a comunida-
de nas áreas de fisioterapia, odontologia, nutri-
ção e psicologia. Os atendimentos são feitos na 
sede da Faculdade, que conta com um espaço 
exclusivo para a Clínica. 

Nos últimos 6 meses, foram feitos mais de 
200 atendimentos com mais de 160 estagiários. 
Ampliamos o espaço e em breve, vamos come-
çar a atender também em outras áreas e espe-
cialidades. 

Faculdade Serra Dourada Altamira (PA) - 
Clínica de Saúde Integrada

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira
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Você conhece o LinkedIn? 

Experiência Aplicada

Acesse br.linkedin.com, crie sua conta e preencha com 
seus dados. 
Após a conta criada, é hora de colocar suas informações 
profissionais, como: escolaridade, experiências, seja 
voluntária ou remunerada e idiomas. 
Coloque uma foto sua recente e que seja condizente com 
a rede. Deixe aquela foto de balada ou com seu pet de 
fora, é preciso mostrar quem é você. 
Lembre-se: é o seu currículo online! Ou seja, não hesite 
em colocar qualquer informação que seja importante 
para sua carreira.

Compartilhe e comente conteúdos 
Siga a mesma premissa do Instagram e Facebook, produ-
za conteúdo. Mostre para sua rede o que anda fazendo 
para investir na sua vida profissional. Palestras, eventos, 
cursos e certificações são ótimos conteúdos para você 
divulgar na rede. Só tome cuidado com o conteúdo 
divulgado: comporte-se como se estivesse no ambiente 
de trabalho, ou seja, não fale mal de empresas, de profis-
sionais ou se envolva em polêmicas que possam impac-
tar negativamente sua imagem.
Sempre que gostar de um conteúdo, curta, comenta e 
compartilha. Mostre para sua rede que você está interes-
sado no que elas publicam. É através da interação que 
você conseguirá criar boas relações com suas conexões.

Mantenha seu perfil atualizado 
Esse conselho parece bobeira, mas não é. 
É preciso lembrar de entrar na rede e acompanhá-la com 
uma certa frequência, pois quanto mais atual forem as 
suas informações, mais relevante ele fica nos mecanis-
mos de busca, principalmente para quem está em busca 
de novo emprego ou quer divulgar melhor sua empresa. 
Pense no seu Linkedin como um currículo. 
Todas as conquistas, experiências novas e qualificações 
divulgadas mostram que você está em constante atuali-
zação e aprendizagem. 
Agora que você já conhece o LinkedIn, está esperando o 
que para criar a sua conta ou dar uma atualizada? 

Crie um perfil e mantenha suas 
informações atualizadas 

Para você que está em busca do primeiro emprego 
ou recolocação no mercado, saiba que essa é a maior 
rede social para uso profissional. Ela tem um papel 
importante para quem quer criar uma rede de contatos 
profissionais ou encontrar grandes oportunidades de 
carreira. 

O LinkedIn foi lançado em 2013 e conta com mais de 
500 milhões de usuários espalhados pelo mundo. 
Assim como Instagram e Facebook, o LinkedIn é uma 
rede criada para ser uma vitrine, porém voltada para o 
lado profissional. Nele você cria seu perfil como se 
fosse um currículo online, colocando escolaridade, 
experiências e certificados acumulados. 

Para quem quer se manter atualizado das tendên-
cias e novas tecnologias do mercado, o LinkedIn é o 
local certo para você não perder nada. É por lá que 
profissionais e empresas postam diariamente publica-

ções, matérias, artigos e expõem opinião sobre o que 
anda acontecendo no seu mercado de atuação.  
Através das conexões, poderá encontrar indicação de 
conteúdo, leituras e cursos que podem agregar na sua 
carreira.

A rede é uma ótima oportunidade para você criar o 
famoso networking. Através do LinkedIn, você poderá 
se conectar com pessoas e empresas que você consi-
dera referência na área, facilitando as relações profis-
sionais. Isso pode abrir portas para oportunidades por 
meio da troca de experiências e informações. 

Atualmente, a plataforma é a melhor ferramenta 
para te ajudar a ficar atento às oportunidades que 
estão abertas nas empresas, pois o LinkedIn tem uma 
parte dedicada a divulgação de vagas. A rede social 
permite uma busca completa das vagas disponíveis, 
por região e área de atuação, por exemplo. Vale ressal-

tar que o LinkedIn é tão valorizado pelas empresas que 
elas priorizam publicar lá do que em outras redes. Ou 
seja, você terá acesso em primeira mão às melhores 
oportunidades do mercado. 

Por ser uma rede totalmente focada no âmbito 
profissional, as empresas e os recrutadores estão de 
olho em quem é ativo no LinkedIn. A maioria dos 
recrutadores estão utilizando a ferramenta para reter 
talentos. Em razão disso, manter o perfil atualizado 
constantemente com publicações que mostram o que 
você anda fazendo para investir em você e na sua 
carreira, é uma maneira de mostrar aos recrutadores  
suas habilidades, experiências e qualificações de 
forma clara. 

Agora que você já conhece o Linkedin e seus benefí-
cios, trouxemos algumas dicas de como utilizar a 
ferramenta com sucesso! 

A Experiência Aplicada é uma disciplina que tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nas Órbitas, proporcionando ao aluno uma oportunidade 
de aprender fazendo. O Modelo de Ensino e Aprendizagem das Faculdades do Grupo Trivento Educação prioriza a prática, o aprender fazendo,  a cultura maker e o mão na massa, 
alinhados aos problemas reais, no contexto real do mercado de trabalho. O desenvolvimento de projetos, alinhando teoria e prática, desenvolve a capacidade de resolução de proble-
mas, a criatividade, a autonomia, a liderança, o empreendedorismo e o trabalho em grupo. 

A apresentação dos projetos desenvolvidos na Experiência Aplicada é sempre um momento muito importante para toda a comunidade acadêmica. Ver o empenho e dedicação dos 
alunos nos enche de orgulho e admiração. E as premiações dos melhores projetos e alunos é só a confirmação que todos estamos trilhando o caminho certo. Que tal? A confirmação de 
que estamos trilhando o caminho certo vem a cada premiação onde homenageamos os melhores projetos e alunos e alunas. 

