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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2022 

 

FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI DE PESQUISA CIENTÍFICA 

HUMANISTA CULTURAL E EDUCACIONAL & FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

 
 

 

PROGRAMA DE PESQUISA E DIFUSÃO DA ONTOPSICOLOGIA 

 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO DA ONTOPSICOLOGIA EM CONEXÃO COM O BRASIL E O 

MUNDO 

 

 

Síntese dos Números do Ano de 2022 

 

4 grandes eventos internacionais 

180 participantes dos eventos na Holanda e Itália 

70 estudantes de graduação participando da Disciplina UNITAR da ONU em Haia 

2 convenções de professores AMF + FAM 

100 textos Ontopsicologia aplicada no Prêmio FOIL 

20 TCCs Especialização em Ontopsicologia 

19 Pequenas Teses 

84 novos alunos na Pós-Graduação AMF (MBA e Especialização) 

10 novos artigos científicos na Revista Brasileira de Ontopsicologia 

78 artigos científicos no Atos do Congresso Internacional Uma Nova Pedagogia para a 

Sociedade Futura 

3 novos lançamentos de livros em Ontopsicologia aplicada por professores 

7 professores internacionais 

6 TCCs Bacharelado em Ontopsicologia 

403 empresários participantes do Alta Formação Empresarial 

18 Universidades e Institutos Politécnicos visitados e conhecidos em Portugal para  

acordos de cooperação e parcerias internacionais  

104 professores, diretores, gestores da área da Educação no Escola de Inovações 

Pedagógicas 

 

Contribuindo com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 

4 – Educação de Qualidade 

3 – Saúde e Bem-Estar 

8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

17 – Parcerias e Meios de Implementação 
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1 APRESENTAÇÃO 

______________________________________________________________________ 
 

O Programa de Pesquisa e Difusão da Ontopsicologia é um programa de caráter 

científico, educacional, cultural em base aos pilares de ensino, pesquisa, extensão, 

inovação e internacionalidade promovido pela Fundação Antonio Meneghetti que reúne 

e contempla inúmeros projetos e ações realizadas em âmbito acadêmico, universitário e 

científico para a produção e divulgação do conhecimento ontopsicológico.  

Todos os projetos e ações objetivam a formação de pesquisadores e docentes na 

área da Ciência Ontopsicológica, bem como a difusão, divulgação e desenvolvimento da 

Ontopsicologia no Brasil, na América Latina e no mundo. Os projetos apresentam os 

constructos teóricos, epistemológicos, metodológicos, práticos e de aplicações da 

Ontopsicologia em diversas contribuições para a sociedade contemporânea.  

Com a realização de eventos, encontros, simpósios, congressos científicos e 

cursos de formação, reunindo profissionais de diversas áreas, tem-se a evidência da 

Ontopsicologia como uma ciência humanista e interdisciplinar, que além do 

desenvolvimento da própria área e campos de atuação também pode ser aplicada em 

conexão e interface as demais áreas do conhecimento para que se promova o 

desenvolvimento humano integral.  

Nos encontros científicos e cursos de formação demonstramos a relevância da 

difusão e divulgação da Ontopsicologia para a formação de líderes em âmbitos 

empresariais, científicos, educacionais e culturais. Junto destes, outro ponto 

fundamental é a formação das jovens gerações, de modo que se beneficiem com este 

conhecimento e o levem adiante, pois a Ontopsicologia é uma ciência que retoma, 

desenvolve e coloca em evidência o critério humano.  

O ensino e a formação em Ontopsicologia também cresce exponencialmente a 

cada novo curso e projeto desenvolvido pela Fundação Antonio Meneghetti e pela 

AMF. Fazem parte das atividades formativas de ensino cada um dos 30 Projetos 

Educacionais e Culturais da Fundação, os seis Cursos de Graduação da AMF, as turmas 

de MBA Identidade Empresarial, as turmas de Especialização em Ontopsicologia, as 

disciplinas de Formação Empreendedora e Liderança (disciplinas FOIL) e todos os 

Cursos de Extensão realizados em parceria pela Fundação e pela AMF.  

Os projetos que integram o Programa de Pesquisa e Difusão da Ontopsicologia, 

além de divulgar as pesquisas científicas brasileiras na área de Ontopsicologia, em 

território nacional, em países da América Latina e no mundo, busca, constantemente, 

incentivar a vinda de pesquisadores de outros países para realização de intercâmbio 

científico e cultural e trazer relatos e resultados de suas pesquisas, compartilhando 

conhecimentos, e trabalhando de modo colaborativo. Historicamente cientistas na área 

de Ontopsicologia da Itália, Federação Russa, Ucrânia, Letônia, além de países da 

América Latina vêm, por meio deste Projeto, até o Recanto Maestro para difundir o que 

se está pesquisando, aplicando e encontrando como resultados de pesquisas em seus 

países. Essas trocas e este compartilhar do conhecimento são extremamente válidas, 

proporcionando como resultado o desenvolvimento, a fortificação e consolidação da 
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Ontopsicologia no Brasil e no mundo, demonstrando resultados concretos dessa ciência 

em prol do desenvolvimento inovador e criativo que é essencialmente humano.  

 

 

 

2 ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM ONTOPSICOLOGIA 

REALIZADAS NO ANO DE 2022  

______________________________________________________________________ 
 

 

V Convenção de Professores AMF:  

 

Nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022 foi realizada a V Convenção de 

Professores reunindo todos os professores dos Cursos de Graduação, a saber: 

Administração, Sistemas de Informação, Direito, Bacharelado em Ontopsicologia, 

Licenciatura em Pedagogia e Ciências Contábeis. Uma programação bastante intensa foi 

organizada nos mínimos detalhes para realizar a formação continuada e capacitação de 

nossos professores. A abertura e saudação inicial ficou a cargo da Srª Any Rothmann, 

Curadora Estratégica da Fundação Antonio Meneghetti e Diretora Comercial da AMF. 

Na sequência, recebemos a Profª Drª Carolina Cavalcanti, vinda de São Paulo e que 

trabalhou trazendo muitas novidades na área das Metodologias Ativas e Inovativas no 

Brasil, com palestra proferida e diversas atividades práticas em forma de oficinas. A 

noite os professores puderam desfrutar do espaço do Resort das Termas Romanas 

Recanto Maestro. No segundo dia realizadas reuniões de alinhamento de cada um dos 

Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados de Cursos e na parte da tarde uma 

programação especial abrindo para perguntas e troca de conhecimento entre todos os 

professores a respeito do Recanto Maestro, da Fundação Antonio Meneghetti, da vida e 

obra do Acad. Prof. Antonio Meneghetti e da Ciência Ontopsicológica no Brasil e no 

mundo.  

 

 

Visita à Scuola Professionale Provinciale Alberghiera Cesare Ritz (Itália) 

 

No início do mês de março foi realizada uma visita técnica à Scuola 

Professionale Provinciale Alberghiera Cesare Ritz, localizada na cidade de Merano, 

Província Autônoma de Bolzano, Alto Adige, na Itália, por representantes da Fundação 

Antonio Meneghetti e da AMF, para conhecer sua Direção, professores, infraestrutura, 

método de formação, currículo acadêmico, visando uma futura parceria institucional 

para os futuros projetos acadêmicos de Graduação da AMF: Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria e Faculdade de Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar 

com o Bacharelado em Gastronomia. A Scuola Cesare Ritz é a única escola hoteleira 

em língua italiana da Província de Bolzano. O Diploma de Maturidade é equiparado 

àquele obtido nas escolas estatais na Itália. A sua localização a Merano, cidade de 

antigas e consolidadas tradições turísticas, a torna interlocutora privilegiada aos mais 
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qualificados operadores do setor turístico-hoteleiro. Esta é mais uma atividade que 

reforça as ações na área da internacionalidade da FAM e da AMF, com interface de 

divulgação da Ciência Ontopsicológica também, o que já demonstra, por esta e demais 

parcerias com instituições do exterior que os novos Cursos de Graduação da AMF já 

nascerão internacionais.  

