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Bem-vindo ao Recanto Maestro & Sociedade, 
um informativo criado para 

compartilhar com você o que acontece no 
Recanto Maestro. O Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista 
Recanto Maestro é um polo de 

educação, cultura, empreendedorismo, arte, 
ciência e inovação que contribui 

diretamente - por meio de seus projetos 
Culturais e Educacionais - com a 

comunidade local, mas mantendo um 
diálogo internacional com entidades como a 

UNESCO e a ONU.

Esta localidade pertencente aos municípios 
de Restinga Sêca e São João do Polêsine 
cresce urbanística e geograficamente à 
medida que novos parceiros, empresas, 

entidades e moradores somam-se na 
aventura de construir um ponto de 

empreendedorismo de vida e saber à altura 
da grandeza da alma do povo 

brasileiro.

Desejamos que este informativo seja fonte de 
inspiração à essa alma brasileira e 

empreendedora.

Uma ótima leitura!
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Capodanno 2019

   Brindando a chegada de 2019, foi realizado do 
dia 27/12/18 ao dia 02/01/2019, o evento Capodanno 
2019. Com mais de 20 anos de tradição, o evento reu-
niu mais de 120 empresários, profissionais e estudantes 
do Brasil, Rússia, Ucrânia e Itália para um momento 
de férias inteligentes, discutindo aspectos existenciais 
para o início de um novo ciclo de atividades.

  No dia 14 de abril, o Centro Esportivo Educa-
cional Antonio Meneghetti sediou a 2° etapa da Liga 
Gaúcha de Voleibol (LGV) - série A, que contou com a 
participação de 12 equipes masculinas e femininas. O 
evento foi apoiado pela Fundação Antonio Meneghetti 
e  Antonio Meneghetti Faculdade.

Liga Gaúcha de Voleibol

Alta Formação Empresarial

 Criado para empresários que desejam entender 
e aplicar a ciência ontopsicológica em seus negócios, o 
curso de extensão “Alta Formação Empresarial” segue 
para seu 4º ano de atividades. O curso, que acontece em 
formato bimestral, reúne empresários de todo o Brasil 
que se deslocam para o Recanto Maestro para trocar ex-
periências com grandes profissionais que aplicam e es-
tudam profundamente o método ontopsicológico.
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   O Projeto Oikos, da Fundação Antonio Meneghetti, foi sele-
cionado para integrar o Banco de Práticas Sustentáveis validadas na 
1ª Edição do Prêmio Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (Prêmio ODS - Brasil). Em outras palavras, o projeto foi 
selecionado para servir como modelo para outras entidades. O Prê-
mio celebra o reconhecimento das práticas que contribuem de forma 
efetiva para o alcance das metas da Agenda 2030 da ONU. 

  A Casa do Estudante da AMF conta com placas para aproveita-
mento de energia solar, de modo que sua utilização seja sustentável e 
mais econômica. Assim, a água aquecida na Casa do Estudante evita 
gerar danos ao meio ambiente. 

  No início de 2019, os alunos residentes na Casa do estudante da 
AMF foram recebidos com um ambiente reestruturado. Os espaços cole-
tivos ganharam móveis novos, pintura e decoração pensada para propor-
cionar um ambiente aconchegante e apropriado para o estudo. Além do 
embelezamento dos espaços de hall internos e externos, todos os quartos 
passaram por reformas e pinturas, conforme a necessidade. 

    O Projeto Oikos aumentou sua linha de atuação em 2019. Além 
das cidades atingidas anteriormente, chegou aos municípios de Nova 
Palma e Formigueiro. Atualmente o Oikos é o Projeto da FAM que atinge 
mais crianças e adolescentes, totalizando cerca de 1.200 participantes, e 
todos eles recebem o lápis-semente, com o objetivo de incentivar o cui-
dado ambiental e a alimentação saudável - duas importantes linhas de 
atuação do Oikos. O lápis é feito a partir de madeira de reflorestamento 
e, quando estiver finalizando, deve ser plantado, produzindo hortaliças.  