Adriana dos Santos | Deborah Pereira | Fernanda Rodrigues | Greyce Kelly Caetano | Lorrany Farias | Raffaella Macedo | Ana Paula Ribeiro | Jucileia da Silva | Matilde Almeida | Vitória Rodrigues | Weickman Pereira 
| Jhenyfer Martins | Marlon Terra | Matheus Monteiro | Raissa de Lima | Rodrigo de Oliveira | Alexsandra da Silva | Bismark Jeferson Morais | Dafne da Silva | Evannia Deyse Reis | Gabriel Chiarini | Madson Rairan 
Santos | Maria do Socorro Amorim | Maria Melo de Souza | Odirley Ferreira | Paloma Barros | Rayane da Silva | Amalia Barros | Amanda Santos | Ana Beatriz de Oliveira | Hellem Maria dos Santos | Jullyana Campos | 
Marcelo Silva | Maria Isabela Araújo | Daniele de Melo | Dayane Graf | Guilherme da Silva | Laisa Lorrani Lima | Luiz Fernando Azevedo | Paula dos Santos | Adria Lorena Mendes | Ana Livya Rebouças | Beatriz Santana 
| Bruno Henrique Feitosa | Days Stefany de Carvalho | Dircicleia Barros | Edinara Lacerda | Fihama Aline Ritter | Francivaldo da Silva | Gabriela Maria Macieira | Geovana Ferreira | Giselle Barros | Gislaine da Silva | 
Hilma Pinheiro | Humberto de Souza | Isaias Barros | Jonatan de Souza | Maria Victoria Santana | Marisa Eustáquio | Nathalya Shimon | Nilciene Oliveira | Rosana Luiz | Ruan da Silva | Thamires Mendes | Tharllysson 
de Jesus | Yasmin de Souza | Adelino Curuaia | Alrivan Pereira | Ana Beatriz dos Santos | Ana Caroline Nascimento | Celso Gabriel de Oliveira | Denilson da Silva | Ellen de Sousa | Gercileide de Sousa | Guilherme 
Pinheiro | Itala Taina Braga | Kayke Lima | Leandro Santana | Luciano Aquino | Midiane de Araújo | Millena Suk | Morgana Silva | Murilo de Sousa | Odir Nascimento | Ozineide Pessoa | Rosângela dos Santos | Thiago 
Pinto | Vânia de Melo | Wenderson Braga | William Amaral | Alessandra Pontes | Ana Paula Belem | Bruna Gonçalves | Eduardo Lima | Elinaldo do Nascimento | Elisângela de Oliveira | Esley Ramos | Gabriela Acácio | 
Galdino Neto | Giovanna de Almeida | Gleydson de Souza | Gustavo Lino | Henrique dos Santos | Ivete Pereira | Jainara da Silva | Paloma de Amorim | Pollyana Moura | Silene de Azevedo | Tatiane Guimarães | Adão 
Santos | Adenilson Pereira | Bernardino Nascimento | Bruna Lacerda | Bruno Leite | Carlos Neto | Caroline Ramos | Dejair Morais | Diego Ferreira | Diogo Fontinele | Elton Fleck | Francinaldo de Oliveira | Gabriel Costa 
| Guibson Silva | Jailton Jomar | Jéssica Calilo | João Fontenelle Junior | João Victor Nascimento | José Bruno da Silveira | Kaio Moreira | Lucas Felipe Andrade | Maísa de Souza | Manoel da Rosa | Marcelo de Araújo | 
Marcone Celestino | Maycon Toigo | Pablo Honório | Pedro Sampaio | Raquel Generoso | Rogério Guimarães | Rosenildo de Sousa | Rosidilson Gomes | Tiago da Silva | Vitória de Assis | Aguida Rodrigues | Belton da 
Silva | Cauan Ribeiro | Esdras Cabral | Guilherme dos Santos | Hellen do Nascimento | Hitalo Soares | Igor Preuss | Iury da Silva | João Vitor de Menezes | João Vitor Freitas | José Otávio da Silva | Lourêncio Campos | 
Marinete Coutinho | Mateus Campêlo | Mayara Ferreira | Mayckson da Silva | Pedro Herik Alves | Rayner Pinheiro | Roberto de Lima | Thalisson Silva | Victor de Oliveira | Wemerson de Sousa | Weslane de Sousa | Alex 
Araújo | Carlos Henrique de Moura | Cristiane Rodrigues | Davison Brito | Edgar de Aviz | Igor Barros | Igor Orlandi | Jhennifer Borges | Katiane dos Santos | Kaynan dos Santos | Mikaely Tavares | Murilo de 
PaulaRarison Oliveira | Thiago da Silva | Valdinei Peron | Jhonata Shimon | Bruna Silva | Cláudio dos Santos | Danilo Figueiredo | Derick Oliveira | Djhenison Neves | Gabriel Braga | Jherlisson Thomaz | Joziel de 
Oliveira | Rafael de Barros | Ricardo Fiori | Thiago de Morais | Adelson Dias | Andreivid dos Reis | Francisco Cunha | Gideon dos Santos | Janari da Silva | Paulo Henrique Lima | Robson dos Santos | Rudy Pereira | 
Warlen Sanches | Alindeval de Lima | Antônio Sá | Breno Augusto da Costa | Cley Paulo | Gabriel Reis | Joabe Parente | Joatham Silva | José Aparecido Rodrigues | José Isaque Fernandes | Mascarene Padilha |  | Pedro 
Henrique Gino | Pedro Hiago Almeida | Renilson de Azevedo | Cleisson Bezerra | Daniele Mesquita | Gilcimar Martins | Marcel dos Santos | Erwin Silva | Guimisson Rezende | Igor da Silva | Isnar Aguiar | Kleber Costa 
| Adriano Martins | Felipe Ramos | Letícia Brandão | Matheus Souza | Nicolas de Lima | Romildo Nascimento | Valter Zanovello | Adria Silva | Antônia Silva | Claudeneide Santos | Diana Nunes | Disley Cardoso | Emylle 
Vilela | Geordane Mota | Ingrid dos Santos | Jamilly de Souza | Jéssica Rocha | Josivan da Silva | Karoliny de Freitas | Kássia Carvalho | Kauã do Vale | Lara Cunha | Natalia de Castro | Nicolas Chaves | Eduardo Henrique 
de Freitas | Iury de Sousa | João Eduardo da Silva | Lorrany Costa | Marcos Vinicius Viana | Yuri da Paz | Adina Alves | Flávia Oliveira | Hiago dos Santos | Júlia Franca | Vanessa Sales | Aline Ruas | Alisson Rocha | Clarice 
dos Santos | Claudilene Castilho | Gabriel Correa | Jéssica Cristina Martins | Kariny Zortea | Lizandro dos Santos | Marcos Tenório | Maria da Conceição Silva | Matheus Marinho | Rafael Flausino | Rayla Gomes | Sagio 
Andrade | Thays Ferreira | Victória Trindade | Caio Benjó | Cleidsiane da Silva | Débora Oliveira | Douglas Ritter | Evelyn Teles | Fernanda Rosa | Heryka Botelho | Igor Cambuhy | Igor Sousa | Jarlene Guedes | Jayne 
da Silva | José Antônio da Silva | Késsia Souza | Layse Sousa | Lucas César Marinho | Matheus Luz | Neuara de Souza | Rayla Antunes | Wemily Marinho | Ana Paula da Silva | Bruna Silva | Daniele Coelho | Eduardo 
Santos | Gabrielle Nascimento | Gabrielly Alves | Geovana Cardoso | Idrea Barbosa | Igor de Almeida | João Pedro Machado | José Benício Neto | Kassandra Santos | Khyara Chagas | Laís Pontes | Lays Melo | Lilia Lopes 
| Lucas dos Santos | Lucas Lobato | Maria Eduarda do Nascimento | Mayse Nunes | Michael da Silva | Paulo Lorenzoni | Vanessa Lopes | Wendel Costa | Wilson Sousa | Aline de Souza | Camila Gomes | Caroline Preisne 
| Daniela Oliveira | Júlia Honório | Lorrana Pereira | Ludmila Barbosa | Márcia Gomes | Maria Eduarda Souto | Matheus dos Santos | Rayna Brito | Rayram Araújo | Thaiz Souza | Aline Franco | Amilton Neto | Eduarda 
Zaupa | Fabrícia Almeida | Gleydson Araújo | Matheus Scarabelli | Raquel Leite | Ronaldo Araújo | Sthefany Costa | Vena de Castro | Welington dos Anjos | Willgner Kull | Ynae Pereira | Amanda Piedade | Daniel Moreira 
| Daniel dos Santos | Fernanda Preuss | Henrique Café | Ingrid Furtado | Iury Carvalho | Kayky Freitas | Mardson Elisney | Maria Larissa de Almeida | Neemias de Souza | Rafaela Mileo | Wagno Barroso | Anderson 
Pereira | Bruna Guerra | Claudiane da Silva | Dulce Oliveira | Ester Alves | Hilvys Oliveira | Jessyca Pinto | Juliana Passos | Margareth da Silva | Sônia Silva | Tassara Santos | Adriana Moraes | Ana Carolina Quaresma | 
Andrezza Araújo | Fernanda de Moura | Gabriela Teixeira | Márcia dos Santos | Maria Auxiliadora Guimarães | Aline Menezes | Camila de Oliveira | Eduarda Carneiro | Ingrid Almeida | Suelene Cornelio | Tassy Borges 
| Aline Araújo | Danilo Bezerra | Débora Botelho | Emilly Souza |  Francisco Araújo | Gabriela Malta | Gabryelle Botelho | Jemima da Silva | Jheferson Henchen | João Eduardo Aguiar | Kaio Bezerra | Kamilly Tavares | 
Larissa da Silva | Matheus Silva | Mírian Lima | Noemi Araújo | Raphaela da Silva | Rayne Ricken | Renata Pinto | Sabrina Fernandes | Thiago Botelho | Ana Beatriz Patricio | Ana Carolina Moura | Andrea Pinotti | Elson 
Monteiro | Emely Furtado | Estefane Xavier | Francicléia Oliveira | Jaine Seles | Jakeline dos Santos | João Vithor Soares | João Vittor Ribeiro | Jonas Santos | Josiane Barreneche | Julia Kelly Yamada | Karina Coimbra 
| Luana Marinho | Lucas Siqueira | Matheus Castro | Rone Feio | Samara Rodrigues | Alain Germano | Ananda Cloth | Andrea dos Santos | Beatriz Morais | Dilcelenon Bezerra | Ellen Sodre | Emily da Silva | Evelen de 
Souza | Flávia Romano | Gabriella Rebouças | Geisy Santana | Helinaldo Moura | Herivânia Pereira | Ian Soares | Laís Martins | Márcio José Júnior | Matheus Henrique Araújo | Nayane Garcia | Nilton Sérgio Júnior | 
Rayane Azevedo | Rúvia Gonçalves | Stephanny Vieira | Thaís Aparecida da Cunha | Thalya Lopes | Valdemar Roberto Filho | Wagner Santos | Andrya Pires | Azlhya de Oliveira | Claudineia Barbosa | Cleviany do 
Amaral | Evair Ferreira | Fabianni da Rocha | Gabriela Souza | Gina da Silva | Haila Frugone | Iasmin Vieira | Jeferson Vieira | Júlia Letícia dos Santos | Keila Sousa | Lourdes Santiago | Marley Balieiro | Mauriceia Primo 
| Michele da Silva | Sabrina Velasco | Samara Teixeira | Tyciara Dutra | Valdilene Silva | Vitória Sousa | Willias da Cruz | Xaiane Martins | Adriana Fernandes | Adriane Santos | Aline Costa | Amanda dos Santos | Ana 
Karoline da Silva | Andreia Carvalho | Andreza Garcia | Aparecida de Lima | Celeste da Silva | Flávia Soares | Frankslane Sousa | Geanderson Silva | Gionésia Morais | Kaio Carvalho | Lincoln Bandeira | Luiz Otávio de 
Lima | Maria Luiza Ribeiro | Marlon Amorim | Mileissy Araujo | Paulo Victor Oliveira | Rafael Júnior | Rodrigo Rodrigues | Sabrina Portilho | Vanessa Teodoro | Wangner Cruz | Wenblas Silva | Alsimara Coelho | Amanda 
Moreira | Amanda Brito | Antônio Soares | Bruna da Conceição | Gioclézia dos Santos | Giulya Cavalcante | Isabelle de Lima | Jamimy dos Santos | João Victor Lisboa | João Vitor Alves | José Vitor da Silva | Karine de 
Almeida | Luciana da Silva | Márcia de Oliveira | Marolyn Fati | Maylison da Costa | Mirlane Goes | Renato de Cristo | Rose Fontes | Sara de Sousa | Thainá Almeida | Thaynara Soares