 

 

Prêmio FOIL 2022:  

 

Com novo Edital apresentado em março, com prazo para produção de um texto 

narrativo que desse ênfase ao que significa fazer parte da Geração AMF, foram 

produzidos, pelos participantes, dentre alunos e professores da AMF, bem como 

colaboradores da AMF e da Fundação Antonio Meneghetti, a quantidade de 100 textos 

muito vivos que relatam o diferencial da Ontopsicologia sendo estudada, vivenciada, 

pratica e aplicada no dia a dia de jovens e profissionais. Destes 100 textos, 28 foram de 

alunos ingressantes/calouros na AMF no início de 2022, 28 foram de professores e 44 

foram de alunos veteranos. Os melhores textos foram avaliados e selecionados para a 

nova edição do livro da Coleção Fanciullo em 2022.  

 

 

 

International Meeting Person & Society em Den Haag (Holanda) 
 

No dia 06 de junho de 2022 a Fundação Antonio Meneghetti de Pesquisa 

Científica Humanista Cultural e Educacional conjuntamente à Faculdade Antonio 

Meneghetti (AMF) realizaram o International Meeting Person & Society – o Meeting 

Internacional Pessoa e Sociedade, na Sala de Conferências do Leonardo Royal Hotel 

Promenade na cidade Den Haag (Haia, em português e The Hague em inglês) na 

Holanda, que recebeu um público de 180 participantes, dentre eles jovens estudantes, 

profissionais liberais, empresários e lideranças da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e dos Países Baixos. O público foi proveniente de quatro países, a saber: Brasil, 

Holanda, Ucrânia e Itália. 

 Durante toda a vida de trabalho científico, filosófico e empresarial para o 

desenvolvimento de jovens, de profissionais, de empresários e de líderes, formando 

lideranças para atuarem de modo ativo e eficiente no contexto social, o Acad. Prof. 

Antonio Meneghetti foi convidado como conferencista internacional e também 

organizou centenas de congressos, convenções, encontros científicos nas mais altas 

instâncias de discussão e de tomada de decisões a nível mundial. 

 Este International Meeting Pessoa e Sociedade é resultado de uma longa e 

profícua história de colaboração com os princípios, iniciativas e agências das Nações 

Unidas, iniciada pelo Prof. Antonio Meneghetti há mais de 20 anos e levada adiante 

hoje pelas Fundações que criou no Brasil e no mundo. Entendendo os diferenciais 

obtidos que a formação juntamente a Antonio Meneghetti proporcionou e levando 

adiante o legado e a obra da Ciência Ontopsicológica no Brasil e no mundo, foi neste 
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dia, 06 de junho de 2022 o momento de pensarmos, discutirmos e apresentarmos na 

cidade de Haia, na Holanda, que pessoa e que sociedade precisamos ser e contribuir 

para a formação integral.  

  Com a temática “Pessoa e Sociedade”, a Fundação Antonio Meneghetti elegeu 

este Meeting Internacional para lançar a sua mais nova obra da “Coleção Antonio 

Meneghetti sobre...”. Em uma das conferências realizadas pelo Prof. Meneghetti, 

presentes nesta obra, ele afirma: “Hoje, com a globalização, é possível a superioridade 

da pessoa, é um grande evento para a personalidade humana. Ter o primeiro respeito 

pelo serviço social. Não há verdadeira grande genialidade se antes não há também 

função social”.  

Inaugurando o International Meeting “Pessoa e Sociedade”, a abertura do evento 

recebeu a Srª Babiche Wouters Van Den Oudnweijer (representando o The Hague 

Convention Center e a Secretaria Municipal de Turismo de Haia); o Sr. Martin Born 

(Directorate for International Affairs – Municipality of The Hague); o Sr. Emerson 

Novais Lopes (Chefe do Setor de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada 

do Brasil em Haia); a Srª Silvia Vacchi (Representative of The United Nations Institute 

of Research and Training); a Srª Helena Biasotto (Diretora Institucional da Faculdade 

Antonio Meneghetti); o Sr. Almir Foletto (Presidente do Conselho Deliberativo da 

Fundação Antonio Meneghetti) e a Srª Any Rothmann (Curadora Estratégica da 

Fundação Antonio Meneghetti). 

 Este evento internacional apoiou os seguintes movimentos da Organização das 

Nações Unidas: Pacto Global; PRIME – os Princípios para a Educação Gerencial 

Responsável; Impacto Acadêmico; Compromisso por Práticas Sustentáveis das 

Instituições de Ensino Superior e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU. 

 Logo após a abertura do evento, o International Meeting recebeu sua convidada 

de honra, Vossa Alteza Real a Princesa Petra Laurentien Brinkhorst dos Países Baixos, 

uma grande personalidade e inteligência da história contemporânea da Holanda, com 

uma grande carreira na área do Jornalismo, da Educação e na área Social. A Princesa 

Laurentien estudou História na Universidade da Holanda e também estudou o 

Bacharelado em Ciências Políticas na Queen Mary College, da Universidade de 

Londres; possui Mestrado em Jornalismo pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, 

Estados Unidos; construiu uma ampla carreira na área de comunicação internacional, 

trabalhando para diversas agências internacionais de comunicação e publicidade; 

também atua como Coordenadora em diversas ações nas áreas Sociais e Educacionais 

da Holanda, conjuntamente a projetos da Organização das Nações Unidas e da 

UNESCO.  

Em 2017, a Princesa Laurentien fundou, em conjunto com o Príncipe 

Constantino Cristóvão Frederico Aschwin, a Fundação intitulada “Number 5 

Foundation”. E essa é a entidade que conectou a Fundação Antonio Meneghetti ela, uma 

entidade filantrópica que atualmente desenvolve diversos trabalhos e projetos 

inovadores que abordam uma série de questões sociais. A iniciativa de convidar a 

Number 5 Foundation para este evento aconteceu porque entendemos uma profunda 

conexão de valores entre nossas fundações, a saber, a Fundação Number 5 Foundation e 
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a FAM. Sentimo-nos muito honrados pela oportunidade de trocar, compartilhar 

conhecimentos e aprendizados com a Princesa Laurentien durante o International 

Meeting Pessoa e Sociedade. O objetivo principal da Number 5 Foundation, de 

fomentar a conexão entre pessoas comprometidas com a inovação que contribui para 

uma sociedade justa e sustentável, tem muita conexão com o trabalho que realizamos 

em nossos projetos educacionais e culturais no Brasil. 

 Acreditamos que diálogos focados em fatos culturais, interesses de diferentes 

atores sociais, experiências práticas e percepções dos dilemas da nossa sociedade atual, 

trazem soluções para a construção de um futuro melhor, visando alcançar os ODS e a 

Agenda 2030, observando que ambas as Fundações atuam em conjunto neste campo. 

Trabalhar para alcançar os ODS requer ações em prática local, com uma visão de 

impacto global, alinhada com uma mentalidade internacional. 

O trabalho focado na educação de crianças e jovens para serem cidadãos globais 

torna absolutamente imprescindível a troca de experiências com entidades como a 

Number 5 Foundation. É necessário conectar-se internacionalmente com aqueles que 

estão comprometidos com a inovação para construir um futuro melhor, não apenas para 

nós, mas para os jovens das gerações futuras. 

Ideias especiais e instigantes sobre diálogo, mudança, problemas e formas 

diferentes de encarar as situações foram apenas os primeiros aprendizados de uma aula 

grandiosa que todos os 180 participantes tiveram com a Princesa Laurentien durante 

uma hora inteira do International Meeting que foi dedicada ao pronunciamento de Vossa 

Alteza. Este foi o apelo dela, de que todas as pessoas em suas torres de marfim desçam 

a escada, conectem-se com as demais pessoas e com outros tipos de conhecimento, 

gerem diálogo. Muitas pessoas podem fazer parte do diálogo, mas não serem aqueles 

que facilitam o diálogo e nossa tarefa é realmente esta, no final facilitar o diálogo, pois a 

igualdade, as oportunidades e as trocas precisam ser facilitadas.  

