
A participação da Fa-
celi na GranExpoNorte 
foi um sucesso! O aten-
dimento no estande, a 
atuação como monitores 
e as oficinas ministradas 
pelos acadêmicos mere-
cem destaque.

Na tarde de sábado 
(5/4), o governador Re-
nato Casagrande e ou-
tras autoridades visita-
ram o estande da Faceli 
e conversaram com ser-
vidores e acadêmicos.

O Prefeito Nozinho 
Corrêa também visitou o 
estande e reconheceu a 
importância da participa-
ção da Faceli no evento.

A secretária munici-
pal de Educação, Regina 
Pedroni, compartilhou  o 
trabalho pedagógico das 
escolas municipais com 
a Faceli, no que se re-
fere ao oferecimento de 
oficinas e ações peda-
gógicas. 
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Faceli participa da GranExpoNorte

A Faceli entregou ao 
Tribunal de Contas, no 
final de março, o Relató-
rio de Gestão e o Balan-
ço Geral do Exercício de 
2013, que ofereceram 
ampla visão da situação 
econômico-financeira e 
toda a ação administrati-
va da Faceli.

 Em relação à Exe-
cução Orçamentária, 
houve uma economia 
de R$857.182,92.

O exercício financeiro 

Faculdade entrega Relatório de Gestão  e Balanço 
Geral do  Exercício de 2013 ao Tribunal de Contas

de 2013 se iniciou com sal-
do de R$25.250,24 e en-
cerramos  o exercício com 
saldo de R$130.572,58.

 O Balanço Patrimonial 
apresenta resultado po-
sitivo de R$194.918,68 e 
Resultado Acumulado de 
R$479.030,29.

 O Passivo encontra-se 
zerado, inexistindo obriga-
ções.

 Entre as ações mais 
importantes está a entra-
da de mais 160 alunos no 

ano de 2013, a aquisição 
de equipamentos, a me-
lhora da infraestrutura e 
o funcionamento comple-
to do Portal de Transpa-
rência e do Cidade Web, 
onde os cidadãos podem 
consultar todos os dados 
relativos à Administração 
da Faculdade.

 Procurou-se retra-
tar no relatório os princi-
pais aspectos da gestão 
financeira do exercício 
encerrado, com clareza 

e objetividade, cujas de-
monstrações contábeis 
e demais peças que 
integram a prestação 
de contas representam 
adequadamente a prá-
tica de atos de gestão 
no exercício a que se 
refere, observando-se 
a legalidade, legitimi-
dade e economicidade 
na gestão dos recursos 
públicos, pondo- os à 
disposições da comuni-
dade Linharense.
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Prefeito de Linhares, Nozinho Corrêa, Governador Renato Casagrande, Diretora Presidente 
da Faceli,Sandra Bassani, e Secretária Municipal de Educação, Regina Pedroni

 O Governador Renato Casagrande ladeado por alunos(as) da Faceli
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Dando prosseguimento ao ob-
jetivo de formar  profissionais ca-
pacitados, a Faceli participou mais 
uma vez da GranExpoNorte, ocor-
rida no início deste mês em Linha-
res.

Na oportunidade, alunos de 
Administração, Direito e Pedago-
gia, devidamente assistidos por 
professores e coordenadores dos 
respectivos cursos, atuaram como 
monitores, ministraram oficinas e 
fizeram atendimento jurídico à po-
pulação.

A participação dos alunos em 
eventos técnico-científicos contri-
bui para a aprendizagem de con-
teúdos estudados em sala de aula, 
além de proporcionar a integração 
escola/comunidade.

Na mesma linha de atuação, a 
Faculdade firmou convênio com a 
Justiça Federal de Primeiro Grau 
– Seção Judiciária do ES – para 
criar um Núcleo de Atendimento 
ao Jurisdicionado perante o Jui-
zado Especial Federal Cível e Cri-
minal Adjunto da Vara Federal de 
Linhares.

Esse convênio visa a propor-
cionar  assistência jurídica gratuita 

em demandas de matéria cível pre-
videnciária que forem encaminha-
dos pelo Juizado ao Núcleo de Prá-
ticas Jurídicas (NPJ), que funciona 
na sede da UAB/Faceli e possibilita 
aos alunos a obtenção de conheci-
mentos teóricos e práticos.

Com um recém-lançado proje-
to de extensão Faceli nas Comu-
nidades, que envolve professores 
e estudantes e tem como objetivo 
realizar ações que beneficiem aos 
moradores do município,a Faceli 
aproxima-se ainda mais da comu-
nidade. O projeto possibilitará o le-
vantamento e formatação de dados, 
permitindo criar ações que auxiliem 
no desenvolvimento econômico dos 
microempreendedores individuais, 
por meio da formalização do negócio.