Ani Caroline Xavier | Bruna Karoline Silva | Enizete Rodrigues | 
Gioclézia Miranda dos Santos | Manoel do Socorro FurtadoMenção Honrosa - Destaques Conexão com o Futuro:
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Aprendendo a Empreender
“Como assim TCC?” Foi exatamente isso que os 

alunos do oitavo período de Biomedicina da Faculdade 
Serra Dourada Altamira se perguntaram no início do 
último semestre. A disciplina “Projeto Final”, ministra-
da pela professora Raquel Leite, veio como um banho 
de água fria para a turma que esperava concluir o 
curso sem o temido Trabalho de Conclusão de Curso.  
“Quando a gente viu o plano de ensino, eu fiquei muito 
assustada” relatou a estudante Maria Francinete de 
Almeida Fonseca. 

Apesar do desespero inicial, a disciplina trouxe uma 
proposta inovadora: montar um plano de negócios, 
um empreendimento real ao longo do semestre final 
dos cursos de Biomedicina e Nutrição, em turmas da 
Faculdade Serra Dourada, em Altamira (PA) e também 
da Faculdade Alis, em Itabirito (MG). Ainda que muitos 
alunos da turma nunca tivessem pensado em empre-
ender, ou até mesmo não quisessem ter o seu próprio 
negócio por estarem com outros projetos em mente, a 
disciplina trouxe aprendizados para a vida! Exigiu 
autonomia aliada à criatividade para que os projetos 
alcançassem o sucesso almejado. Além de preparar os 
futuros profissionais para essa a possibilidade de 
empreender.

“A gente basicamente não tinha noção de como 
montar um negócio. A professora Raquel deu dicas 
preciosíssimas. Foi muito bom mesmo. Esse projeto 
veio nos trazer uma preparação forte para o empreen-
dedorismo. A gente tem toda a noção de como é agora 
gerenciar uma empresa, então ainda que não esteja 
empreendendo o próprio negócio, a gente vai ter 
grande valia compreendendo como ela funciona e 
desenvolve-la para um caminho de sucesso”, contou a 
aluna Maria de Melo Souza. 

  A condução da disciplina foi essencial para o 
envolvimento da turma. A aluna Maria do Socorro 
Guedes Amorim destacou que sentiu a professora 
Raquel como uma espécie de “Sebrae”, sempre confor-
tando e apoiando no processo de desenvolvimento do 
trabalho/empreendimento. A metodologia utilizada 
também foi fundamental, segmentando o trabalho em 

várias apresentações ao longo do semestre, facilitando 
a apresentação do projeto final. 