Quando a Princesa finalizou sua fala no Meeting Internacional, ela abriu para 

perguntas, e, de modo muito participativo, um aluno do Curso de Sistemas de 

Informação da AMF, Iuri Piccolini Moro levantou-se e fez uma pergunta em inglês para 

a Princesa. Depois tivemos o egresso do Curso de Administração, Patrick Milano que 

também fez sua pergunta em inglês e mais três estudantes de Direito que fizeram 

perguntas para Vossa Alteza Real, a Princesa Laurentien. 

 Com muita alegria, respeito e honra foi finalizada a primeira parte do Meeting 

Internacional quando a Princesa concluiu sua participação, que de modo muito especial, 

com honra e uma imensa responsabilidade tocou a todos os participantes presentes 

naquele momento. 

 A partir da segunda parte do evento foram realizados mais dois momentos do 

mesmo modo importantes. O primeiro, o Painel intitulado “Pessoa e Sociedade”, com a 

presença de três empresários brasileiros, Conselheiros da Fundação Antonio Meneghetti 

e Professores do Curso de Alta Formação Empresarial Internacional. O Sr. Carlos 

Gennari, empresário do ramo da construção civil em São Paulo, abordou o tema “A 

operatividade da Ontopsicologia e o Futuro da ONU: o compromisso da Ontopsicologia 

no interior das Nações Unidas”.  
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 Seguiu-se a apresentação do Sr. Wesley Lacerda, empresário da área de 

viticultura e produção de vinhos, que abordou o tema “A Ontopsicologia para o terceiro 

milênio: o futuro do saber no mundo”. E para encerrar este Painel tivemos a 

apresentação do Sr. Claudio Carrara, empresário do setor de Tecnologia da Informação, 

com a temática “A importância do protagonismo do Brasil no mundo: a 

responsabilidade das lideranças empresariais, políticas, intelectuais e também dos 

jovens”. 

 O segundo painel, chamado “Jovem e Sociedade” deu espaço e voz aos jovens, 

àqueles indivíduos que construirão o nosso futuro. Foram chamados, então, a participar 

e realizarem as suas apresentações os jovens alunos Cauê Vieira, acadêmico de 

Administração da AMF; a aluna Sofia Bevilacqua Trevisan, acadêmica do Bacharelado 

em Ontopsicologia da AMF e o egresso de Direito e mais jovem professor da AMF, 

Wilian Friedrich Neu. Eles abordaram sobre a importância da realização da Disciplina 

juntamente a UNITAR, o United Nations Institute for Training and Research da ONU 

(o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa), um braço de treinamento 

e de formação também de jovens, do sistema das Nações Unidas; sobre a importância da 

dialética dentre direitos e deveres principalmente no papel desenvolvido pelos jovens no 

mundo contemporâneo e sobre o protagonismo e responsabilidade dos jovens dentro de 

sua nação e também no contexto internacional. Diferenciais de formação no pilar de 

internacionalidade da Faculdade Antonio Meneghetti para todos os seus jovens 

estudantes de graduação. 

 Para finalizar, o Meeting Internacional contou com a bela, séria e responsável 

fala da Srª Any Rothmann, Curadora Estratégica da FAM, contextualizando este evento 

internacional, a importância do mesmo e a grande responsabilidade de cada pessoa que 

ali estava presente e que participou deste momento, em primeiro lugar, a 

responsabilidade consigo mesmo, em aprender, vivenciar novidades e realizar pelo 

menos uma mudança e melhoria em si mesmo em todo este período. E, a partir disto, a 

responsabilidade em agir, fazer, trabalhar, inovar em suas empresas, seus negócios, em 

seus estudos, de modo a contribuir com uma mudança que todos os dias pode ser 

edificada no contexto social. 

Este foi o International Meeting, um encontro alicerçado em ações e discussões 

de pesquisa e difusão da Ontopsicologia, à luz do diálogo com inteligências 

internacionais, na belíssima cidade de Den Haag, na Holanda, trazendo a tona a 

responsabilidade de uma contínua construção e relação sadia entre pessoa & sociedade. 

 

 

 

Às fontes do Humanismo Empresarial: Alta Formação Empresarial Internacional 

em Holanda e na Itália 
 

O Alta Formação Empresarial, curso de extensão ofertado pela Antonio 

Meneghetti Faculdade em Parceria com a Fundação Antonio Meneghetti, 

periodicamente realiza uma edição internacional. O objetivo de um evento internacional 

é poder expandir e confrontar a mentalidade brasileira com o modo de fazer e servir de 
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outras nações, a fim de relativizar nossos padrões de comportamento, bem como 

oportunizar um momento de férias inteligentes. Com isso, abre-se espaço para a 

inovação, para qualificar o modo de fazer e realizar melhorias no nosso país de origem, 

o Brasil.  

Nesta lógica, de 09 a 12 de junho de 2022, o grupo composto por 70 empresários 

brasileiros participantes do Alta Formação Empresarial Internacional, partindo de 

atividades especiais, visitas a empresas, atividades científicas, artísticas e culturais nas 

cidades de Haia, Rotterdam, Delft e Amsterdam na Holanda, e que posteriormente 

deslocou-se para a Região da Úmbria, na Itália, região que é berço de preceitos do 

Humanismo, assim como local de forte desenvolvimento empreendedor.  

O primeiro dia teve início com visita guiada à esplendorosa e medieval Assis, 

lugar consagrado ao legado de Francisco de Assis sob a saudação “Paz e Bem” (Pax et 

Bonum). Neste mesmo dia, o grupo teve a possibilidade de conhecer e usufruir do Valle 

di Assisi Spa & Golf , empreendimento que sediou muitos eventos de Antonio 

Meneghetti na Itália, tais como as diversas edições da The Summer University of 

Ontopsychology. O grupo pode conhecer a própria história, bem como a potencial 

movente do projeto, através do seu proprietário e idealizador, o Sr. Giampiero Bianconi. 

Por fim, “Os fundamentos do humanismo empresarial: O empresário monástico” foi o 

tema da conferência desenvolvida pelo Prof. Dr. Paolo Zenorini aos participantes.  

Dando continuidade, o segundo dia foi aberto com a visita técnica à Vinícola 

Arnaldo Caprai, onde os participantes puderam conhecer mais sobre a excelência da 

produção úmbria de vinhos, em destaque o famoso “Sagrantino de Montefalco” a partir 

dos pilares da sustentabilidade, no cultivo, produção e desenvolvimento econômico e 

social da região.  

Na sequência, a belíssima Montefalco, ladeada por vinhedos e olivais, pode ser 

explorada pelo grupo em suas particularidades medievais que possuem mais de mil 

anos. Em conexão à temática da produção de vinho, bem como, da percepção e do bom 

gosto alimentícios, as conferências do dia ficaram a cargo do Dr. Francesco Mignani, 

que desenvolveu o tema “Mens sana in corpore sano” a partir de um ponto de vista da 

medicina bioenergética; bem como, o Prof. Dr. Paolo Zenorini deu continuidade ao 

tema dos Fundamentos do Humanismo Empresarial adentrando aos lemas de vida ativa 

e contemplativa decorrentes de Bento de Núrsia, Francisco de Assis e Domingos de 

Gusmão.  

O terceiro dia de formação teve como cenário o vale de Spolettto, mais 

especificamente o Mosteiro de Monteluco, fundado por Francisco de Assis em 1218. 

Junto ao monte do mosteiro, com seus 850 metros de altitude, o grupo visitou o 

“Bosque Sacro”, lugar de profundidade mística, escolhido para a experiência do 

recolhimento por grandes como S. Francisco de Assis, S.Antonio de Pádua, S. 