Energia Sustentável - Casa do  Estudante

OIKOS - Prêmio

Reforma - Casa do  Estudante

OIKOS - Lápis
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 Reforçando a parceria do Projeto Oikos - Coleta Seletiva com a Associação Força no Braço, de 
Restinga Sêca, foi realizada, no dia 6 de fevereiro uma ação educativa para aprimorar a coleta seletiva já 
existente na cidade. O objetivo principal do encontro foi tirar dúvidas dos colaboradores da AMF e da 
FAM sobre coleta seletiva. Os próprios catadores, com a parceria da prefeitura, ministraram uma breve 
oficina. Ao final, os filhos e familiares dos recicladores ganharam kits escolares da Fundação Antonio 
Meneghetti. 

 O Coral Recanto Maestro estreou sua nova formação e formato no dia 04 de abril, em Nova 
Palma. O grupo, agora com nova regência e repertório atualizado fez a primeira apresentação do ano 
no jantar comemorativo aos 25 anos do Circolo Veneto de Nova Palma.

Trabalho com catadores de Restinga
 Entrega de material escolar para filhos

Apresentação Coral em Nova Palma
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 O Projeto Escola da Vida foi reestruturado para 2019. O novo 
formato do projeto - criado com o objetivo de preparar os ingres-
santes na AMF para iniciar sua vida adulta e suas responsabilidades 
- conta com aulas de terça à sexta, semanalmente. Para colaborar com 
a formação dos mais de 50 dos alunos, foram elencadas as seguin-
tes oficinas: Desenvolvimento cênico; Saber Fazer; Prática esportiva 
e Internacionalidade. Conforme iniciam sua atuação profissional, os 
alunos naturalmente deixam o curso.

Reformulação
Projeto Escola da Vida
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   No dia 22 de Março, o Recanto Maestro teve a honra de receber 
mais um grande convidado: o empresário Sr. Pedro Lima, Presidente 
do Grupo 3 Corações, líder do mercado brasileiro de café. O encon-
tro, que foi a aula inaugural dos cursos de graduação da AMF, recebeu 
mais de 800 pessoas, dentre eles, empresários, professores, ex-alunos 
de graduação e pós-graduação, MBA Identidade Empresarial, alunos 
egressos, Escola de Negócios, Alta Formação Empresarial e parceiros 
da Revista Performance Líder.

   A 1ª Convenção de Professores da Antonio Meneghetti Faculdade aconteceu nos dias 23 e 24 
de fevereiro. O encontro proporcionou uma grande troca de experiências sobre como a Ontopsicologia 
contribui para a formação pessoal e docente, resultando consequentemente em uma melhor formação 
dos alunos de graduação da AMF.

 O bacharelado em Ontopsicologia conta 
com cursos focados em provocar existencialmente 
o jovem: quem sou eu? O que eu quero ser e fazer? 
Essas e outras questões são aprofundadas em ativi-
dades como o Weekend Life e o Jornada da Vida, 
momentos em que os alunos, por intermédio das 
ferramentas do método Ontopsicológico, podem 
entrar em contato consigo mesmo.

Aula inaugural com Sr. Pedro Lima

Convenção dos Professores

Weekend Life & Jornada da Vida
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Recepção de Calouros e 
Moradores da Casa do Estudante

   No mês de fevereiro, logo antes do início das au-
las, foram realizados dois encontros fundamentais nesse 
momento marcado por fortes mudanças na vida de um 
jovem: o início da faculdade. O primeiro encontro foi a 
recepção dos moradores da casa do estudante, no qual os 
jovens, acompanhados pelos seus pais, conheceram sobre 
a estrutura da casa e suas regras. Também, no primeiro dia 
de aula, cada curso foi recepcionado pelos seus respectivos 
coordenadores, os quais apresentaram as propostas forma-
tivas dos cursos de graduação.
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Nos dias 25 e 26 de fevereiro a Antonio Meneghetti Faculdade re-
cebeu o Ministério da Educação (MEC) para a avaliação de reco-
nhecimento do curso de Bacharelado em Ontopsicologia. Após uma 
criteriosa avaliação sobre a infraestrutura, organização didático-pe-
dagógica e corpo docente, o curso, que já era Autorizado pelo MEC 
pela Portaria nº 563/2014-MEC, de 30/09/2014, foi avaliado com 
nota máxima: conceito 5! 