Aprofundando um pouco mais, a disciplina consis-
tia em montar uma empresa a partir de um plano de 
negócio que analisava os produtos e serviços forneci-
dos, qual o público alvo, como está o mercado na 
região, bem como quais são os pontos fortes e fracos 
que poderiam ou não viabilizar aquela empreendi-
mento. Apesar de serem informações importantes, 
essas etapas são muitas vezes desconhecidas ou 
ignoradas pelos novos empreendedores que contam 
apenas com a relação de comprar e vender, o que 
prejudica o andamento e a sustentabilidade do negó-
cio.

Maria do Socorro, aluna de Altamira, relatou que 
teve uma experiência profissional anterior como 
empreendedora, mas que não conseguiu se manter. 
Hoje, após concluir a disciplina, ela consegue enxergar 
novas possibilidades e reconhece a importância do 
plano de negócio detalhado. “O plano de negócio 
serviu para minha vida, me dando, quem sabe, uma 
segunda chance para o meu negócio”, comenta. Foi 
durante o plano de negócio que Maria Francinente 
percebeu a importância de pensar cada detalhe, como 
a cor, ícones e os símbolos utilizados, visto que cada 
um deles tem um significado e fará a diferença na 
imagem do negócio. 

Mesmo para aqueles que sonham em ter seu próprio 
negócio, montar uma empresa logo após se formar na 
faculdade é desafiador, afinal, para empreender é 
preciso ter coragem, estudo e muita dedicação. O 
aluno Ivaniel Cruz da Silva nunca pensou em construir 
sua empresa, mas a montagem em conjunto com seu 
grupo do projeto final da Estétclinic (Clínica de Estéti-
ca Especializada em Procedimentos pós-operatórios), 
ampliou sua visão e o fez acreditar no seu potencial. 
As demais disciplinas do curso contribuíram para o 
desenvolvimento do projeto, pois ele busca levar 
aquilo que é aprendido na teoria nas salas de aulas 
para a prática do mercado de trabalho. Dessa forma, 
são aplicados os conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo do curso, até mesmo no Projeto da Experiên-
cia Aplicada.
Foram 25 alunos totais, apresentando cinco projetos, 
além da ‘Estétclinic’ e ‘Labocito Xingu’, já citados aqui, 
tivemos também a ‘Clínica Reviver - Terapias e Estéti-
ca Avançada’ das alunas de Itabirito; a ‘Bio Esthetic - 
Clínica de  Estética Avançada’; e a ‘Clínica de Nutrição 
NED - especializada em Diabetes’. Os alunos tiveram 
que montar uma apresentação completa com todo o 
plano de negócio, apresentando objetivo; justificativa 
e explicação do logo e cores da marca; visão, missão e 
valores; público alvo; localização; análise orçamentá-
ria; estrutura física; formas de divulgação; equipe, 
materiais necessários e muito mais. Esses foram os 
pioneiros na disciplina Projeto Final, que promete 
continuar sendo um sucesso. 

Quem ficou ainda mais gratificada com os resulta-
dos da disciplina foi a professora Raquel Leite! “A cada 
semana de aula nossos alunos puderam apresentar as 
etapas do plano de negócio. Eles foram recebendo 
feedbacks para melhoria e desenvolvendo habilidades e 
competências como, iniciativa, persistência, eficiência, 
capacidade de planejamento, organização, criativida-
de, comprometimento e outras que são importantes 
para se tornarem um empreendedor. Foi notório o enga-
jamento dos alunos ao serem desafiados a criarem seu 
próprio empreendimento, poderem sonhar mais alto,  
compreender a importância desses profissionais no 
mercado de trabalho e criarem também ideias inovado-
ras abrindo um grande leque de opções para seu suces-
so profissional onde até então não tinham vivenciado 
uma experiência profissional, pessoal”, contou Raquel.

Por tudo isso, a disciplina Projeto Final continuará 
sendo ofertada na grade curricular em todas as 
instituições do Grupo Trivento Educação, a partir 
desse semestre (2022/2). E agora ninguém será pego de 
surpresa, como a primeira turma. Para os alunos das 
próximas turmas, a aluna Maria Melo de Souza comen-
ta: “usem a criatividade e contem com a professora que 
com certeza vai propor ideias ainda mais inovadoras. 
Vocês vão adorar!” 

Sonhando Juntos

Para alcançarmos nossos sonhos, a Faculdade Serra 
Dourada conta com um ambiente agradável, professo-
res dedicados, alunos entusiasmados e funcionários 
incríveis que fazem o nosso dia a dia mais leve e mais 
produtivo. Por isso, nessa editoria, vamos conhecer 
um pouco mais de um desses funcionários que estão 
sempre presentes e com um sorriso no rosto. Prepara-
dos para sonharmos juntos?

O Francisco Galdino da Silva, ou simplesmente 
Galdino como o chamamos, é a base da nossa institui-
ção. Oficialmente, ele é auxiliar de manutenção, mas 
faz um pouquinho de tudo! 

Ele tem 49 anos e possui três filhos: a Rayane de 28 
anos, a Joyce de 27, que é nossa aluna de Biomedicina 
e o Iury, também nosso aluno, do curso de Engenharia 
Civil. Galdino também tem uma netinha, a Isis de 5 
anos, que não dorme enquanto o vovô não chegar da 
Faculdade para lhe dar um beijo de boa noite. Ele é 
casado há 28 anos com Irene Araújo da Silva, que era 
vizinha de sua irmã e logo se apaixonou.

A Família
Nascido e criado aqui em Altamira, Galdino valoriza 

muito sua família. Para ele, as pessoas mais importan-
tes de sua vida são seus filhos, sua neta e sua esposa. O 
melhor dia de sua vida foi o dia do nascimento do Iury, 
sendo o caçulinha e o único homem, ele tem um lugar 
especial, não é mesmo? E o seu maior sonho, é vê-los 

formados na Faculdade. 
Galdino adora tradições que reúnem a família toda. 

Até mesmo para viajar nas férias, ele gosta de ir junto 
da família inteira. Ele nos disse que, um dia, vai levar 
todo mundo para conhecer os Lençóis Maranhenses.  

Apesar de ter perdido seu pai muito cedo, sua 
família sempre foi muito grande. Sua mãe o criou 
basicamente sozinha junto de seus outros sete filhos, 
sempre com muita simplicidade, mas nunca deixou 
faltar nada. Saudoso, ele recorda bem dos natais de sua 
infância, tradição que mantém até hoje em sua casa. 
Mesmo após mais de 20 anos de seu falecimento, a 
perda de sua mãe ainda traz um aperto maior no peito, 
apesar do conforto de crer que ela está em um lugar 
melhor.

O Trabalho
Galdino começou a trabalhar na faculdade em 

fevereiro de 2019. Antes de vir pra cá, ele teve uma 
baita experiência de trabalho. Desde pequeno, lida 
com o mercado de trabalho para ajudar em casa, 
passando pela área da construção civil, segurança, 
entre outras.

