
A Faceli no IV Seminário
 de Humanidades

Faceli no lançamento da GranExpoNorte/2014
A  Diretora Acadê-

mica da Faceli, Amada 

de Melo, e os coorde-

nadores dos cursos de 

Administração, André 

Carlesso, Direito, Ber-

nardo Rodrigues, e Pe-

dagogia, Marcelo Ucelli, 

participaram do café da 

manhã de lançamen-

to da GranExpoNorte, 

ocorrido no dia 11 deste 

mês.

A Faceli terá um es-

tande na exposição, que 

será realizada no perío-

do de 2 a 5 de abril, com 

o objetivo de promover 

a interação da comuni-

dade acadêmica com o 

público presente. As ati-

vidades, que têm como 

prioridade a transmis-

são de conhecimento 

educacional e cultural, 

serão feitas pelos estu-

A Comissão Exami-

nadora da Seleção para 

Estagiários de Direito 

do Ministério Público do 

Espírito Santo divulgou, 

na semana passada, o 

resultado do processo 

seletivo de estágio do 

Ministério Público do ES 

(Linhares e São Mateus).

Dos  se i s  a l unos 

aprovados em Linhares, 

quatro são do 6º período 

do curso de Direito da 

Faceli: Kíssila Pinheiro 

Severo, André Pacheco 

Pulqueiro, Joelma de 

L ima  e  A lessandra 

Zanardi Pagung.

Em São  Mateus , 

a estudante Rayanne 

Santana Bonometti, do 

6º período do curso de 

da Faceli, também foi 

aprovada.

Estudantes 
de Direito  

vão estagiar 
no MPES

dantes e servidores da 

Faculdade no estande, 

nos auditórios e em ou-

tros espaços disponibili-

zados pela organização 

do evento.

Diretoria apresenta os resultados 
da CPA para os acadêmicos

da esq.p/ a dir.: Bernado Rodrigues, Marcelo Ucelli, Amada de Melo, Prefeito 

Nozinho Correa e André Carlesso 
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Dois eventos significativos mar-

caram a Faceli neste mês de março, 

sendo um no âmbito administrativo 

interno e outro de natureza socioe-

ducativa, quais sejam, respectiva-

mente, a realização da avaliação 

institucional, conduzida pela Comis-

são Própria de Avaliação (CPA) e o 

IV Seminário de Humanidades 2014, 

em parceria com o Ifes e outras en-

tidades.

A CPA é conduzida pela Coorde-

nadora dos trabalhos, é composta por 

representantes docentes e discen-

tes, servidores técnico-administrati-

vos e sociedade civil. Os instrumen-

tos de coleta de dados abrangeram 

questões relativas ao processo de 

ensino-aprendizagem, as relações 

humanas entre docentes, discentes 

e técnico-administrativos, a forma de 

gestão e a estrutura da Faculdade. 

Os resultados foram divulgados em 

seminários realizados durante o mês 

de março/2014. 

Cabe ressaltar que, tanto o Corpo 

Docente, quanto a Direção da Faceli 

foram elogiados por seu compromis-

so com a educação superior e a preo-

cupação com a garantia do ensino de 

qualidade à população linharense. O 

corpo discente também foi bem ava-

liado pelos professores e servidores. 

Houve sugestões e indagações em 

relação à estrutura física da Facul-

dade e ao acervo da biblioteca. Em 

breve, com a finalização das obras e 

a mudança para o prédio novo, estas 

situações serão sanadas.

O Seminário de Humanidades, 

com o tema “Juventude e Movimen-

tos Sociais”, reuniu diversos setores 

da comunidade acadêmica e da so-

ciedade civil para debater o papel 

dos movimentos sociais na constru-

ção do Brasil contemporâneo.

Avaliamos como positiva a partici-

pação (pela segunda vez) da Face-

li, pois o Seminário trouxe questões 

da atualidade para serem discutidas 

dentro do ambiente acadêmico, pro-

porcionando uma integração que, 

além de enriquecer o currículo dos 

alunos, expressa de modo claro a 

contribuição da Escola (em sentido 

amplo) na formação de nossa socie-

dade.

Assim, vamos, dia a dia, cons-

truindo a Faceli que queremos, da 

forma mais transparente e democrá-

tica, sempre vislumbrando um futuro 

promissor.
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Faceli apresenta os resultados 
da CPA para os acadêmicos

A direção da Faceli 

reuniu os estudantes de 

Administração, Direito 

e Pedagogia, em dias 

alternados, no auditório 

da Faculdade, e mostrou 

os resultados da CPA 

(Comissão Própria de 

Avaliação). Os trabalhos 

foram conduzidos pela 

Diretora Presidente da 

Fundação Faceli, Dra. 

Sandra Bassani, e pela 

coordenadora da CPA, 

Dra. Alacir Ramos Silva 

(Sissa Ramos ).

