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Caminhos para o conhecimento - 12 

 Ao fim de cada dia na Universidade observamos 
que existem diversos caminhos em busca do 
conhecimento retratados nos caminhos que levam 
a biblioteca central ao fundo com um lindo pôr do 
sol. 

 Vandré de Castro Tóffoli 





A minha sala de aula: a minha história - 11 

 Na sala de aula escrevi e escrevo a minha história 
como aluno e professor. Nela fiz amigos e nela 
trabalho para que a cada dia eu possa me tornar 
uma pessoa melhor, auxiliando na formação de 
pessoas que também possam escrever as suas 
próprias histórias. 

 Omar Schneider 

 





Lagoa da Ufes, um espaço de encontros - 10 

 É difícil ficar indiferente a esse lugar, fotografá-lo 
em diferentes perspectivas é uma obrigação, pois é 
rico de detalhes e de histórias. Quebra a 
monotonia do trabalho e proporciona um espaço 
de encontros e de contemplação com a natureza 
dentro da Ufes. 

 Omar Schneider 





Há pouco eram alunas, hoje são professoras - 9 

 Ex-alunas e atualmente professoras do curso de 
Arquitetura e Urbanismo varrendo o pátio do 
Cemuni III para o evento de comemoração dos 40 
anos do curso na universidade. O átrio do Cemuni 
III é um ponto de encontro de professores, alunos 
e ex-alunos desde 1979, um local repleto de 
histórias de muitas gerações. 

 Igor de Moura Ventorim 





Decola-te, América Latina - 8 

 O avião sobrevoando o campus; ao fundo, o painel 
intitulado “muevate, américa latina”. No qual o 
sonhador deixa o vento levar seus sonhos 

 Breno Volpini Zago 





O caminho do conhecimento - 7 

 Professora e ex-aluna do curso de Arquitetura e 
Urbanismo indo para casa após um dia de 
ensinamento no CEMUNI III, desde, 1979, é um 
local repleto de histórias de muitas gerações. 

 Igor de moura Ventorim 





Reflexão - 6 

 A calma de um passeio de bicicleta vista pela 
reflexão do imponente Lab Petro no campus 
Goiabeiras, durante o domingo de lazer na Ufes. 

 Vinicius Fernandes Soares Mota 





Mural da Ufes - 5 

A evolução do saber e a sua busca em todas as direções. 

Foto noturna do mural da Ufes. 

Alexandre Ramos Ricardo 





Apoio em defesa da universidade pública - 4 

 Cumplicidade e apoio na construção da história, em 
prol da Ufes e da educação pública de qualidade. 

 Jazan Mageski Alvez 





Um domingo de lazer em família na Ufes - 3 

 Foto tirada na edição de setembro de 2018 do 
“Domingo de Lazer na Ufes”, na qual aparece meu 
filho Pedro que ao avistar o painel se aproximou e 
se esquivou  como se participasse do “jogo” de 
capoeira ilustrado. O domingo de Lazer na Ufes é 
um projeto desenvolvido pela Diretoria de 
Esportes, Lazer e Projetos Especiais (PROAECI) que 
apresenta como objetivo principal oferecer uma 
possibilidade de lazer e convívio social para 
famílias e comunidade acadêmica, bem como para 
a população em geral, ocupando a Universidade 
como se fosse um parque urbano. 

 Jeferson Muniz Tonini 





Pôr do Sol encantador - 2 

 Aqui do Ceunes a gente vê a Ufes como um todo, 
como uma Universidade imponente, brilhante e 
encantadora, assim como esse magnífico pôr do sol 
captura num fim de expediente. A imagem por si 
só já é encantadora, mas a energia que ela 
representa serve de motivação a todos os 
servidores da Ufes. 

 Aidran de Jesus Tybel 





ÁRVORE DO SABER 

 A sombra da árvore em um contínuo à biblioteca 
formando a “árvore do saber” 

 Alexandre Ramos Ricardo 