Ele gosta um pouquinho de tudo que faz por aqui, 
mas a receptividade dos alunos na portaria é a melhor 
parte. Como ele está com a gente desde o período pré 
pandemia, pôde ver uma grande diferença na movi-
mentação da nossa escola. Ele contou que durante a 
pandemia, continuou trabalhando de forma presen-
cial, mas era muito diferente a situação do prédio e até 
um pouco triste. 

“A faculdade cheia tem outra cara, é bem melhor 
com alunos, professores e funcionários circulando” 

São muitas histórias vividas aqui com a gente. Mas, 
como o homem íntegro que é, Galdino só consegue 
expressar o sentimento de gratidão a cada um que já 
passou por ele, cumprimentando, o ajudando e sendo 
ajudado, principalmente aos nossos diretores, respon-
sáveis por ele continuar conosco. Muitas pessoas já 
passaram pelos nossos corredores, e ainda que 
algumas vão embora, Galdino confirma que a amizade 

que é feita aqui, é para sempre.

Curiosidades
Em seu tempo livre, Francisco Galdino gosta de 

assistir televisão, principalmente ver filmes de ação. 
Além disso, nos finais de semana, ele costuma ir a 
nossa praia no rio para jogar bola com alguns amigos. 
O futebol para ele não é apenas uma prática física, mas 
também um lazer de torcedor. São Paulino, ele acom-

panha seu time nas principais competições e, quem 
sabe um dia, vai assistir uma partida lá do Morumbi?

Mas o que seu Galdino gosta mesmo de fazer é 
comer. Aliás, quem não gosta? Seu prato favorito é o 
Tacacá, com bastante jambu, tucupi e camarão! Desde 
criança, ele sempre valorizou a alimentação. Relem-

brando sua infância na escola, ele nos contou que 
ficava esperando ansioso para a hora da merenda. 
Além disso, Galdino curte ouvir um bom sertanejo, 
principalmente as músicas da dupla Zezé di Camargo e 
Luciano.

Conselho
Seu Francisco Galdino faz as coisas por gostar de 

fazer. Ele preza a honestidade em todos os momentos 
e não admite obter vantagem de outra pessoa por meio 
de trapaça ou enganações. Segundo ele, são as peque-
nas ações que mostram que a gente é de verdade, 
como simplesmente devolver um troco errado. “Eu só 
quero o que é meu. Uma vez comprei um peixe e depois 
percebi que o vendedor me deu o troco com 10 reais a 
mais, voltei para devolver e ele teimou que o troco 
estava certo, e eu falei que tava errado, mas ele ficou 
falando que estava certo (risos)”.

Francisco Galdino da Silva é um homem único e 
temos muito o que aprender com ele.  Um conselho 
que ele dá para os alunos da faculdade é: “Aproveitem 
as oportunidades, como diz o ditado: a sorte é cega, 
onde ela bate, ela prega! Eu não tive tantas, mas 
aproveitei o que veio e hoje, estou lutando para dar 
o que eu não tive para minha família”.
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Uma pessoa inspiradora é uma referência de ser 
humano. Uma pessoa que nos impulsiona a sermos a 
melhor versão de nós mesmos. É aquela que comparti-
lha seus conhecimentos e habilidades de maneira 
humilde e transparente. Por essas e outras razões, 
buscamos essa pessoa para admirar e caminhar junto. 

Podemos citar vários exemplos de pessoas que nos 
inspiram. Geralmente buscamos longe, pessoas que 
estão sempre na mídia, um ídolo ou um profissional de 
sucesso. Porém, essas pessoas podem estar mais 
próximas do que imaginamos. A nossa inspiração 
pode estar na nossa casa, na família, nos amigos e até 
mesmo na Faculdade! 

Por isso, resolvemos trazer um pouquinho da histó-
ria da Gabriela Maria Gomes Macieira, de 29 anos, 
aluna do 3° período de Direito aqui na Faculdade Serra 
Dourada - Altamira. Gabi, como gosta de ser chamada, 
não se considera uma pessoa inspiradora. Porém, é 
preciso de apenas cinco minutinhos de conversa para 
se sentir tocado pelo exemplo de ser humano que ela é.

Altamirense, Gabi nasceu com osteogênese imper-
feita, uma doença congênita que corresponde a uma 
deficiência na produção de colágeno prejudicando a 
formação correta dos ossos, que se quebram com 
fragilidade, principalmente na infância e na adoles-
cência. Por isso, ela sempre teve que lidar com suas 
diferenças e com os obstáculos que a doença colocava 
em sua vida. Ainda assim, ela nunca pensou em desis-
tir de seus sonhos. 

Gabi é a filha mais velha e a única mulher dos quatro 
filhos da pedagoga, dona Miriam Sousa Gomes. Como 
professora, dona Miriam sempre incentivou os 
estudos dos filhos, enchendo a casa de livros e mate-
riais escolares. Gabi, apesar de ter começado na escola 
um pouco tardiamente em comparação com outras 
crianças, cresceu se dedicando e querendo aprender 
mais. Sua família nunca colocou limitações para que 
ela frequentasse a escola e concluísse seus estudos. 
Mesmo quando Gabi tinha que ficar acamada por 
meses por alguma fratura, dona Miriam ia à escola e 
buscava suas atividades, o que foi essencial para sua 
formação.

Ainda que sua mãe insistisse para Gabi seguir a 
carreira de professora, a estudante de Direito nunca se 
viu lecionando. Ele sempre gostou da área social, tanto 
que cursou três semestres de Serviço Social à distân-
cia, mas não se identificou e optou por trancar o curso. 
O Direito era uma paixão antiga. Quando ainda estava 
no Ensino Médio, Gabi passou em um processo seleti-
vo para um estágio no Ministério Público Federal. Lá, 
ela se encontrou. Entretanto, quando prestou vestibu-
lar, não teve condições de cursar Direito, pois não 
tinha o curso em Altamira e a logística de se mudar 
sozinha e separar-se de sua família era inviável. A 
Faculdade Serra Dourada trouxe essa oportunidade 
para ela. 

Histórias que Inspiram: Gabriela

"Às vezes os anos passam e a gente precisa enga-
vetar alguns sonhos, mas aquilo que faz o nosso 
coraçãozinho bater mais forte fica ali dentro e 
certamente acontece” 

Profissionalmente, Gabi pretende passar em um 
concurso público, de preferência voltar a trabalhar no 
Ministério Público Federal. Mas para isso, ela caminha 
um dia de cada vez para primeiro conseguir concluir 
sua faculdade. Gabi também quer fazer um trabalho 
público, talvez voluntário, para ajudar as pessoas 
principalmente aquelas que, como ela, têm alguma 
deficiência. Essa motivação a levou a política, tanto 
que em 2020 ela se candidatou para ser vereadora da 
cidade de Altamira. Apesar de não ter conseguido uma 
cadeira na Câmara Municipal, a sua campanha foi 
cheia de aprendizados. Ela pôde ver sua cidade como 
nunca tinha visto antes. Conheceu pessoas, ouviu 
histórias e se tornou conhecida. Essa experiência 
abriu portas para que ela chegasse onde está hoje:  na 
Secretaria de Assistência Social de Altamira, cuidando 
da pasta da pessoa com deficiência. Gabi é responsá-
vel por implantar projetos, como a realização de uma 
busca ativa das pessoas com deficiência, para saber 
onde elas estão, se estão na escola, como avaliam a 
acessibilidade, transporte público e toda a assistência 
social, além de como trazer melhorias a partir das 
políticas públicas. 