Boaventura e outros. Na ocasião, os participantes fizeram a experiência deste 

importante genius loci através da condução do Fr. Paolo Zampelini, OFM, que destacou 

a história do lugar, bem como, o convite ao equilíbrio entre contemplação e ação.  

Neste mesmo dia o grupo realizou sua segunda visita técnica, ao Antico Frantoio 

Carletti, uma tradicional e familiar empresa de produção de azeite de oliva, que utiliza-

se de métodos de extração e produção artesanal desde o final do séc. XVII.  
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Na sequência os participantes dirigiram-se ao Borgo San Benedetto, isto é, ao 

histórico e importante burgo Lizori. Recebidos pelo Comitato Cívico de Lizori, os 

participantes viveram in loco passagens importantes da ação formativa e de trabalho do 

Acad. Prof. Antonio Meneghetti que conduziu a restauração deste burgo medieval nos 

anos 1970. Trata-se do primeiro centro ecobiológico de formação ontopsicológica no 

mundo. A ênfase da visita teve por horizonte a união entre a identidade do lugar e a 

intencionalidade do homem como uma união funcional ao líder em ação histórica.  

Para findar os dias de intenso conhecimento e desenvolvimento pessoal, o Prof. 

Dr. Paolo Zenorini proferiu a conferência sobre os “7 pontos do empreendedor” na ótica 

humanista e ontopsicológica. Estes foram, certamente, dias de vivências inesquecíveis, 

sólida formação e renovação pessoal. 

 

 

Produção científica: as novas edições da Saber Humano e da Revista Brasileira de 

Ontopsicologia  

 

 Durante o ano de 2022 tivemos novos volumes e novos números da Saber 

Humano – Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti (ISSN 2446-6298) e da 

Revista Brasileira de Ontopsicologia – Brazilian Journal of Ontopsychology (ISSN 

2764-9318), lançada no ano de 2021, periódicos científicos da AMF em parceria com a 

Fundação Antonio Meneghetti, intensificando suas divulgações, seus acessos abertos 

em plataformas digitais e aumentando suas bases de indexadores para maior visibilidade 

ao público científico e ao público em geral, o que produz incremento em sua rede 

científica.  

 A Saber Humano, como novidade, produziu uma Edição Especial chamada “Eu 

vejo, Eu faço” – Estudos em Administração, sendo um Caderno Especial com 21 

Ensaios produzidos por alunos do Bacharelado em Administração da AMF, trabalho 

científico este em coordenação da Profª Ms. Rafaela Tagliapietra, demonstrando a 

interface entre o estudo teórico-técnico e sua aplicação na área de Administração, 

Gestão, Empreendedorismo, formação de lideranças com o diferencial da Metodologia 

FOIL (Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística). Esta edição pode ser 

acessada em: https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/issue/view/34/showToc 

 Já a Revista Brasileira de Ontopsicologia – Brazilian Journal of 

Ontopsychology, em suas novas edições em 2022, recebeu seu ISSN 2764-9318 pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), apresentando dez 

novos artigos científicos (sete deles em português e três em língua espanhola) resultados 

de pesquisas na área da Ontopsicologia e também em interdisciplinaridade com 

importantes áreas do conhecimento e do fazer humano, com presença de autores e 

pesquisadores do Brasil e América Latina, sendo estes autores já professores, 

pesquisadores e de carreira científica na área da Ciência Ontopsicológica e também 

estudantes do Bacharelado em Ontopsicologia que já iniciam seu percurso de futuros 

técnicos, professores e pesquisadores com atividades de iniciação científica e em 

parceria com seus professores. Os novos dez artigos publicados podem ser aqui 

conhecidos: 

https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/issue/view/34/showToc
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 - Identidade formativa em Ontopsicologia (Prof. Dr. Ângelo Accorsi) p. 7-38; 

 

 - O passo adiante das hard e soft skills: a novidade da FOIL na formação 

universitária (Prof. Dr. Ricardo Schaefer, Breno Prado da Silva, Profª Drª Patrícia 

Wazlawick) p. 39-58; 

 

 - A relação sociedade-sistema e a funcionalidade do Direito na abordagem 

ontopsicológica (Prof. Dr. Tarcísio Meneghetti) p. 59-76; 

 

 - O negócio como contraposição ao líder: ensaio teórico para um novo 

modelo de gestão empresarial (Profª Ms. Josiane Barbieri) p. 77-90; 

 

 - Familia y protagonismo responsable del niño para el logro de la 

autonomía (Silvia Pizzano Gallo) p. 91-100; 

 

 - La Pedagogía Ontopsicológica en interrelación con las nuevas pedagogías 

del siglo XXI como innovación para la educación personalizada (Silvia Pizzano 

Gallo e Carmen Ivanete D’Agostini Spanhol) p. 101-134; 

 

 - La imagen como alfabeto de la energía: intencionalidad e imagen desde la 

perspectiva Ontopsicológica (Maria Sylvia Barreto Trillo e Horácio Chikota) p. 135-

152; 

 

 - Como a Ciência Ontopsicológica pode contribuir na formação de jovens 

para autorrealização? (Mariana dos Reis Veras e Claudiane Weber) p. 153-175; 

 

 - Conhecimentos de Ontopsicologia aplicados à alimentação: o nexo 

necessário para uma vida saudável (Iara Franco Sperotto, Josiane Barbieri e Noemi 

Boer) p. 176-197; 

 

 - Campo Semântico como instrumento de análise na Consultoria de 

Autenticação em Ontopsicologia (Laurem Anzolin Silveira e Clarissa Mazon 

Miranda) p. 198-215.  

 

 Todos estes artigos científicos podem ser acessados, lidos e estudados em: 

https://revbo.emnuvens.com.br/revbo/issue/view/2 

 

 A Saber Humano é indexada na Diadorim, EBSCO, Redib, Latindex, Periódicos 

CAPES e PoPa (Repositório da ABEC). A Revista Brasileira de Ontopsicologia é 

indexada na Diadorim, Latindex, Google Scholar (Acadêmico) e dentro em breve na 

EBSCO e DOAJ.  

 

https://revbo.emnuvens.com.br/revbo/issue/view/2
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Novas Turmas de MBA Identidade Empresarial e Especialização em 

Ontopsicologia 

 

Nos meses de junho e de julho deu-se a abertura das aulas de nova Turma do 

MBA Identidade Empresarial 2022 e da 6ª Turma de Especialização em Ontopsicologia 

2022 da AMF. As turmas são compostas por 84 profissionais empresários, 

empreendedores, advogados, psicológicos, professores, profissionais da área de TI e 

executivos das mais diversas áreas de formação e atuação que concretizaram a busca 

pela excelência no saber fazer e saber servir, no conhecimento de si, focando no 

desenvolvimento pessoal e do negócio, realizando uma formação única com o 

diferencial da metodologia Ontopsicológica.  

 
 

Lançamento dos Atos do IV Congresso Internacional Uma Nova Pedagogia para a 

Sociedade Futura 

 

Nos dias 2 e 3 de julho de 2021 a Fundação Antonio Meneghetti de Pesquisa 

Científica Humanista Cultural e Educacional realizou, com parceria da AMF, o IV 

Congresso Internacional Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura, com a temática 

“Formação & Tecnologia Humana – A Educação do Futuro já começou”, com uma 

programação riquíssima de muito conteúdo atualizado, contemporâneo, internacional e 

diversas novas ideias e práticas de inovação no cenário amplo da Educação no século 

XXI.  

O Congresso demonstrou como, na prática, a Ontopsicologia pode ser usada para 

a formação de crianças, jovens e adultos. Reuniu a comunidade da região e visitantes do 

Recanto Maestro para assistirem as conferências de professores e pesquisadores sobre a 

Ciência Ontopsicológica e a Pedagogia direcionada ao desenvolvimento do 

protagonismo responsável, além de abrir espaço para a demonstração prática de 

educadores de diversos setores. 