Com a palestra “CPA: 

o que é e para que 

serve?”, realizada no 

dia 13/08/2013, a Faceli 

deu início ao processo 

de implantação de sua 

CPA. Participaram todos 

os segmentos que com-

põem a sua Comunidade 

Acadêmica: estudantes, 

servidores e professores. 

Os resultados foram 

a p r e s e n t a d o s  a o s 

acadêmicos no fi nal de 

fevereiro e nos dias 10 e 

11 deste mês.

Turma de Pedagogia recebe convidados
A professora e intér-

prete de Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), Ka-

tiuscia Go-mes Barbosa 

Olmo, e a turma do 4ª 

período de Pedagogia da 

Faceli receberam con-

vidados na Faculdade, 

na noite de sexta-feira 

(21/03), e trocaram ex-

periências – por meio 

de sinais. 

A iniciativa mereceu 

elogios de todos os 

envolvidos e da direção 

da Faculdade.  

Informe Faceli

Katiuscia (de pé) interage com os presentes Turma posa e usa a linguagem de sinais

Estudantes recebem informações da CPA Reunião com servidores técnico-administrativos

Membros da Comissão: Bernardo Rodrigues, Sissa 

Ramos e Welton Castoldi, com Sandra Bassani
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A Faceli no IV Seminário de Humanidades
Centrado no tema 

“Juventude e Movimentos 

Sociais”, o IV Seminário 

de Humanidades do IFES 

campus Linhares reuniu, 

no período de 18 a 20 

de março, lideranças 

sindicais e estudantis, 

professores, jornalistas, 

advogados, militantes 

e pesquisadores para 

debater o papel dos 

Movimentos Sociais na 

construção do Brasil 

c o n t e m p o r â n e o .  O 

evento, aberto ao público 

em geral, contou com 

o apoio da Faculdade 

de Ensino Superior de 

Linhares (Faceli), que 

par t ic ipou de forma 

efetiva do seminário, 

desde a abertura até o 

encerramento, contribu-

indo para o seu sucesso.

 Além da Faceli, tam-

bém apoiaram o seminá-

rio a Fundação de Am-

paro à Pesquisa do Es-

pírito Santo; o Sindicato 

Nacional dos Servidores 

Federais da Educação 

Básica, Profissional e 

Tecológica; a Escola Bar-

touvino Costa; o Centro 

de Defesa dos Direitos 

Humanos da Serra; o 

Movimento Nacional dos 

Direitos Humanos; a Fa-

culdade Pitágoras e a 

Secretaria de Cultura da 

Universidade Federal do 

Espírito Santo.

A diretora presidente 

da Fundação Faceli, San-

dra Mara Mendes da Sil-

va Bassani, disse que o 

seminário foi importante 

para a instituição: “Nossa 

avaliação de participação 

é positiva. O seminário 

trouxe questões contem-

-porâneas para serem 

discutidas dentro do am-

biente acadêmico. Essa 

integração enriquece o 

currículo dos alunos”.

Componentes da Mesa, na abertura do IV Seminário

Excecução do Hino Nacional Brasileiro

Plateia perfi lada durante a execução 

do Hino Nacioanal Brasileiro

Um grande público prestigiou o evento

Professor do Ifes, Adolfo Miranda

Informe Faceli
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A Faceli no IV Seminário de Humanidades

 Estudantes de Direito participam 
da Semana Nacional do Júri 

Os estudantes do 

curso de Direito da Fa-

celi participaram da Se-

mana Nacional do Júri, 

ocorrida durante o mês 

de março de 2014, em 

todo Estado do Espírito 

Santo. O julgamento no 

Tribunal do Júri é um 

procedimento de natu-

reza penal, onde são 

julgados crimes dolo-

sos contra a vida. Esse 

processo destaca-se 

pela atuação oral dos 

profissionais do Direito, 

usando técnicas argu-

mentativas no intuito de 

convencer os jurados.

O júri é abordado na 

matriz curricular do cur-

so de Direito e observa-

-se um grande interesse 

dos alunos nesse tipo 

de atividade. Alunos das 

turmas do 6º período 

estiveram presentes em 

julgamentos e tiveram 

a oportunidade de apri-

morar os conhecimen-

tos advindos de sala de 

aula.

Estudantes da Faceli que participaram da 

atividade realizada no plenário do Tribunal do Júri, 

no fórum de Linhares.

"Mídias, protestos e movimentos sociais: 

Facebook, Whatsapp e outras comunicações 

da juventude"  foi o tema da palestra do 

professor  da Faceli, Hauley Silva Valim 

Grupo que presenciou a palestra “A Importância do 

Movimento Estudantil em Linhares”, ministrada pelo 

Assessor Pedagógico da Faceli, Daniel Porto

As palestras realizadas na Faceli 

reuniram grande público

Alunos prestigiam palestra

“Educação do campo: compromisso com a so-

ciedade e com as minorias”, foi o tema da palestra 

do professor da Faceli Sebastião Ferreira 

Informe Faceli
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A palestra ministrada 

pelo médico oftal-molo-

gista Alessandro Dantas 

Pennela, na noite do dia 

12/03, no auditório da 

UAB-Faceli, foi um su-

-cesso! Os acadêmicos 

de Pedagogia da Fa-

culdade tiraram várias 

dúvidas e adquiriram 

bastante conhecimento. 