  O Núcleo de Línguas Estrangeiras da AMF oferece semestral-
mente os cursos de Inglês básico e intermediário; Espanhol básico e 
Italiano básico. Todos os cursos são ministrados por professores que 
têm grande vivência internacional e falam nativamente o idioma.
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  O curso de Licenciatura em Pedagogia, como todos os cur-
sos de graduação da AMF, tem como proposta formativa colocar 
em prática os ensinamentos adquiridos nas salas de aula desde cedo. 
Portanto, os alunos do curso, por meio de projetos como o “CRIA-
RE” e o projeto “Luz e sombra”, tem a oportunidade de viver a te-
oria e a prática da implementação da Pedagogia Ontopsicológica, 
garantindo uma bagagem diferenciada para os futuros professores.

 Nos meses de Janeiro e Março, a AMF 
teve a honra de formar mais de 30 alunos dos 
Cursos de Bacharelado em Administração, Sis-
temas de Informação e Direito. Foram belos 
momentos, coroando um percurso de formação 
integral técnica, profissional, social e sobretudo, 
humana, que neste momento se findou para se 
abrir ao grande mundo da atuação no merca-
do de trabalho como dedicados profissionais.

Visita MEC -  Ontopsicologia

Núcleo de Línguas Estrangeiras

Crianças na AMF - Projeto de Pedagogia

Formaturas

1º TRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO À MARÇO



      No mês de Fevereiro, a Fundação Antonio Meneghetti e a An-
tonio Meneghetti Faculdade anunciaram uma ótima novidade a alu-
nos e professores da AMF: a disponibilização de acesso gratuito à Base 
de Dados EBSCO! A EBSCO fornece milhares de periódicos científi-
cos em todas as áreas que podem ser acessados por todos os alunos e 
professores AMF. Isso traz ainda mais qualidade para o estudo e para 
as pesquisas de nossos alunos e professores.

 Nos dias 09 e 10 de Março aconteceu na AMF o I Encontro de 
Egressos da Pós-Graduação. Ao longo do final de semana, os ex-alu-
nos compartilharam com os colegas como seus negócios expandiram, 
além de participarem de momentos de convivialidade e atividades cul-
turais. Ao longo dos seus 14 anos de vida, os cursos de pós-graduação 
da AMF já formaram mais de 300 alunos em 13 turmas.

  Criado para micro, pequenos e médios empresários da re-
gião, o curso Escola de Negócios tem por objetivo entregar, de for-
ma concreta, aplicada e simples, métodos capazes de melhorar o de-
sempenho dos negócios. As aulas da 5ª turma já estão em andamento!

 A AMF teve a honra e a responsabilidade de contribuir com a 
formação dos docentes da Escola Estadual de Ensino Médio Demetrio Ri-
veiro (Alegrete), da Escola Estadual de Ensino Médio Ruy Barbosa (Novo 
Cabrais) e com o Colégio Ulbra São Pedro (Cachoeira do Sul). Foram mo-
mentos de troca nos quais os professores da AMF puderam compartilhar 
um pouco sobre a pedagogia aplicada na AMF e seus resultados.

EBSCO

Encontro de Egressos da Pós Graduação

Escola de Negócios

AMF contribuindo com a formação 
de professores do Rio Grande do Sul
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 Nos dias 12 a 15 de Março a Central de Carreira realizou o I 
Workshop de Oficina de Carreira: como entrar no mercado de tra-
balho. Foram cerca de 25 jovens que estão em busca do seu primeiro 
emprego, que através do workshop conseguiram aprender algumas 
técnicas para entrar nesta realidade.

Workshop oficina de carreira - formar o aluno 
para o mercado de trabalho
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  No dia 09 de Fevereiro, em comemoração aos 31 anos do Centro 
Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, ocor-
reu o concerto de encerramento da Residência Musical de Verão - 
2019 da Orquestra Jovem Recanto Maestro! Depois de dez dias de 
intensivo, o repertório preparado por alunos da Orquestra Infantil e 
Orquestra Jovem foi apresentado no concerto.

  Dois novos blocos de apartamentos foram finalizados neste pri-
meiro trimestre. Ao todo, são 32 novos apartamentos disponíveis 
para a locação de alunos. 
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 As obras do anexo 3 da AMF estão a todo vapor. O 
novo prédio, que tem 5.177 metros quadrados, conta com 
um novo mini auditório, um andar exclusivo para a amplia-
ção da Biblioteca Humanitas e mais 27 novas salas de aula.