Com a presença de 200 participantes presencialmente no Auditório da AMF nos 

dois dias do Congresso; 4.236 participantes em formato online/remoto síncrono nos dois 

dias; participantes de 13 países diferentes, sendo Brasil, Uruguai, Itália, Rússia, 

Ucrânia, Letônia, Estados Unidos, Peru, Suíça, Inglaterra, Singapura, Espanha, França; 

diálogo com grandes profissionais da área de tecnologia e formação humana, tais como 

Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações Sr Marcos Pontes; o educador Prof. Dr. 

Gustavo Hoffmann; Prof. Dr. Celso Niskier (Presidente da ABMES); as filhas do 

ilustrador e empresário Maurício de Souza – Mônica e Magali, além de diversos 

professores internacionais e incentivo à produção científica com apresentação de 

trabalhos científicos de 82 pesquisadores brasileiros e internacionais, compreendendo 

Peru, Rússia, Ucrânia e Uruguai, além do Brasil. 

Em abril de 2022 lançamos Atos do IV Congresso Internacional Uma Nova 

Pedagogia para a Sociedade Futura (ISBN 978-85-68901-31-1), digitalmente, que poder 

ser acessado em https://fundacaoam.org.br/artigoscongressopedagogia, para leitura de 

todos os trabalhos científicos publicados na íntegra.  

https://fundacaoam.org.br/artigoscongressopedagogia
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Encontro de Professores AMF para abertura do Semestre 2022/2 

 

No dia 05 de agosto de 2022, no Auditório Principal da AMF foi realizada a 

Convenção de Professores da Graduação. O evento visou a preparação do Corpo 

Docente da instituição, estabelecendo a dinâmica de trabalho e as diretrizes para o 2° 

semestre do ano de 2022. O momento contou com a presença dos Coordenadores de 

Curso e todo o Colegiado de Cursos de Graduação, tendo como convidada especial a 

Profª. Dra. Andrea Filatro, Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo 

(USP), uma profissional com relevância em relação ao trabalho com as Metodologias 

Inov-ativas na área da Educação no Brasil. 

 

 

Lançamento de Livros na área da Ontopsicologia por Professores da AMF 

 

05/08/2022: Lançamento de uma obra de pesquisa científica de autoria da Profª 

Ms./Doutoranda Mami Ueno, professora do Bacharelado em Ontopsicologia, “Ensinar 

Valores Humanos e o Saber Fazer: a essência para uma educação de qualidade”, 

fruto de sua pesquisa de Mestrado na área da Educação. Trata-se de um estudo e 

pesquisa sobre o ensino dos valores humanos e do saber fazer. Quais os impactos desse 

ensino no perfil das pessoas e, por consequência, na qualidade dos produtos e no 

desenvolvimento econômico social? A ideia da pesquisa surge da constatação do 

enorme contraste brasileiro entre o seu potencial (riqueza natural e humana) e a sua 

realidade (desenvolvimento econômico social). Comparou-se a educação brasileira com 

duas nações que são referência em alta qualidade dos produtos, possuem sólidos e 

profundos valores humanos e desenvolvem a destreza manual: Itália (berço do 

humanismo no ocidente) e o Japão (referência como cultura oriental). 

 

08/07/2022: Lançamento do livro “Formação de Professores e o Método 

Ontopsicológico: Uma abordagem integrada” da Profª Drª. Carmen Spanhol, 

professora do Bacharelado em Ontopsicologia e da Especialização em Ontopsicologia, 

na Biblioteca Humanitas da AMF. Esta obra é fruto de sua Tese de Doutorado em 

Educação na UDELMAR no Chile. 

 

01/04/2022: Lançamento do livro “Psicoterapia Ontopsicológica: a formação 

do ontoterapeuta”, de autoria do Prof. Dr. Professor Ângelo Accorsi Moreira, resultado 

de sua pesquisa científica no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  
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Presença de Professores Internacionais no campus Recanto Maestro para 

atividades docentes e acadêmicas em cursos da Fundação Antonio Meneghetti e 

AMF 

 

 Como atividade relevante dentro do Programa de Pesquisa e Difusão da 

Ontopsicologia, o campus Recanto Maestro também costuma receber professores e 

técnicos-operadores internacionais da Ciência Ontopsicológica, para atividades 

especiais, realização de intercâmbio e troca de conhecimentos, ideias e inovação em 

suas atividades profissionais juntamente a professores, colaboradores e alunos dos 

Projetos Educacionais e Culturais da Fundação Antonio Meneghetti e atividades da 

AMF. Durante as aulas de Filosofia Perene no Capodanno 2022 o Prof. Dr. Paolo 

Zenorini (de Bolzano, Alto Adige, Itália), esteve presente realizando atividades 

formativas. No mês de fevereiro a Profª Elena Lyutikova, da Rússia, esteve presente 

ministrando aulas no primeiro Módulo do Curso de Alta Formação Empresarial 

MasterClass do ano de 2022.  

 Nas atividades formativas realizadas na Itália durante o mês de junho de 2022 

nas aulas do Módulo Internacional do Alta Formação Empresarial, no Valle di Assisi 

Hotel & Spa, Região da Úmbria, estiveram presentes os empresários e professores 

internacionais Paolo Zenorini, Francesco Mignani (Fisioterapeuta e representante da 

Comune di Assisi, PG, Itália), Gianpiero Bianconi (empresário italiano e proprietário do 

Valle di Assisi Hotel & Spa), Suzanna Bianconi (Administradora do Valle di Assisi 

Hotel & Spa), Fausto Pieroni (contador e empresário italiano, vice-presidente do 

Comitato Civico di Lizori), e o Fr. Paolo Zampelini (representante da Ordem dos 

Franciscanos Minori). 

 O Prof. Paolo Zenorini ainda esteve presente durante os meses de final de agosto 

e início de setembro, para atividades especiais na Escola Isomaster – novo projeto 

reiniciado em 2022 pela Fundação Antonio Meneghetti no Brasil, a partir da obra do 

Acad. Prof. Antonio Meneghetti – realizando também a Aula Inaugural do Semestre 

2022/2 do Bacharelado em Ontopsicologia e uma Aula Internacional Especial para o 

Curso Escola de Inovações Pedagógicas na AMF. No mês de novembro retornou para 

as atividades do segundo Módulo da Escola Isomaster.  

 

 

  

Formação (Re)descobrindo o Encantar da Educação: Desafios e Possibilidades 

 

Em atividades de Extensão com aplicação do conhecimento da Ontopsicologia e 

da Pedagogia Ontopsicológica, foi realizado em 01 de agosto de 2022 o Encontro com 

professores e profissionais da educação da Rede Pública Municipal de Restinga Sêca-

RS, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, visando 

capacitar ainda mais o Corpo Docente e Servidores Educacionais  para a volta as aulas 

do segundo semestre de 2022. Uma parceria do Município de Restinga Sêca com o 

Projeto “Estamos Juntos” da Fundação Antonio Meneghetti.  
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O evento o qual contou com cerca de 270 participantes, teve em sua  abertura as 

presenças da Secretária da Educação de Restinga, a Sra. Silvia Mohr, do Prefeito, Sr. 

Paulinho Salerno e representando o Recanto Maestro, a Sra Any Rothmann, Curadora 

Estratégica da Fundação Antonio Meneghetti. 

Ao decorrer do dia os participantes tiveram a oportunidade de presenciar aulas 

ministradas por profissionais especializados na área da Educação, como: Prof. Michael 

Penna, Coordenadora do Projeto Estamos Juntos, da Fundação Antonio Meneghetti e 

Professor da Orquestra Jovem Recanto Maestro; Profª Patrícia Wazlawick, 

Coordenadora do Bacharelado em Ontopsicologia; Profª Márcia Marchezan, 

Coordenadora da Licenciatura em Pedagogia e Profª Arianna Alejandra Gutierrez 

Castillo, egressa da Primeira Turma de Pedagogia da AMF e Professora da Orquestra 

Jovem Recanto Maestro, todos trabalhando temáticas relacionadas à formação pessoal e 

profissional em Ontopsicologia, Pedagogia Ontopsicológica e inovações pedagógicas 

para capacitação docente e atualização profissional.  