A turma do 4º período 

encenou uma peça antes 

da palestra.

O coordenador do 

curso, Marcelo Lourei-

ro Ucelli, destacou que 

foram abordados con-

teúdos e conceitos tra-

balhados na disciplina 

“Educação para Cegos”, 

ministrada pela professo-

ra Luciane Martins.

O médico oftalmolo-

gista falou sobre: Sis-

tema e Função Visual 

(estrutura do globo ocu-

lar, conceito de defi ciên-

cia visual, baixa visão e 

cegueira); Baixa Visão 

Médico ministra palestra sobre visão

(características, campo 

visual, acuidade visual, 

principais patologias) e 

Cegueira (característi-

cas, tipos de cegueira, 

principais patologias).Alessandro Dantas 

Pennela

Palestrante ladeado pelo coordenador de Pedagogia, 
Marcelo Ucelli, e a aluna Joyce  (à esq.) e pelas pro-
fessoras Luciane Martins e  Marluce Lopes  (à dir.)

Plateia participa de exercício

 Sandra Bassani ouvindo sugestões dos alunos quanto às alterações 

necessárias nos Regulamentos de estágio e de Trabalho de Curso. “Gestão 

participativa é assim. Todos contribuem!”

A convite da Diretoria, 
os representantes das 
turmas de Administra-
ção, Direito e Pedagogia 
da Faceli reuniram-se 
com diretores e coorde-
nadores da Faculdade 
na noite do dia 21 de 
março. 

Em discussão, os Re-
gulamentos de Estágio e 
de Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC).

Houve algumas mu-
danças e atualizações 
em relação aos docu-
mentos anteriores, em 
comum acordo com alu-
nos, professores e co-
ordenadores de cursos.

Reunião com representantes de turma

Informe Faceli
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Faceli recebe alunos do Polivalente I

A Faceli recebeu nos 

dias 21 e 24/03 cerca 

de 600 alunos da escola 

Polivalente I para ses-

sões de uma palestra 

sobre Bullying. 

A  palestra,  ministra-

da pela Diretora Presi-

dente da Faceli, Sandra 

Bassani, no auditório da 

Faceli/Uab fez parte de 

um projeto do Polivalen-

te I de conscientização 

dos seus alunos acerca 

das causas e efeitos da 

prática do Bullying 

Sandra Bassani, que 

também é professora de 

linguas, tem experiência 

no assunto e, inclusive, 

já ministrou palestras 

sobre o tema em ou-

tras escolas de Linhares 

disse que Bullying é um 

termo da língua ingle-

sa (bully = “valentão”) 

Alunos(as) do Polivalente I assistem à palestra

Sandra Bassani fala aos estudantes

 Estudantes do curso
 de Administração
 atuarão em projeto
  de Micro Negócio

A Faceli está partici-

pando de um importante 

projeto voltado para a 

“Identifi cação e Formali-

zação do Micro Negócio 

de Linhares”. Os acadê-

micos do curso de Admi-

nistração da Faculdade 

atuarão como estagiários 

do projeto.

Na noite de terça-feira 

(25/03), o analista do 

Sebrae, Ivair Segheto 

Júnior, ministrou uma 

palestra para os estu-

dantes, no auditório da 

UAB-Faceli, no bairro 

Novo Horizonte. Ele fez 

uma abordagem sobre 

as Micro e Pequenas 

Empresas, a Lei Geral e 

o Micro Empreendedor 

Individual.

A primeira fase – Iden-

tificação – do projeto 

conta com o apoio da 

Prefeitura de Linhares, 

por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento, da 

Faceli e de associações 

de moradores. A segunda 

fase (Formalização) terá 

a participação do Sebrae.

Os trabalhos estão 

sendo conduzidos pelo 

agente de desenvolvi-

mento da PML, Joel San-

tana, e pelo coordenador 

do curso de Administra-

ção da Faceli, André Car-

lesso, que têm o suporte 

da diretora acadêmica 

da Faculdade, Amada 

de Melo, e da Diretora 

Presidente da Fundação 

Faceli, Sandra Bassani.

O palestrante, Ivair Segheto Júnior, é

analista do Sebrae

que se refere a todas 

as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou 

físicas, intencionais e 

repetitivas, que ocor-

rem sem motivação 

evidente e são exer-

cidas por um ou mais 

indivíduos, causando 

dor e angústia, com o 

objetivo de intimidar ou 

agredir outra pessoa 

sem ter a possibilidade 

ou capacidade de se 

defender, sendo reali-

zadas dentro de uma 

relação desigual de for-

ças ou poder.

Sandra mostrou 

aos estudantes várias 

maneiras de se defen-

derem dos praticantes 

de Bullying e ressal-

tou que a autoestima é 

essencial para não se 

submeterem a abusos.

Informe Faceli