 No dia 17 de abril foi realizado um delicioso 
almoço em comemoração à Páscoa com colaborado-
res que contribuem diretamente com a construção do 
Projeto Recanto Maestro.

Orquestra Jovem Recanto Maestro
celebra 31 anos do Recanto Maestro

Conclusão de novos apartamentos

Construção do Anexo 3 da AMF

Almoço de Páscoa
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 Após 6 meses de Intercâmbio, realizados de se-
tembro de 2018 à fevereiro de 2019, as alunas do Curso 
de Direito da AMF, Daiane Rieder e Monique Hentges, 
retornaram para o Brasil. As duas alunas realizaram a 
graduação-sanduíche em Direito, na Università degli Stu-
di di Torino, em Turim, Região Piemonte na Itália.

 Foram selecionados, para o segundo semestre de 2019, mais dois alunos do Curso de Graduação 
em Direito da AMF para realizar um intercâmbio internacional de 06 meses. Por meio de edital, foram 
ofertadas duas bolsas na Università degli Studi di Torino (UniTo), em Turim, os demais investimentos 
para a viagem são resultado da parceria entre a UniTo e a AMF. 

  Durante os meses de janeiro e fevereiro, três cola-
boradores da Fundação Antonio Meneghetti viajaram 
por meio do Projeto Volare alla Conoscenza Classica. O 
objetivo da viagem vai além da ampliação da visão de 
mundo, contribui diretamente para que os colabora-
dores voltem mais qualificados e aptos a ampliarem 
seus resultados de trabalho. Os colaboradores Gustavo 
Fronza e Patricia Michelotti realizaram curso de Língua 
Inglesa na Ilha de Malta e na Inglaterra, respectivamen-
te. Já o colaborador Maicon Petterini escolheu aprender 
mais sobre a Língua Italiana, no país. Em média, cada 
um dos profissionais vivenciou essas culturas por 20 
dias, retornando para aplicar os conhecimentos adqui-
ridos na empresa apoiadora. 

Intercâmbio em Turim

Seleção bolsistas para Graduação 
Sanduiche

Capacitação internacional para colaboradores

 Qual a importância de uma viagem internacional na formação de uma pessoa?

 A Fundação Antonio Meneghetti, bem como a Antonio Meneghetti Faculdade inves-
tem continuamente na criação de acordos de cooperação, bem como na abertura de editais 
para que seus alunos tenham a oportunidade de realizar uma viagem internacional.

 Além de ser uma belíssima ocasião para se ter contato com novas culturas e realida-
des, o aluno precisa visitar outros países para ampliar sua visão de mundo. Assim, ao retornar 
para sua cidade de origem, poderá fazer contribuições ainda maiores na sociedade ao seu 
redor.
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     A Fundação Antonio Meneghetti, bem como a Antonio 
Meneghetti Faculdade entendem que ter experiências inter-
nacionais é fundamental para a formação integral do indiví-
duo. Desta forma, ambas instituições abriram editais de sele-
ção para que os alunos submetam trabalhos para concorrer a 
bilhetes aéreos, hospedagem e uma vaga no curso de Diplo-
macia Multilateral e Liderança, promovida pela Organiza-
ção das Nações Unidas. Que vençam os melhores trabalhos!

  A Fundação Antonio Meneghetti (FAM) e a 
Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) parti-
ciparam de um Seminario Internacional rea-
lizados entre os dias 8 a 10 de novembro, or-
ganizado pelo Instituto para la Calidad de la 

Eduación da Universidad San Martín de Porres em Lima no Peru.
Dentre os dias do Seminário também foi instituída a “Academia Iberoamericana de Dou-
tores em Educação”, com a criação e oficialização de parceria e acordo de cooperação en-
tre instituições de ensino superior e de pesquisa do Peru, Brasil, Uruguay, Chile e Equa-
dor, que é integrada, a partir desta data pela Fundação e Faculdade Antonio Meneghetti.