 

 

Defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Turma 2019 da Especialização 

em Ontopsicologia 

 

Com um belo, atualizado e sério trabalho científico de construção de 

conhecimento o Programa de Pós-Graduação em Ontopsicologia da Faculdade Antonio 

Meneghetti (AMF) realizou-se dentre os dias 11 a 13 de fevereiro de 2022 as Defesas 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Especialização Lato Sensu em Ontopsicologia, 

com as Bancas de Avaliação composta pelos Professores Mestres e Doutores com 

formação em Ontopsicologia a nível nacional e internacional. Foram 20 pesquisas 

científicas na área da Ciência Ontopsicológica e suas interfaces interdisciplinares, bem 

como suas diversas aplicações, em pesquisas de estudos teóricos e pesquisas empíricas, 

com resultados importantes para apresentar à comunidade científica a Ontopsicologia. 

As pesquisas podem ser acessadas pelo Repositório Digital da AMF em: 

http://repositorio.faculdadeam.edu.br/xmlui/ 

 

Os TCCs e seus respectivos autores podem ser verificados aqui: 

 

1) Inteligência ao modo mulher: Percepções de mulheres a respeito das 

mudanças sobre si mesmas (Arlete Salante); 

 

2) A intuição na Psicoterapia Ontopsicológica (Bibiana Pereira Fraga); 

 

3) A evidência organísmica na Psicoterapia Ontopsicológica: Uma resposta 

à Psicologia Pura de Husserl? (Bruno Fleck da Silva); 

 

4) Como minimizar os efeitos dos estereótipos no processo de obtenção de 

resultados do franqueado (Camila Heinz Mannes); 

http://repositorio.faculdadeam.edu.br/xmlui/
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5) Resultados da formação de gestores nas empresas a partir da Pedagogia 

Ontopsicológica (Darla da Silva Vargas); 

 

6) O líder na abordagem da Consultoria Ontopsicológica Individual: uma 

análise a partir de uma case empresarial (Edson Ceratti); 

 

7) A entrevista de seleção para emprego: Identificação do Potencial de 

Liderança no Jovem (Flávio Ramos); 

 

8) Metafísica e sua fenomenologia na Psicologia do Líder (Geílson Silveira 

da Silva); 

 

9) Conhecimentos de Ontopsicologia aplicados à alimentação: o nexo 

necessário para uma vida saudável (Iara Aparecida Franco Sperotto); 

 

10) Desafios e soluções para a qualificação de profissionais agilistas: o 

desenvolvimento das FOIL Skills para a formação de agentes de 

transformação cultural e organizacional (Juliane Bruno); 

 

11) Autoconhecimento e autenticação do terapeuta como meio para 

assegurar a excelência no atendimento de Consultoria de Autenticação 
(Luzia Aparecida de Carvalho Monteiro Longo); 

 

12) Consultoria Ontopsicológica Empresarial (Marcelo Pastoriza Tatsch); 

 

13) Como aprendemos a nós mesmos? A influência do adulto-mãe e das 

professoras de Ensino Infantil no processo de apropriação do próprio 

corpo pela criança (Márcia Cristina Rambo); 

 

14) La imagen como alfabeto de la energía intencionalidad e imagen desde 

la perspectiva ontopsicológica (Maria Sylvia Baretto Trillo); 

 

15) Autorrealização: Contribuições da Ciência Ontopsicológica na formação 

de jovens (Mariana dos Reis Veras); 

 

16) O problema jurídico como psicossomática da intencionalidade psíquica 
(Matheus de Andrade Branco); 

 

17) Pedagogia Ontopsicológica: possibilidade para a Geografia Global 
(Paula Savegnago Rossato); 

 

18) O desenvolvimento da obra literária “Matilda e o clube de leitura” como 

instrumento de autoconhecimento com vistas à escrita profissional: uma 

narrativa autobiográfica (Roberta Marques da Rocha Trevisan); 
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19) La Pedagogía Ontopsicológica en interrelación con las nuevas 

Pedagogías del siglo XXI como innovación para la Educación 

Personalizada (Silvia Pizzano Gallo); 

 

20) O componente curricular Projeto de Vida e a Pedagogia Ontopsicológica 
(Vanice Hentges). 

 

 

International Multidisciplinary Symposium 2022: Circular Economy and 

Sustainability 

 

A Fundação Antonio Meneghetti de Pesquisa Científica Humanista Cultural e 

Educacional juntamente à Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) em parceria com a 

Università San Raffaele de Roma, Itália, promoveram no dia de hoje, 29 de setembro de 

2022, o International Multidisciplinary Symposium 2022 com o tema: “Economia 

Circular e Sustentabilidade”. Na ocasião fizeram intervenções cinco professores dos 

Cursos de Graduação da AMF: Profª Drª Tereza Cristina Carvalho (Economia Circular: 

Cadeia Produtiva da Amazônia – Estudo de caso cadeia cacau-cupuaçu) – falando 

diretamente de Berlim, na Alemanha; Prof. Ms. Marcelo Medeiros Pereira (Economia 

Circular e as Práticas Sustentáveis como fonte de vantagem competitiva na Gestão 

Empresarial); Profª Drª Claudiane Weber (Pedagogia e Economia Circular: Educando e 

Reconectando para o bem estar individual e social); Prof. Ms. Eduardo Vilanova 

Ribeiro (A Contabilidade como forma de evidenciação das práticas de Sustentabilidade 

das organizações) e Profª. Doutoranda Luiz Rosso Motta (Crescimento, Qualidade e 

Vida: por uma racionalidade global sustentável), além da saudação inicial da Profª 

Patrícia Wazlawick e da Profª Drª Helena Biasotto. 

 Ainda mais, o evento contou com a intervenção de outros nove professores 

pesquisadores internacionais das seguintes Universidades: Università San Raffaele di 

Roma (Itália); Università Studi di Siena (Itália); Università di Studi di Pavia (Itália); 

Università Federico II di Nápoles (Itália), bem como, da Universidade Timisoara da 

Romênia e da Universidade do Esporte de Pequim na China.  

 O evento foi conduzido pelos Prof. Alex Revelli Sorini e Susana Cutini da 

Università San Rafaelle di Roma e integrou a pauta pedagógica condutora dos projetos 

realizados no Centro de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro através da 

Fundação Antonio Meneghetti e da Antonio Meneghetti Faculdade segundo os preceitos 

da Organização das Nações Unidas (ONU), dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS) e dos pilares da Pedagogia Ontopsicológica. 

 O Symposium realizado online pela página do Facebook da AMF, até o 

momento  já teve como participantes, visualizações e interações mais de 2.667 pessoas 

prestigiando-o (dados até o final do mês de novembro de 2022).  

 Agradecemos, sobremaneira, a realização deste Symposium, à Sra Any 

Rothmann, Curadora Estratégica da Fundação Antonio Meneghetti e Diretora Comercial 

da AMF, à Fundação Antonio Meneghetti, à Faculdade Antonio Meneghetti e aos Profs. 

Alex Revelli Sorini e Susana Cutini, da Università San Raffaele di Roma.  
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Apresentações das Pequenas Teses das Turmas 6 do Bacharelado em 

Ontopsicologia 

 

 O Bacharelado em Ontopsicologia apresenta e desenvolve o projeto das 

Pequenas Teses em componentes curriculares ao longo do curso, como atividade 

especial de iniciação científica para ao desenvolvimento da leitura, escrita, pensamento, 

racionalidade científica, postura filosófica, e, sobremaneira, do estudo, competências tão 

caras de serem desenvolvidas na contemporaneidade e principalmente com as jovens 

gerações. Dessa forma, o aluno aventura-se em cada uma dessas competências e 

habilidades tão necessárias em meio a um mundo que imerge cada vez mais na 

supremacia do poder digital enquanto pensa, reflete e escreve, pesquisando sobre a 

teoria e aplicação prática da Ontopsicologia, criando redes de aprendizado e trocas com 

seus colegas e professores e também durante o momento da apresentação de sua 

Pequena Tese a uma banca de avaliação.  

