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Alunos da Faceli pro-
movem, de 22 de setem-
bro a 10 de outubro, a 
campanha “Doar Brincan-

Estudantes promovem 
campanha ‘Doar Brincando’

Faceli. A caixa para re-
ceber as doações está 
na recepção da Facul-
dade.

do”. A iniciativa 
tem como obje-
tivo receber os 
brinquedos, que 
serão entregues 
por estudantes e 
moradores, e en-
tregá-los para os 
Centros de Refe-
rência e Assistên-
cia Social (Cras) 
de Linhares.

A campanha 
conta com o 
apoio das coor-
denações dos 
cursos de Admi-
nistração, Direito 
e Pedagogia da 

Faceli realiza II Semana 
Acadêmica Integrada
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Faceli e Justiça Federal
 firmam convênio
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Curso de extensão ‘Marketing e Varejo’, 
promovido pela Faceli, tem 503 inscritos
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Comemoração do Dia do
 Administrador teve ciclo de palestras

Foi realizado no dia 
20 de setembro (foto 
acima) o  primeiro dos 
oito módulos do  curso 
de extensão “Marke-
ting e Varejo”, promovi-
do pela Faceli.

Na abertura dos tra-
balhos, a Diretora Pre-
sidente da Faculdade, 
Sandra Bassani, elo-

giou a participação dos 
estudantes e da comu-
nidade. “Disponibiliza-
mos 200 vagas e rece-
bemos 503 inscrições. 
Isso mostra que a co-
munidade acadêmica 
e a população em geral 
acreditam em nosso 
trabalho”, destacou.
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Como comumente tem sido, 
o mês de setembro também foi 
bastante movimentado na Fa-
celi. Além das atividades ine-
rentes aos cursos, a Instituição 
tem promovido diversas outras, 
de interesse e/ou em benefício 
da comunidade linharense.

 Nessa perspectiva, foi ofe-
recido mais um curso de ex-
tensão aberto à coletividade: 
Marketing e Varejo;  houve 
mais de 500 inscritos, o que 
levou a Faculdade a ampliar o 
número de vagas, atendendo a 
250 pessoas, um contingente 
expressivo em se tratando de 
cursos dessa natureza.

Neste mês, a Faculdade 
também promoveu um ciclo 
de palestras para comemorar 
o Dia do Administrador; come-
morar do jeito Faceli: estudan-
do...

Também foi realizada a II 
Semana Acadêmica Integrada 
que, conduzida pelos colegia-
dos de Administração, Direito 
e Pedagogia, visou a promover 
um amplo debate sobre ques-
tões pertinentes e desafiadoras 

às ciências humanas e sociais 
no cenário atual, auxiliando no 
preparo e instrumentalização 
dos futuros profissionais de ca-
da curso.

Ocorreu, ainda, a assinatu-
ra de mais um convênio para 
propiciar estágio remunerado 
aos(às) estudantes, desta vez 
com a Justiça Federal 

Também os alunos, cientes 
de seu papel social, lançaram 
uma campanha de arrecada-
ção de brinquedos para serem 
entregues a instituições assis-
tenciais de Linhares. 

Interessante notar que ini-
ciativas como essa demons-
tram estar a Faculdade for-
mando, além de profissionais,  
cidadãos(ãs) atuantes.

Nessa direção, segue a Fa-
culdade, sempre buscando 
uma formação de qualidade e 
acessível a todos.
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O Dia Nacional do 
Profissional da Adminis-
tração é comemorado 
no dia 9 de setembro. 
Para celebrar a data, a 
Faceli (Faculdade de 
Ensino Superior de Li-
nhares) promoveu três 
palestras. Direcionado 
aos estudantes do cur-
so de Administração da 
faculdade e à comuni-
dade, o evento foi rea-
lizado no auditório da 
UAB-Faceli, a partir das 
19 horas.

O primeiro palestran-
te foi o egresso Herber-
thy Bastos Barbosa, que 
falou sobre o “Perfil do 
Administrador com Ên-
fase na PM-ES”. Em 
seguida, o professor 
Carlos Roberto Soprani 
abordou o tema “Agri-
cultura Familiar e Sus-
tentabilidade”. Fechan-
do a programação, a 
terapeuta familiar Rena-
ta Delevedove discorreu 
sobre “Degraus para o 
Sucesso”.

Palestrante Herberthy 
Bastos Barbosa

Estudantes do curso de  Administração,
 e  membros da comunidade

Professor Carlos
 Roberto Soprani 

A terapeuta familiar Renata Delevedove e o coordenador 
do curso de Administração da Faceli, André Carlesso

Para o coordenador 
do curso de Administra-
ção, André Carlesso, o 
evento é muito impor-
tante para os estudan-

tes, futuros administra-
dores, pois serve para 
integrá-los à comuni-
dade e proporcionar a 
aquisição de conheci-

mentos. “Comemoramos 
essa data, dedicada ao 
Profissional da Adminis-
tração de forma intensa 
e interessante”, disse.