Agradecemos a todos que vêm 
tornando possível a realização des-
ses e demais projetos que fortalecem 
a Faceli como instituição de qualida-
de.
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A Faceli (Faculdade 
de Ensino Superior de 
Linhares) e a Justiça Fe-
deral de Primeiro Grau – 
Seção Judiciária do ES – 
celebraram um convênio 
no final de março/2014, 
com o objetivo de criar 
um Núcleo de Atendi-
mento ao Jurisdicionado 
perante o Juizado Es-
pecial Federal Cível e 
Criminal Adjunto da Vara 
Federal de Linhares.

A assistência jurídica 
gratuita será direciona-
da aos jurisdicionados 
com renda familiar de 
até três salários míni-
mos que pretendam in-
gressar com demandas 
em matéria cível pre-
videnciária, que forem 
encaminhados pelo Jui-
zado ao Núcleo de Práti-
cas Jurídicas (NPJ).

Essa assistência  
será feita pelos alunos 
do curso de Direito, sob 

a orientação de um(a) 
advogado(a) da Facul-
dade, que orientarão os 
acadêmicos no atendi-
mento às partes, na ela-
boração de petições, no 
acompanhamento dos 
processos, na partici-
pação em audiências e 
práticas correlatas. 

Faceli e Justiça Federal celebram 
convênio para atendimento gratuito 

Participaram da cerimônia (da esq. p/ a dir.),o coordenador 

do Curso de Direito, Bernardo Rodrigues; o Diretor de 

Secretaria da Vara Federal de Linhares, Dr. Eliel Kiefer 

Seith; a Diretora Presidente da Faceli, Sandra Bassani; a 

Diretora Acadêmica, Amada Mariana, e a Coordenadora 

do NPJ da Faceli, Cinthya Rodrigues

O convênio foi assi-
nado pela Diretora Pre-
sidente da Fundação 
Faceli, Dra. Sandra Mara 
Mendes da Silva Bassa-
ni e o juiz diretor da se-
ção judiciária da Justiça 
Federal do Espírito San-
to, Dr. Fernando César 
Baptista de Mattos, tendo 

como testemunha a se-
nhora Vera Ely Massa-
riol, diretora do Núcleo de 
Apoio Judiciário. 

À cerimônia de assi-
natura do convênio com-
pareceu o Dr. Eliel Kiefer 
Seith, diretor de Secre-
taria da Vara Federal de 
Linhares, representando 
o Dr. Fernando César.

Para o coordenador 
do curso de Direito da 
Faceli, Bernardo Ro-
drigues, o convênio faz 
com que o NPJ atenda a 
mais um tipo de deman-
da – no caso, as maté-
rias relacionadas ao Di-
reito Previdenciário. “O 
acordo proporciona aos 
alunos novos conheci-
mentos – teóricos e prá-
ticos”, acrescenta.

As pessoas interes-
sadas em contar com 
o serviço devem entrar 
em contato com o NPJ e 
agendar o atendimento.

Em junho deste ano a 
Faceli oferecerá proces-
so seletivo para vagas re-
manescentes dos cursos 
de Administração, Direito 
e Pedagogia, exclusivas 
para o turno vespertino.

Essa medida foi ado-
tada visando a preencher 
as vagas que restaram 
após o prazo regular de 
matrícula. Sandra Bas-
sani, Diretora Presiden-
te da Instituição, afirma 
que, como as aulas do 

vespertino começam no 
segundo semestre, mui-
tos candidatos aprovados 
pela Faceli também fo-
ram aprovados em outras 
faculdades, fora de Linha-
res e até fora do Estado, 
cujas aulas começaram 
no primeiro semestre. 
Com isso, muitos classifi-
cados já estão estudando 
em outras instituições, o 
que abre novas chances 
para quem deseja ingres-
sar na Faceli.

O Edital desse Pro-
cesso Seletivo está sen-
do elaborado e deve ser 
divulgado na primeira 
semana de junho. Os 
critérios são os mesmos 
do último Processo: ins-
crições com as notas do 
Enem 2012 ou 2013, e a 
reserva de vagas pela lei 
de cotas.