“A pauta que eu carrego não chegou pra mim, ela 
é minha, nasceu comigo”

 No que se refere a Faculdade, Gabi agradece o 
suporte, a estrutura e o apoio de todos, desde a porta-
ria até a coordenação, ela pode contar com todo 
mundo. Por já ter tido uma experiência anterior com 
ensino à distância, Gabi não achou o período da 
pandemia tão difícil quanto seus colegas. Ela se adap-
tou ao nosso ensino híbrido, que conta com aulas 
presenciais e digitais, aproveitando os momentos com 
os professores para tirar dúvidas e utilizando com 
sabedoria seu tempo fora de sala de aula, tornando o 
processo da graduação bem mais prazeroso. 

No entanto, Gabi faz um apelo à falta de transporte 
público de qualidade na cidade de Altamira, tendo em 
vista que a distância da Faculdade acaba se tornando 
um complicador de sua permanência no curso. Ela 
está há três anos sem seu transporte particular e, 
apesar de contar com a ajuda de seus colegas de traba-
lho, ela ainda encontra dificuldades de locomoção na 
cidade. 

“Nem acreditei quando eu terminei esse semestre. 
Não é algo que só dificulta a minha vida, mas de 
outras pessoas. a cidade tem que ser mais acessí-
vel”.

Além disso, conciliar os estudos com o trabalho não 
é uma tarefa fácil. Em seu primeiro semestre, Gabi 
estava muito confusa com essa administração de 
tarefas e de tempo. Felizmente, ela conseguiu se adap-
tar muito em decorrência da flexibilidade que seu 
serviço propõe e conseguiu atingir suas metas no 
último semestre. 

Atualmente, faz mais de sete anos que Gabi não 
fratura nenhum osso, comprovando a eficácia de todo 
seu tratamento a base de suplementação de cálcio, 
colágeno e vitamina D. Apesar do otimismo e do bom 
humor contagiante, o maior desafio da sua vida foi 
superar suas limitações físicas, principalmente na 
infância, em que os serviços de assistência eram 
precários, ainda mais em Altamira por estar longe dos 
grandes centros urbanos. Gabi relatou que quando 
criança, havia apenas um ortopedista na cidade, mas 
que hoje, Altamira cresceu e se desenvolveu, por isso 
consegue providenciar esses serviços com qualidade. 

Sua persistência é inspiradora! Gabi ensina muito 
com tudo que faz e diz. Para ela, sempre vão existir 
pessoas em condições piores, então não podemos 
reclamar e sim agradecer, buscar a melhor solução e 
seguir. 

“Fico muito feliz quando alguém diz que se inspi-
ra em mim, principalmente pessoas com deficiên-
cia. Não fico envaidecida, mas quero ser um exem-
plo positivo e tentar fazer com que outras pessoas 
tenham acesso a tudo que eu tive de maneira mais 
simples!”

Gabi adora se sentir incluída, apesar das diferenças, 
ela é uma mulher e estudante como qualquer outra 
pessoa.  Daiane Oliveira, Gerente Acadêmica da facul-
dade, a vê como um exemplo de ser humano: “A Gabi é 
uma menina mulher, que demonstra ter força, garra e 
muita determinação. mesmo diante de todas as suas 
limitações nunca vimos a Gabi se vitimizando ou algo 
parecido, pelo contrário, ela procura sempre se envolver 
em tudo, estar inserida em meio aos seus colegas de 
turma e sem dúvidas é uma inspiração para nós é um 
orgulho termos ela como aluna."

Sua mãe, dona Miriam, foi fundamental para que a 
estudante sempre acreditasse no seu potencial. A Gabi 
também faz piada, também tira nota baixa, chega 
atrasada e possui um jeito único de ser. A sua autenti-
cidade é visível e sorte de quem a conhece!

Gabriela Maria Gomes Macieira

O 1º Lugar ficou com a Rayane 
Albuquerque! Olha só o poema que ela 
escreveu!

POESIA
Do céu a terna garoa
Gardênias espalhadas pelo campo
Os versos vistos em cada folha
Que até hoje em saudade ainda canto 

Cantorias que em tal voz minha 
Lembram me tardes mais viris 
Em que a única preocupação que tinha
Era de voltar antes dos dias terem seus 
fins.

Rayane Albuquerque
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Já o 2º Lugar ficou com a Alice 
Souza que gravou um aúdio com o 
Cover da música Ela só quer paz do 
Projota . Você pode ouvir acessan-
do a página com o QR Code abaixo:

 ou no link:
serradouradaaltamira.com.br/jornal

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira



Pág. 7

Conte-nos um pouco sobre você!
A gente quer te conhecer mais! Conta pra gente um pouquinho do que você gosta para que possamos 
ser mais assertivos nas nossas ações e comunicações. Queremos falar a sua língua!

“Nunca é tarde demais para ser 
aquilo que sempre desejou ser.”*

Todo mundo vê a Lorena pelos corredores da 
Faculdade. Se não sabe o nome, sabe sempre 
onde ela está e que pode recorrer a ela. Mas 
quem conhece mesmo a Lorena Alves da Silva, 
a mulher responsável pelo acolhimento dos 
nossos estudantes?  Chega mais!

“Olá, eu me chamo Lorena, tenho 23 anos, sou 
licenciada plena em matemática, especialista 
em análises de dados e matemática aplicada. 
Apaixonada em livros, animais e amante de 
séries. Amo o meu trabalho com o público, 
poder ajudar o outro é o que me deixa feliz.”

Lorena Alves da Silva

Ping-P�g

*A frase do título da matéria é de George Eliot, uma das
frases que a Lorena mais gosta. 

Nome Completo? - Lorena Alves da Silva
Idade? - 23 anos
Onde você nasceu? - Senador José Porfírio - PA
Quais são seus hobbies? - Gosto de ler, viajar e 
aprender coisas novas. 
O que você faz no seu tempo livre? - Eu leio, 
durmo e assisto a séries. Filmes eu costumo 
assistir quando eles são baseados em livros.
Qual seu filme preferido? - Todos os filmes da 
Barbie
Qual sua série preferida? - “Grey’s Anatomy” e 
“O gambito da rainha”
Qual seu cantor/banda preferido? - Isadora 
Pompeu
Quais são as pessoas mais importantes da sua 
vida? - Meu pai e minha mãe
Qual a sua comida predileta? - Bolo e pudim
Você tem algum bicho de estimação? - Tenho 
três gatos chamados Tomaz Shelby, Polly Shelby 
e Leleco. 
O que você cursou na faculdade? - Fiz licencia-
tura plena em Matemática e atualmente estou 
cursando duas pós-graduações: Análise de 
Dados em Matemática Aplicada e Docência no 
Ensino Superior. 
Se pudesse viver durante um dia a vida de 
outra pessoa, quem seria? - Marina Ruy Barbo-
sa
Se pudesse ser um animal, qual você seria? - 
Borboleta
Se pudesse escolher uma cidade, em qualquer 
lugar do mundo para morar, qual seria? - 
Qualquer cidade na Inglaterra.
Se tiver que ouvir uma notícia boa e uma ruim, 
qual você escolhe ouvir primeiro? - Ouviria a 
ruim primeiro. 
Se você tivesse um super poder, qual seria? - 
Invisibilidade
Gosta de praticar alguma atividade física? - 
Gosto muito de jogar vôlei, mas agora não tenho 
praticado tanto.
Qual aplicativo de celular você mais usa? - 
Whatsapp
O que você mais gosta no seu trabalho? - 
Adoro trabalhar com pessoas, apesar de ser 
cansativo, eu gosto de conhecer pessoas novas. 
Quem é o seu ídolo? - Minha mãe
Curiosidade sobre você - Eu já li todos os livros 
que tinham na biblioteca da minha escola. 