 Neste ano os alunos das Turmas 6 Mensal e Semanal produziram suas Pequenas 

Teses durante o Módulo 3 (que aconteceu de agosto de 2021 a abril de 2022) e as 

apresentaram em um momento especial na conclusão do Módulo. As disciplinas foram 

conduzidas pela Profª Drª Clarissa Mazon Miranda. Conheça os títulos das Pequenas 

Teses aqui: 

 

1) A arte e seu sistema simbólico: descoberta de uma nova realidade para a 

vida humana (Katia Klar Renner); 

 

2) Saber e fazer da cozinha Ayurveda à Cozinha Viva: um estudo sobre 

alimentação por meio de pesquisa bibliográfica e de entrevistas (Aline 

Fragoso Ramos); 

 

3) O Terceiro Princípio Ôntico segundo a Ontopsicologia aplicado à vivência 

de Coralista no Coral Recanto Maestro (Ana Maria Barros de Souza); 

 

4) Inteligência e percepção feminina (Keli Simon); 

 

5) As 15 características do Em Si ôntico sob a ótica da Fenomenologia (Luciana 

Laudares Costa); 

 

6) Um estudo continuado: aspectos do estudo da Ciência Ontopsicológica no 

Bacharelado em Direito (Daiane Monção de Almeida); 

 

7) Saber Servir: a Ontopsicologia como base pedagógica da Escola de Ciências 

Gastronômicas e Cultura Alimentar e da Escola de Hotelaria da Antonio 

Meneghetti Faculdade (Daniela Goulart); 

 

8) A contratação de Assessoria Jurídica como pilar de sucesso para 

empreendedores do Marketing Digital (Gabriela Pelicioli Baldança); 
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9) O desenvolvimento do jovem em meio ao mundo BANI X Humanismo: 

Percepções a partir de respostas de jovens que estudam ou não na Antonio 

Meneghetti Faculdade e seu olhar para o mundo tecnológico e mundo 

humanista (Emilyn Fernanda de Oliveira Ostwald); 

 

10) Campo Semântico como instrumento de análise na Consultoria de 

Autenticação da Ontopsicologia (Laurem Anzolin Silveira); 

 

11)  O estilo de vida para o desenvolvimento do jovem segundo a ótica 

ontopsicológica (Laura Scortegagna Lopes); 

 

12) Estudo teórico sobre a Cinelogia do filme “O Diabo Veste Prada” e o 

desenvolvimento do jovem profissional (Emerson Salustiano Brasil da Silva); 

 

13) A maquiagem como um recursos de fisiognômica para a constituição da 

autoestima do indivíduo (Luiza Brandão); 

 

14) Relação entre mães e filhos: a importância da realização da mãe e seu 

impacto na relação com os filhos (Mara Elaine Astigarraga); 

 

15) A ordem de natureza como princípio para o manejo do gado: uma visão 

ontopsicológica sobre a pecuária (Maurício Mendonça); 

 

16) Internacionalidade: um novo contexto de aprendizado aos jovens (Michele 

Ketlin Festinalli); 

 

17) A cozinha viva como diferencial na produção de geleia artesanais: uma 

pesquisa de mercado (Sandra Weddigen); 

 

18) A importância de vigiar e zelar o próprio corpo para a realização do 

projeto de natureza: estudo sobre a relação entre a autopercepção e o bem-

estar existencial (Sandra Bruni); 

 

19) Uma investigação acerca da Arte no Maternal II (Thayse Smek Uberna). 

 

 

 

Defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ontopsicologia 

 

A Turma 4 do Bacharelado em Ontopsicologia da AMF apresenta e defende seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso no final de novembro e início de dezembro de 2022. 

As pesquisas científicas foram realizadas ao longo do Módulo 6 no ano de 2022 e 

podem ser aqui conhecidas. Depois de ajustadas as orientações das Bancas de Avaliação 

os TCCs serão integrados ao Repositório Digital da Biblioteca Humanitas e estarão 
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disponíveis para leitura e estudo ao público, podendo ser acessados em: 

http://repositorio.faculdadeam.edu.br/xmlui/ 

 

 Conheça os títulos dos TCCs da Turma 4: 

 

1) De Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Gustav Jung à Antonio 

Meneghetti: Estudo sobre conceitos presentes na Ciência 

Ontopsicológica (formanda Sabrina Raminelli Hall e Orientação Profª Drª 

Carmen Spanhol); 

 

2) Corpo, Percepção e Conhecimento (formanda Ana Regina Acosta e 

Orientação Prof. Esp. Horácio Chikota); 

 

3) A interdisciplinaridade da Ontopsicologia na Prática Profissional 
(formanda Karine Pereira Veleda e Orientação Profª Drª Claudiane Weber); 

 

4) A Ontopsicologia como patrimônio cultural imaterial: Ciência 

Ontopsicológica como patrimônio cultural imaterial da Humanidade 
(formanda Juliana Fick e Oliveira e Orientação Profª Drª Clarissa Mazon 

Miranda); 

 

5) O valor do trabalho para a formação do jovem segundo a visão da 

Ontopsicologia (formanda Rafaela Maxwell Maicá de Machado e 

Orientação Prof. Esp. Eloy Demarchi Teixeira); 

 

6) O impacto da Psicologia da Genitura junto às dinâmicas de grupo 
(formanda Maria Clara Mahlke Ranoff e Orientação Prof. Esp. Eloy 

Demarchi Teixeira). 

 

 

Módulos Brasileiros e Internacionais do Alta Formação Empresarial 

 

 O Curso de Alta Formação Empresarial para empresários, empreendedores, 

gestores, executivos e profissionais liberais de diversas áreas também inovou no ano de 

2022. As turmas foram organizadas em Alta Formação Empresarial MasterClass e Alta 

Formação Empresarial Tradicional. Foram cinco módulos brasileiros de cada uma das 

turmas, iniciadas em fevereiro e março e finalizadas em novembro de 2022 e também a 

participação no módulo internacional na Holanda e na Itália em junho. Com temáticas 

altamente relevantes no contexto empresarial e do negócio, iniciando com o cuidado e 

estilo de vida do líder, o curso recebeu ao todo 403 participantes neste ano e mais de 20 

professores brasileiros e internacionais. O objetivo principal é, por meio da aplicação da 

metodologia ontopsicológica ao negócio, trabalhar com o desenvolvimento da 

inteligência dos líderes brasileiros. 

 

http://repositorio.faculdadeam.edu.br/xmlui/
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Lançamento do novo Escola de Inovações Pedagógicas 

 

 O Curso de Extensão e novo Programa de Formação da AMF e da Fundação 

Antonio Meneghetti chamado Escola de Inovações Pedagógicas, com o tema Educação 

e Humanismo: Formação Continuada e Aperfeiçoamento foi também uma das 

novidades no ano de 2022. Iniciou em agosto, com três meses de duração, tendo foco 

em educadores e professores desde o nível fundamental até o universitário, com o 

objetivo desenvolver a reflexão sobre o momento atual da educação e a construção de 

uma nova pedagogia para a sociedade em que estamos vivendo, de acordo com os novos 

contextos e cenários emergentes de mundo e de sociedade. 

A iniciativa do Curso atende a uma necessidade identificada a partir da 

implantação do Programa Estamos Juntos, iniciado no primeiro semestre de 2020 pela 

Fundação Antonio Meneghetti em escolas da Quarta Colônia e Região Central do RS, 

por ocasião da pandemia de Covid-19. 

Ao todo foram 104 professores, diretores e vice-diretores de escolas, gestores, 

secretários de educação, estudantes de Pedagogia participando, de 14 municípios, em 

sete encontros ministrados de modo teórico e com foco na prática por professores 

brasileiros e internacionais, vivenciando a aplicação da Pedagogia Ontopsicológica e da 

metodologia ontopsicológica para o desenvolvimento pessoal, existencial, profissional e 

no dia a dia das Escolas, tendo em vista as inovações pedagógicas para a melhor 

formação das jovens gerações.  