Editais de seleção para Prêmio FOIL
e disciplina internacional

Academia Iberoamericana de 
Doutores em Educação
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AMF e Fundação presentes 
em evento na Rússia

 No dia 7 de março de 2019 foi realizado o 
III Fórum Internacional “FOIL: Psicologia da Ges-
tão para a Sociedade do Futuro”, na Casa dos Sindi-
catos, localizada no parlamento russo em Moscou. 
Foi um grandioso evento de formação e pesquisa 
científica na área da Ontopsicologia que reuniu 
pesquisadores, empresários, professores, estudio-
sos de Ontopsicologia e jovens estudantes da Fede-
ração Russa, Ucrânia, Letônia e Brasil!
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Saber Humano

  O Curso de Bacharelado em Ontopsicologia conjunta-
mente ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NIP) da AMF 
publicaram a edição nº 4 dos “Cadernos de Ontopsicologia - 
Iniciação Científica do Bacharelado em Ontopsicologia”, como 
Edição Especial da Saber Humano, Revista Científica da Facul-
dade Antonio Meneghetti. Nesta Edição os Cadernos contam 
com as Pequenas Teses do Módulo 3 da Primeira Turma do 
Curso. Ao todo, foram publicados 20 novos artigos científicos.

 O aluno Wilian Mauri Friedrich Neu teve um 
artigo publicado no livro Filosofia Política, Educação, 
Direito e Sociedade, a convite da Atena Editora! O ar-
tigo escrito por Wilian é denominado “Protagonismo 
responsável: a lógica do dever na construção da cida-
dania, do profissionalismo e da liderança”. O trabalho 
é resultado de estudos e pesquisas no ano de 2016 e foi 
apresentado no II Congresso Internacional de Pedago-
gia “Uma Nova Pedagogia para Sociedade Futura”. 

Aluno AMF publica artigo
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Aluna AMF estuda a história 
da 2ª Guerra Mundial na

Polônia

 A aluna Monique Hentges foi uma das 40 pesso-
as selecionadas para participar de um Seminário na Po-
lônia. O seminário oportunizou que a aluna estudasse e 
conhecesse sobre a 2ª Guerra Mundial por meio de uma 
visita à Polônia.  Nascida em São Sepé, a graduanda do 
curso de Bacharelado em Direito realizou um intercâm-
bio de 6 meses na Itália através de um dos convênios que 
a Antonio Meneghetti Faculdade possui. 



Professores lançam Livros

AMF tem trabalhos aprovados para 16º Congresso
Europeu de Psicologia

 No mês de Março, aqui na AMF, a Profª Drª Rosane 
Leal e o Prof. Dr. Josemar Soares lançaram dois novos 
livros: “A criança e seus direitos entre violações e desa-
fios” e “Consciência de Si - Direito e Sociedade”, respec-
tivamente. Na ocasião, também foi lançado o Projeto de 
Pesquisa Diálogo sobre Hard Cases. O projeto, que será 
conduzido por ambos os professores visa, a partir do es-

tudo de casos difíceis e desafiadores aos tribunais, oportunizar um espaço de diálogo e reflexão entre a 
Ontopsicologia e o Direito, com a presença de professores de ambos os cursos. 

 A AMF tem a honra de comunicar que foram 
aprovados trabalhos científicos de pesquisas realizadas 
no Brasil e em conjunto a pesquisadores russos na área da 
Ciência Ontopsicológica, para apresentação de Simpósio 
Científico durante o XVI Congresso Europeu de Psico-
logia, que será realizado de 02 a 05 de julho de 2019, em 
Moscou na Federação Russa.

  A Fundação Antonio Meneghetti, por meio do 
projeto “Coleção Antonio Meneghetti Sobre”, lançou 
em Janeiro mais duas obras que passam a integrar a 
coleção: “Criatividade e Sensibilidade Estética” e “Iso-
master como empresário do ser”. São belíssimas obras 
que têm por objetivo propagar o pensamento e a ciência 
legada pelo Acad. Prof. Antonio Meneghetti.

 A AMF tem trabalho de relato de pesquisa científi-
ca na área de Ontopsicologia, Pedagogia Ontopsicológica e formação de jovens na contemporaneidade, 
aprovado para ser apresentado na 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC), que este ano será realizada de 21 a 27 de julho na Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, em Campo Grande-MS.

Novos livros da Coleção “Antonio 
Meneghetti sobre...”

AMF tem trabalhos aprovados 
para a 71ª Reunião Anual da SBPC
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