Os servidores da Fa-
celi participaram, no dia 
5 de setembro, de trei-
namentos relacionados 
ao Programa de Coleta 
Seletiva, no auditório da 
UAB-Faceli.

Os encontros, realiza-
dos nos turnos matutino 
e vespertino, foram orga-
nizados pela Secretaria 
de Meio Ambiente de Li-
nhares.

Para o biólogo Lucia-
no Cabral, responsável 
por um dos treinamentos, 
é importante ter sempre 
duas lixeiras em casa: 

uma para lixo seco e ou-
tra para lixo úmido. Ele 
distribuiu uma cartilha 
com informações relevan-
tes sobre o assunto.

São considerados lixo 
seco: papéis em geral, 
embalagens tetra pak, 
plásticos, vidros e metais. 
E lixo úmido: materiais 
orgânicos, como restos 
de comida, cascas de 
frutas e legumes, e rejei-
tos, como papel higiêni-
co, fraldas descartáveis, 
papéis sujos de gordura, 
papel de fax, carbono ou 
plastificado.

Coleta seletiva: servidores participam de treinamentos

A diretora acadêmi-
ca da Faceli, Amada de 
Melo, ressaltou que a 
Instituição está enga-
jada nesse processo. 

“Estamos participando 
do Programa de Coleta 
Seletiva de Linhares, por 
considerá-lo muito im-
portante”, frisou Amada.

O treinamento foi conduzido pelo biólogo Luciano Cabral

Comemoração do Dia do 
Administrador teve ciclo de palestras
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A Faceli está ofere-
cendo mais um curso de 
extensão, agora, na área 
de Marketing e Varejo. A 
iniciativa tem como pú-
blico alvo: empresários, 
comerciantes, geren-
tes e encarregados de 
empresas varejistas e 
estudantes dos cursos 
de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Direito, 
Engenharia Civil, Enge-
nharia de Produção e 
Psicologia.

O primeiro módu-
lo (são oito ao todo) foi 
ministrado no dia 20 de 
setembro. Na abertura 
dos trabalhos, a direto-
ra presidente da Faceli, 
Sandra Bassani, elogiou 
a participação dos es-
tudantes e da comuni-
dade. “Disponibilizamos 
200 vagas e recebemos 
503 inscrições. Isso 
mostra que a comunida-
de acadêmica e a popu-
lação em geral acredi-
tam em nosso trabalho”, 
destacou.

Os próximos módu-
los serão em outubro 
(dias 4 e 18), novembro 
(1, 8 e 22) e dezembro 
(6 e 13), sempre das 
14h às 18h, no auditório 
da UAB-Faceli, situado 
na Avenida Presidente 
Costa e Silva, nº 155, 
no bairro Novo Horizon-
te. Cada participante 
receberá um certificado 
de conclusão de curso 
com a carga horária de 
32 horas.

O coordenador de 
Extensão da Faceli, 

A Diretora Presidente da 
Faceli, Sandra Basssani,  
fez a abertura do evento

O professor Reofran Pereira dos Santos ministrou a primeira aula do curso

O coordenador do curso de 
Administração, André Car-
lesso

Fábio Lino Pereira, fri-
sa: “Apesar de as in-
dústrias da região se 
destacarem no cenário 
nacional, o varejo ainda 
não se posicionou de 
forma a atender com-
pletamente aos anseios 
locais em atendimento, 
qualidade de produtos 
e serviços”.

Para o coordenador 
de Administração da 
Instituição, André Car-
lesso, o curso tem co-
mo objetivo contribuir 
para a formação de um 

O coordenador de Exten-
são, Fábio Lino Pereira

profissional com ampla 
visão de marketing e 
conhecimentos de ges-
tão dos vários aspectos 
do negócio.

De acordo com o pro-
fessor Reofran Pereira 
dos Santos, os módulos 
fazem com que cada 
participante tenha uma 
visão ampliada do vare-
jo, capaz de contribuir 
na construção de dife-
renciais competitivos, 
independentemente do 
seu segmento de atua-
ção.

Curso de extensão ‘Marketing e Varejo’, 
promovido pela Faceli, teve 503 inscritos
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Sob a supervisão 
do professor Bernardo 
Augusto Gomes Rodri-
gues, estudantes do 1º 
período vespertino do 
curso de Direito fize-
ram, no dia 3 de setem-
bro, uma visita técnica 
ao Centro de Detenção 
e Ressocialização de 
Linhares (CDRL), loca-
lizado às margens da 
BR 101, em Bebedouro.

O CDRL é uma das 
duas unidades prisio-
nais existentes no Mu-

Comitiva da Faceli durante a visita ao CDRL

nicípio – a outra é a 
Penitenciária Regional 
de Linhares – e abriga 
os presos que cumprem 
pena em regime fecha-
do.