Agora que você conhece mais a Lorena, que tal 
trocar uma ideia e compartilhar curiosidade 
além de pedir informação de bate pronto? 
Lorena, que bom que temos você por aqui!

Classificados
Serviço de Designer Gráfico
Faço criações de artes gráficas para todos os fins. 
Contato de Valdsnei Costa 93 99235-0691
Bombons trufados com recheios regionais 
Bombons de chocolate com 70% ( matéria prima do sítio Ascurra em 
Medicilandia) e outras  marcas de chocolate meio amargo( cupuaçu, 
açaí, brigadeiro, Coco, maracujá, castanha do Pará, abacaxi e 
etc…Também trabalhamos com nibs saborizados 
(pimenta,vinho,gengibre, canela, cumaru), biscoitos de castanhas, 
amendoim e doces finos para eventos. Contato de Maria Auxiliadora 
Guimarães 93 99188 0485
Lingeries
Peças únicas e sofisticadas.
Tratar com Laine Pereira pelo celular: 91 992548019;
Instagram: Shilpher Lingeries; e-mail layynnepinheiro@hotmail.com 
Moda fitness
Trabalho com moda fitness de primeira qualidade, peças lindas e com 
tecido maravilhoso de se vestir para as meninas arrasarem nos treinos. 
Tratar com Jessyca Pinto pelo celular: 93 991160436; e-mail: 
jessycaa.dayanee@gmail.com; Instagram: @jessymodafitness.atm
Extensão de unhas 
O melhor alongamento de unhas de Altamira, fazemos alongamento em 
gel, fibra, no molde e em Tips, no formato que melhor te representa. 
Tratar com Deiziane Ribeiro: @afroditenailsdesigner ou 93 991934203 
Alimentação saudável 
Cozinha gourmet de marmitas saudável, bolos no pote, tortas, barra de 
cereal, ovos de Páscoa, cookies, e bolos recheados sem glúten 0 açúcar, 
taça da felicidade. Contato de Fernanda de Moura: 93 99127-6094
Serviços de construção civil, construções e reformas
Administração de obras na condição de empreitada, construções, 
reformas, acabamentos, serviços do alicerce ao acabamento.
Contato de Bruno Silveira: celular (93)991536936 ou e-mail 
bsconstrucoeseservicos01@gmail.com
Roupa masculina 
Qualquer tipo de roupa masculina nós vendemos 
Tratar com Kauã do Vale: Telefone: 93 991756683;  Instagram: 
saga_store_atm
Vendas, manutenção e instalação de ar condicionado e assistência 
técnica
Somos uma empresa especializada em ar-condicionados , trabalhamos 
com qualidade e cuidado para oferecer sempre o melhor para os nossos 
clientes. Tratar com Gabriel Reis: Telefone 93991070320; Instagram 
@gl_refrigeracaoatm
Bombom de chocolate
Bombons com recheios de brigadeiros e coco no valor de 1 real. Contato 
de Cleyciane dos Santos gleycianesantoscastro2030@gmail.com
Salada de fruta 
Saudável e super saborosa. Contato de Janaína Gomes: celular 93 
99109-9900; e-mail ferreiracruzjanaina@gmail.com; Instagram 
@janainafg2021
Lavagem de roupa automatizada
Nosso modelo é self service onde o cliente tem autonomia de chegar, 
fazer o pagamento sozinho nas máquinas, a máquina libera e o cliente 
coloca suas roupas para lavagem. Nossos serviços já vem incluso sabão 
e amaciante, o cesto de 40L por apenas 14,99.
Tratar com Louise Neres: e-mail: fast.altamira@lavateria.com.br, celular: 
93991884566, Instagram @lavateriafast.altamira
Roupas masculinas e femininas
Shay Modas, uma loja de roupas online onde você encontra um pouco 
de tudo que você gosta. Tratar com Lígia Fernandes: Instagram 
@shay_modas4 ou celular 93991871797
Eletrônicos, móveis, eletroportáteis e muito mais
Aqui no Magazine Luiza você encontra os melhores preços da cidade 
com um bom atendimento e produtos de qualidade.
Tratar com Weslane de Sousa: (093)992035094
Doces e salgados saudáveis
Doces e salgados saudáveis para intolerantes zero lactose e glúten, e 
zero açúcar e Low Carb para quem quer emagrecer ou diabéticos
Contato de Dulce Carneiro: 93991554575
Bentô Cakes
Mini bolo personalizado com memes, frases engraçadas ou declarações 
entregue em uma embalagem de lanche. Serve muito bem 2 pessoas. 
Acompanha um garfo e uma vela ( caso seja para o aniversariante). 
Contato de Bruna Krombauer: (93)98432-9066
Roupas e acessórios Country 
Country Store: botas, canivetes, Camisas, calças, acessórios de Couro, 
Bonés, Chapéus e outros. Tratar com Kayky Freitas: (91)99149-6116, 
@Country_Store-ATM.
Bolsas e acessórios 
Cada momento especial pede uma bolsa como 
acompanhante!#sacolinha_show 
Contato de Thaynara Soares: 93 992398969 @sacolinha_show 
Chocolate artesanal
Chocolates artesanais finos e premiados como uma das melhores 
amêndoas de 2021. Tratar com Fernanda Preuss: 93 99214-6705 
@kakaoblumennoficial
Serviços Fotográficos
Ensaios externos; 15 anos; casamento civil; enlace matrimonial; eventos 
em geral; aniversários infantil e adulto; formaturas; entre outros. Enzo 
Kaique Fotografia - Registrando Momentos Únicos para toda a Vida! 
Contato de Enzo Kaique: Telefone: (93) 99141-9297 / e-mail: 
enzokayquee@gmail.com / Instagram: @enzokaiquefotos 
Produtos Hinode 
Perfumes; Cosméticos e Linha de Boa forma e Bem Estar
Tratar com Ana Beatriz: 93984139360, @altamirahinode 
Extensão de unhas
Alongamento de unhas em fibra de vidro, molde F1, Tips e muito mais. 
Tratar com Deiziane da Silva: 93 991934203 ou @afroditenailsdesigner