 Sandra informa que 
em dezembro de 2014 
deve abrir novo Processo 
Seletivo para início das 

Processo Seletivo para Vagas Remanescentes
aulas em 2015, e que 
para participar desse pro-
cesso do final do ano o 
candidato deve ter feito o 
Enem 2013 ou 2014, pois 
no processo serão consi-
deradas válidas sempre 
as notas do ano corrente 
e do anterior.

 Com a conclusão da 
sede da Faceli, prevista 
para 2015, o Processo 
Seletivo deverá oferecer 
vagas para o período no-
turno. 

Informe Faceli
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A Faceli participou 
mais uma vez da Gran-
-ExpoNorte, ocorrida  no 
período de 2 a 5 deste 
mês em Linhares. 

 A Faculdade montou 
um estande na feira  e 
atuou em várias ativi-
dades, por intermédio 
dos servidores e acadê-
micos dos três cursos: 
Administração, Direito e 
Pedagogia.

Além do atendimento 

A Faceli na GranExpoNorte
à população feito no es-
tande,  os acadêmicos 
atuaram como monito-
res e ministraram ofici-
nas.

Para Amada de Melo, 
diretora acadêmica da 
Faceli, a participação dos 
alunos em eventos téc-
nico-científicos oferece 
uma enorme contribuição 
para a aprendizagem de 
conteúdos estudados em 
sala de aula.

Informe Faceli

Estande da Faceli na GranExpoNorte, onde foi feito
 o atendimento jurídico à população

Servidores e alunos(as) na exposição

O Assessor Acadêmico da Faceli, Daniel Porto (dir.), e Márcio 
Rosa foram os curadores da exposição realizada no Salão dos 
Artistas da exposição

Sandra Bassani, vereador Zeca Corrêa e deputado 
estadual José Carlos Elias

Vânia Frisso, Regina Pedroni, Sandra Bassani e Sérgio Suzano

Estudantes de Administreação presentes na feira
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Alunos do curso de 
Direito, assistidos por 
professores monitores, 
fizeram atendimentos 
nas áreas de Direito 
de Família e Direito do 
Consumidor. Cerca de 
20 atendimentos foram 
realizados, no estande 
da Faculdade.

Segundo o coorde-
nador do Curso de Di-
reito, Bernardo Rodri-
gues, os atendimentos 
são ações para levar à 
população informações 
sobre  seus direitos e 
deveres. “Atividades co-
mo essa contribuem pa-
ra o aperfeiçoamento do 
acadêmico e, da mesma 
forma, conscientiza-os  
com as proflemáticas, 
tornando-os cidadãos 
com responsabilidade 
social”.

Além dos atendimen-
tos, a turma de Direito 
atuou também na equi-
pe de apoio do evento, 
dando suporte  na Se-
cretaria e no Auditório.

Já os alunos de 
Administração, sob a 

orientação do coorde-
nador do curso, André 
Carlesso, atuaram na 
Secretaria do evento e 
nos auditórios, fazendo 
controle de frequência 
dos participantes.

Os membros da  tur-
ma de Pedagogia, por 
sua vez, ministraram ofi-
cinas em diversos espa-
ços da exposição, lidera-
dos pelo coordenador do 
curso, Marcelo Ucelli.

Acadêmicos desenvolvem atividades

Informe Faceli

O coordenador do curso de Direito, Bernardo Rodrigues (o sexto, em sentido horário) com 
membros da equipe que prestou serviços de orientação jurídica no estande da Faceli 

Equipe do curso de Pedagogia com o coordenador 
do curso, Marcelo Ucelli 

Alunas de Pedagogia ministrando oficina

Crianças participam de oficina ministrada por acadêmica de 
Pedagogia da Faceli
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Rachel Poubel Souza 
formou-se em Adminis-
tração pela Faceli em 
2010. Ela é proprietária 
de uma fábrica artesanal 
de derivados de choco-
lates e doces finos.

A empresa possui 
atualmente cinco funcio-
nárias e  ocupa uma área 
de 80 metros quadrados 
no bairro Juparanã.

De acordo com Ra-
chel, os conhecimentos 
adquiridos na Faculdade 
são essenciais  na ad-
ministração da empre-
sa, visto que lida diaria-
mente com funcionários, 
fluxo de caixa e outras 

atividades empresariais.
“Foi na Faceli que 

tudo começou e, desde 
então, os professores 
me apoiaram e acredita-
ram no potencial do meu 
negócio. Foi um curso 
dinâmico, voltado para 
a realidade, o que muito 
me ajuda”, disse.

Rachel finaliza: “A 
Faceli pode ser consi-
derada um berço para  
empreender o conheci-
mento. O ensino estimu-
la a vontade do aluno a 
utilizar, o quanto antes, 
os conhecimentos ad-
quiridos e a praticá-los 
da melhor maneira”.