 

 

Fundação Antonio Meneghetti e AMF participam da 4ª Delegação Internacional 

da ABMES em Portugal  

 

No período de 25 de outubro a 05 de novembro de 2022, a Fundação Antonio 

Meneghetti e a AMF participaram da 4ª Delegação Internacional promovida pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), em Portugal, 

conjuntamente a gestores, mantenedores e líderes educacionais de mais de 30 

universidades e faculdades privadas do Brasil. O evento, chamado Portugal Experience 

promoveu uma verdadeira imersão acadêmica em projetos universitários de longa 

história e tradição e em projetos modernos e inovadores desenvolvidos pelas 

Universidades portuguesas. 

Para visitar e conhecer as principais instituições de Ensino Superior deste país 

europeu, a Missão foi focada em três eixos principais: político, acadêmico e cultural, 

dando ênfase a cinco pilares, a saber: internacionalização, inovação, empreendedorismo, 

área da saúde e o modelo de gestão do Ensino Superior Europeu. Durante todo o 

período de visitas e conhecimento das instituições portuguesas foi possível não apenas 

estar entre as Universidades e seus representantes, mas, principalmente, estabelecer 

convênios efetivos, conhecer cases de sucesso que podem ser aplicados nas IES 

brasileiras, vivenciar as oportunidades culturais de Portugal, enfim, dias de “mão na 

massa”, muito aprendizado, novas ideias, experiências, debates, propostas de soluções e 

muitas parcerias estabelecidas.  
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Durante todo o período foram 18 instituições portuguesas visitadas. As visitas 

iniciaram no dia 26/10/2022 na Universidade Lusófona do Porto (ULusófona), e em 

todos os demais dias do período continuaram nas seguintes IES: Instituto Politécnico do 

Porto (P. Porto), Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), 

Universidade de Aveiro (UA), Altice Labs S.A., PCI . Creative Science Park Aveiro 

Region, Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Universidade de Coimbra (UC), 

Embaixada Brasileira em Portugal, Web Summit Lisboa 2022, Universidade Lusíada, 

Grêmio Literário de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa (UCP), Fórum da Gestão 

do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (FORGES), 

Universidade de Lisboa (ULisboa), Nova SBE – Nova School of Business and 

Economics, finalizando, no dia 04/11/2022 na Universidade Nova de Lisboa. Além de 

museus, espaços artísticos e de cultura e produção de uvas e vinho em Portugal.  

 Como resultados a 4ª Delegação Internacional da ABMES em Portugal visitou 

18 instituições portuguesas; dez acordos de cooperação assinados; bolsas de 

doutoramento acertadas com a Universidade Lusófona; vagas para estágios no Altice 

Labs; vagas para intercâmbios em graduação em todas as instituições visitadas; 

organização de webinários com participação de professores portugueses; formação de 

banca de mestrado e doutorado com professores portugueses e diversas conversas entre 

instituições brasileiras e portuguesas iniciadas. Além disso, o conhecimento adquirido e 

os contatos realizados, inclusive com a troca de experiências entre os próprios membros 

da missão, fizeram uma edição histórica da já tradicional Delegação Internacional da 

Associação. 

 A Fundação e a AMF foram apresentadas a cada uma das instituições 

mencionadas acima, destacando e chamando atenção para a novidade da Ciência 

Ontopsicológica e já retornaram com Acordo de Cooperação Científica e Acadêmica 

assinado com a Universidade Lusófona (do Porto e de Lisboa), e de imediato outros três 

convênios estão em andamento, além de tantas outras novas parcerias e atividades que 

poderão ser realizadas para intensificar ainda mais a internacionalidade de estudantes e 

professores, desenvolvendo e proporcionando também momentos importantes de 

formação internacional a nossos alunos e professores.  

 

 

 

Projeto Volare alla Conoscenza Classica - Internacionalidade 
 

Programas formativos elaborados em conjunto pelo Instituto das Nações Unidas 

para Treinamento e Pesquisa (UNITAR), a Fundação Antonio Meneghetti e a AMF são 

uma das ideias mais avançadas de formação para a internacionalidade que estas 

instituições oferecem. Os conteúdos apresentados nestes programas de formação 

customizados utilizam corpo docente e materiais habitualmente voltados à formação de 

diplomatas, oficiais do governo, representantes de organizações não governamentais, 

autoridades locais e outros formadores de opinião. As disciplinas intensivas são focadas 

nas temáticas nas quais a UNITAR detém o expertise global combinadas as FOIL 

Skills. Assim, estudam-se os seguintes temas: fortalecimento do multilateralismo, 
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promoção da sustentabilidade social e econômica, promover a paz e a resiliência e a 

ação humanitária e reforçar a implementação da agenda 2030. Uma experiência 

imperdível e única!  

Em 2019, o programa formativo em parceria com a UNITAR foi oferecido em 

Genebra (Suíça), na sede da Organização das Nações Unidas, e teve como foco os temas 

da comunicação e da liderança para cidadãos globais com atuação em entidades 

internacionais como as Nações Unidas. Em 2022, o programa teve lugar em Haia 

(Holanda), no Palácio da Paz, e teve como tema a Diplomacia 4.0, os Direitos Humanos 

e a Comunicação Cosmopolita em Ambiente de Debate Multicultural, com 70 

estudantes de todos os Cursos de Graduação da AMF. Ambos os programas presenciais 

no exterior, são complementados por um programa de aulas realizado a distância por 

três semanas para que os alunos tenham uma formação completa e aprofundada. 

Chegou o dia tão esperado pelos nossos alunos, onde participaram alunos e 

professores da AMF e colaboradores da FAM de um Evento Internacional em parceria 

com a UNITAR (Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa), no Palácio da 

Paz em Haia, Holanda. A UNITAR oferece atividades de treinamento e 

desenvolvimento de capacidade para ajudar principalmente os países em 

desenvolvimento, com atenção especial aos Países Menos Desenvolvidos (PMA), 

Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e outros grupos e 

comunidades mais vulneráveis, incluindo aqueles em situação de conflito. É uma 

oportunidade única na vida de cada participante. Ocasião especial que a Fundação 

Antonio Meneghetti e a AMF continuamente promovem em prol do profundo 

desenvolvimento dos alunos. Uma experiência inigualável que nossos alunos 

prestigiaram. O Palácio é um edifício administrativo de direito internacional. Abriga o 

Tribunal Internacional de Justiça (o principal órgão judicial das Nações Unidas), o 

Tribunal Permanente de Arbitragem (PCA), a Academia de Direito Internacional de 

Haia e a Biblioteca do Palácio da Paz! 

Foi dessa belíssima oportunidade, visando a formação, desenvolvimento 

profissional e pessoal, que 70 alunos de graduação tiveram a experiência única de 

estudar em solo internacional. Contando com a presença dos professores Ricardo 

Schaefer, Juliane Fiorezi, Mateus Renard, Clarissa Miranda, Wilian Neu e Ranice 

Pozzer para guiar e instruir os jovens nas aulas e passeios. De estudo a turismo, os 

alunos tiveram como roteiro lugares como o Parlamento Europeu, a Corte Criminal 

Internacional, a Biblioteca do Palácio da Paz, o Museu Van Gogh, Bélgica, Delft e 

Roterdã, visitando em cada cidade os principais lugares reconhecidos pela sua cultura. 

A visão de mundo dos alunos se tornava mais ampla conforme conheciam cada 

empresa, museu e pontos turísticos Holandeses.    

Uma viagem internacional amplia a formação profissional e experiência de vida 

com a possibilidade de poder se relacionar e conhecer culturas diferentes, que 

contribuem para o desenvolvimento do potencial natural de cada aluno durante sua 

caminhada acadêmica. 

 

 