Presentes Criativos (Cata Vento Presentes)
A Cata Vento Presentes é um empreendimento voltado a transmitir 
amor e carinho, por meio de presentes cheios de estilo, personalidade e 
modernidade. O objetivo da loja é mostrar a todos o lado bom da vida! 
Tratar com Júlia Carolina: (93) 99143-8381, Instagram: 
@catavento_presentes, Email: cataventopresentes662@gmail.com 
Estética
Contato Jéssica Rabelo: 93 99100-1001 
Liberação miofascial e ventosaterapia
Pretendemos amenizar as dores e desconfortos musculares causadas 
por tensão, principalmente após o término de atividades físicas, pessoas 
que sofrem com posturas erradas, corpo menos elástico e movimentos 
limitados.  Contato de Rafael Flausino: 93991877096
Bolos e chocolates caseiros 
Bolos e bombons caseiros com os melhores sabores regionais como 
cupuaçu, castanha do Pará, coco e brigadeiros.. Tratar com Izaias 
Guimarães: (93)991885352,  ghessanlima@ gmail.com,  
@Docesaboratmsaboratm
Serviço em geral em construção civil
Empresa de construção civil. Elétrica e hidráulica. Tudo que precisar. 
Contato de Elton Fleck: 93-991276105
Bolo e chopp
Vendas de bolo de chocolate e chopp de vários sabores
Contato de Marina Duarte: 93991687676
Materiais para construção, irrigação e ferramentas agrícolas.
Hidrocampo oferece os mais variados produtos agrícolas para o 
produtor de Altamira-Pará e região. Tratar com Daniela Oliveira: 93 
991081455
Papelaria online - Paper family
Trabalhamos com ótimos produtos criativos, produtos de luxo, 
produtos de organização e produtividade, estamos a um ano no 
mercado, o nome da papelaria é Paper family, somos duas donas (irmãs). 
Tratar com Ana Beatriz Oliveira: Cel: (93)99128-9518, e-mail: 
anabeatrizmachado875@gmail.com, insta:@anah_mota
Semi jóias
Isadora story - Semi jóias com 01 ano de garantia hipoalergênicas.
Contato de Bárbara Lima: 93988137953/ @isadorasemijoias
Cosméticos Avon, Natura , Favorita e Oboticario. Peças Romance e 
Jóias Magold
Entrego no conforto do seu lar.  Contato de Iana Gomes: (93)991389308; 
@_lorena_loh
Colágeno hidrolisado Naara
Um delicioso nutricosmético com alta concentração de Colágeno 
Hidrolisado, vitaminas C, B6, B12, l-cisteína, zinco, niacina e ácido 
pantotênico. Contato de Gina Birne: E-mail: ginabirne@hotmail.com 
Insta: @ginabirne
Projeto de Arquitetura e Interiores
Soluções Arquitetônicas, projetos autorais de arquitetura e decoração. 
Dicas e inspirações de projetos e tendências.
Contato de Ana Paula Ribeiro: Instagram: _a.arquitetura E-mail: 
ana.ribeiro.atm@gmail.com
Pintura em Telas Decorativas e Mural na Parede
A Rabisco Decor tem o propósito de levar criatividade, personalidade e 
estilo de vida para a decoração dos ambientes através da arte 
expressada nas telas e murais. Tratar com Matheus Monteiro: (93) 
99115-0475 / Instagram @rabisco_decor
Instagram de estudos 
No @beatrizkodonto mostro um pouco a rotina de estudante de 
odontologia, claro que estudantes de outros cursos também podem 
gostar e se identificar e até serem ajudados em algo!
Romance Lingerie 
Peças íntimas. Contato de Keilete Oliveira: 93 99149-2336
DIAMANTES LINGERIE 
Lingerie da marca diamante, vendo calcinha, sutiã e conjunto de 
lingerie. produto de qualidade, e confortável.
Contato de Keila Matos: 93 991716486
Tratamentos corporais e faciais
Cuidados com a pele nunca é demais. Realizo vários tipos de 
tratamentos faciais e corporais. 
Contato de Jaqueline da Silva: jakerodrigues0296@gmail.com, 
@jakerodriguesesteticista, (93)99181-6752
Mentoria Financeira Pessoal 
Oriento pessoas endividadas a saírem das dívidas com soluções 
práticas, trabalhando os gatilhos comportamentais que as impedem de 
se desvencilhar das DÍVIDAS.
Instagram/Youtube/Facebook: @kesiamirandaoficial
Produtos de beleza e cursos
Oferecemos produtos, cursos com certificados incluso para carga 
horária de alunos e aparelhos para estética. 
Contato de Luana Carla: (93)99152-1740
Perito judicial e Recuperação tributária
Contato de Adelino Rodrigues: 93 99172-9176
Itens de papelaria
A papelaria mais fofa da cidade, temos material feminino e masculino. 
Novidades, fofura, delicadeza e muitos brindes.
Tratar com Thaís Martins: @triboodopapel (93)992057090
Roupas
Somos uma loja virtual de roupas femininas. O nome da loja é Garota 
Atrevida, o nome é uma forma de inspirar as mulheres a serem quem 
elas quiserem ser. Tratar com Tainá de Barros: (93) 9 9952-0627 ou 
instagram: @garota_atrevida.atm
Moda Praia
Uma lojinha online de moda praia feminina, levarmos as peças até você 
cliente para dar uma olhadinha ou você pode estar vindo em minha 
residência, fazemos entregas, e não se preocupar com as formas de 
pagamento. Tratar com Arianne Silva: Instragram: 
@universo_dos_biquinis / telefone para contato (93) 99122-2433
Tratamento para animais de grande porte
Mais atenção a quem nos promove o nosso futuro 
Contato de Vinicius de Souza: (93) 9 91961720 
Livros e Bíblias
Contato de Cleviany Sperotto: @Cleviany_sperotto. (93)99171-7299

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira



Pág. 8

Graduação
� Arquitetura e Urbanismo
� Biomedicina
� Direito
� Enfermagem
� Engenharia Civil
� Engenharia de Produção
� Engenharia Elétrica
� Engenharia Mecânica
� Farmácia
� Fisioterapia
� Medicina Veterinária
� Nutrição
� Odontologia
� Psicologia
� Sistemas de Informação

Graduação Digital - EaD 
� Análise e Desenvolvimento 
   de Sistemas
� Administração
� Ciências Contábeis
� Educação Física
� Enfermagem 
� Estética e Cosmética
� Farmácia
� Gestão de Recursos   
   Humanos
� Gestão Comercial
� Gestão Financeira
� Logística
� Marketing
� Pedagogia
� Processos Gerenciais

Pós-Graduação
� Pós-Graduação em Docência do Ensino 
   Superior
� Pós-Graduação em Estética
� Pós-Graduação em Formação de 
   Professores
� Pós-Graduação em Gestão Comercial e 
   Vendas
� Pós-Graduação em Gestão Pública
� Pós-Graduação em Gestão em Saúde
� Pós-Graduação em Marketing Digital
� MBA Gestão Estratégica de Negócios 
� MBA Gestão Estratégica de Pessoas 
� MBA Gestão Estratégica de Marketing 
� MBA Gestão de Projetos 

Acesse nosso 
site e saiba mais:

www.serradouradaaltamira.com.br

Converse com o T0ny

(31) 9626-8077

Nossa Estrutura:

Você já conhece os nossos cursos?

Formas de entrada:

Vestibular Agendado

Nota no Enem

Transferência Convênios com Empresas

Retorno

Nova Graduação

O Jornal da Faculdade Serra Dourada Altamira