Informe Faceli

A Faculdade de En-
sino Superior de Linha-
res (Faceli) lança, nos 
próximos dias, o projeto 
de extensão “Faceli nas 
Comunidades”. A inicia-
tiva vai envolver profes-
sores e estudantes dos 
cursos de Administra-
ção, Direito e Pedago-
gia e tem como objetivo 
realizar ações que be-
neficiem os moradores 
do município.

A diretora presiden-
te da Faceli, Sandra 
Bassani, informa que o 
primeiro projeto neste 
sentido consiste na par-
ticipação dos estudan-
tes do curso de Admi-
nistração em atividades 
que visam à identifica-
ção de microempreen-
dedores nas comunida-
des de Linhares.

“Essa iniciativa é 
muito importante e está 
sendo desenvolvida em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Linhares, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; a 
Federação das Associa-
ções de Moradores de 

Linhares (Famol) e o Se-
brae”, acrescenta Sandra 
Bassani.

De acordo com a dire-
tora acadêmica da insti-
tuição, Amada de Melo, a 
proposta justifica-se pela 
necessidade de se levar 
a uma parcela da popula-
ção informações básicas 

Amada de Melo, diretora acadêmica da Faceli, com os coorde-

nadores Bernardo Rodrigues (Direito), Marcelo Loureiro Ucelli 

(Pedagogia) e André Carlesso (Administração)

de como formalizar suas 
atividades, bem como fo-
mentar a atuação e inte-
ração dos estudantes da 
faculdade nas comunida-
des.

Para André Carlesso, 
coordenador do curso de 
Administração da Faceli, 
o projeto possibilitará o 
levantamento e formata-
ção de dados, permitindo 
criar ações que auxiliem 
no desenvolvimento eco-
nômico dos microempre-
endedores individuais, 
por meio da formalização 
do negócio.

Também participam do 
projeto o coordenador de 
pesquisa e extensão da 
faculdade, Paulo Roberto 
Camillo, e os professores 
orientadores Eraldo Alves 
dos Santos e Hermes Re-
nato Pessotti.

Ex-aluna da Faceli se torna empresária
 e expõe na GranExpoNorte

O professor Hermes Pessoti visita a empresária e ex-aluna de 
Administração da Faceli Rachel Poubel Souza

Faceli lança projeto de extensão para 
beneficiar comunidades de Linhares 
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Turma de Pedagogia recebe 
contadora de histórias

Professora Valéria Vieira dos Santos

Josmari Araújo dos Santos:  despertando e incentivando 
o gosto pela leitura

Acadêmicos, servi-
dores e convidados da 
Faceli visitaram, dia 29  
de março, a comunidade 
da Bagueira, no interior 
de Linhares. Na oportu-
nidade, o time de futebol 

Time de futebol da Faceli visita a Bagueira

da Faculdade enfrentou 
a equipe da Bagueira no 
campo inaugurado no 
ano passado pela Pre-
feitura de Linhares.

O primeiro tempo da 
partida foi bastante dis-

putado e terminou empa-
tado em um tento. No se-
gundo tempo, prevaleceu 
a melhor condição física 
do time da Bagueira que, 
com categoria, venceu a 
partida por 9 a 3.

Os organizadores do 
evento destacaram que, 
mais importante que o 
resultado do jogo, foi  a 
confraternização entre 
os jogadores e a comu-
nidade.

A turma do 1º período 
de Pedagogia da Face-
li recebeu a professora, 
escritora e contadora de 

histórias Josmari Araújo 
dos Santos na manhã 
do dia 3 de abril. A ati-
vidade fez parte da dis-

ciplina Literatura Infanto 
Juvenil, ministrada pela 
professora Valéria Vieira 
dos Santos.

De acordo com Va-
léria, após alguns con-
ceitos acerca do que é 
literatura e suas carac-
terísticas, a cada aula, 
ela quer que seja uma 
surpresa. Livros diver-
sos sobre a bancada na 
sala de aula, quinzenal-
mente, para o manuseio 

e empréstimo por parte 
dos alunos...

“Nesta quarta-feira, 
um momento de Con-
tação de Histórias com 
a professora Josmari. 
Afinal, o gosto pela lei-
tura precisa crescer em 
nosso meio para que, 
assim, sejamos ainda 
melhores na profissão 
que escolhemos: Peda-
gogia”, destacou a pro-
fessora Valéria.

Equipe da Bagueira Equipe da Faceli