De acordo com o 
professor Bernardo, 
as visitas técnicas têm 
por objetivo propiciar 
aos(às) alunos(as) o 
conhecimento sobre o 
funcionamento do siste-
ma prisional e das dife-
renças de cada regime 
de pena.

Estudantes de Direito da Faceli
 fazem visita técnica ao CDRL

to – que tem a duração 
prevista de cinco anos, 
podendo ser renovado 
– é a concessão de es-
tágio curricular, visando 
à complementação de 
ensino e aprendizagem 
profissional, social e cul-
tural dos estagiários.

A duração do perí-
odo de estágio a ser 
cumprido pelo estagiá-
rio será de no mínimo 
um ano, e no máximo 
dois anos.

Para o coordenador 
do curso de Direito, Ber-
nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, com o con-
vênio, os estudantes 
poderão aprimorar, em 
um contexto prático, os 
conhecimentos adquiri-
dos em sala de aula.

A Faceli e a Justi-
ça Federal de Primeiro 
Grau – Seção Judiciária 
do Espírito Santo – fir-
maram, no dia 12 de 
novembro, um convênio 
de estágio de educação 
profissional de nível su-
perior.

Assinaram o convê-
nio a diretora presidente 
da Faceli, Sandra Mara 
Mendes da Silva Bas-
sani, e o juiz federal di-
retor do foro, Fernando 
Cesar Baptista de Mat-
tos, tendo como teste-
munhas a diretora da 
Secretaria Geral, Maria 
Cristina Natalli, e o di-
retor do Núcleo de Ges-
tão de Pessoas, Josélio 
Santos Nascimento.

O objetivo do contra-

Faceli e Justiça Federal 
firmam convênio

Professo-
ras Kelly 
Santiago

 Rocha
e 

Luciane 
Martins de 

Oliveira

A professora Kelly 
Santiago Rocha, especia-
lista em Sala de Recursos 
para Alunos(as) com Defi-
ciência Visual, ministrou, 
no dia 1º de setembro, 
uma oficina para os(as) 
estudantes do 4º período 
do curso de Pedagogia. 
Eles(as) receberam infor-
mações sobre o uso de 
recursos, punção, células 
braile, material impresso, 
gravador etc.

Acadêmicos de Pedagogia participam de oficina
O evento fez parte de 

uma atividade da disci-
plina Educação para Ce-
gos, ministrada pela pro-
fessora Luciane Martins 
de Oliveira. A professora 
e os(as) acadêmicos(as) 
elogiaram a oficina de re-
cursos didático-pedagó-
gicos e disseram que a 
iniciativa muito contribui 
para o ensino-aprendiza-
gem do(a) aluno(a) cego 
ou de baixa visão.

A professora Kelly Santiago Rocha ministrou a oficina

Alunos(as) participantes da oficina
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Faceli realiza II Semana Acadêmica Integrada
A Faceli promo-

veu, no período de 18 
a 20 deste mês, a II 
Semana Acadêmica 
Integrada. 

O evento foi con-
duzido pelos co-

legiados de Admi-
nistração, Direito e 
Pedagogia, sob a su-
pervisão dos respec-
tivos coordenadores. 
Os professores de 
cada colegiado mi-

Curso de Administração

Um dos pontos altos da 
programação da Semana 
Acadêmica da Faceli no 
curso de Administração foi 
uma palestra sobre Motiva-
ção e Comprometimento, 
ministrada pelo professor 
André Assis, no sábado 
(20/09)

Para a estudante Car-
mem Terezinha Pandolfi, 
a palestra foi fantástica. 
“Mostrou como um líder po-
de deixar eclodir as compe-
tências que estão guarda-
das em seu mundo interior 
e, atuando com amor, tudo 
pode fluir para o sucesso”, 
disse.

Palestra sobre  Motivação e  Comprometimento é  elogiada

O acadêmico Edilson 
Lopes definiu a apresen-
tação do professor como 
sensacional. “O André As-
sis foi muito feliz em suas 
colocações e deu exem-
plos concretos de como po-
demos trabalhar com nos-

nistraram palestras e 
minicursos.

A Semana Acadê-
mica Integrada visa a 
promover um amplo 
debate sobre ques-
tões pertinentes e de-

safiadoras às ciências 
humanas e sociais 
no cenário atual, au-
xiliando no preparo 
e instrumentalização 
dos futuros profissio-
nais de cada curso.

sas equipes. Gostei muito 
da postura e do entusiasmo 
dele diante do público”, fri-
sou.

De acordo com a aluna 
Wiviane Damiani, a pales-
tra mostrou o caminho para 
o comportamento ideal de 
um líder. Ela acrescentou: 
“A escolha – do tema e do 
palestrante – foi ótima. Su-
giro mais eventos desse 
tipo”.

O coordenador do cur-
so de Administração, André 
Carlesso, destacou: “O pa-
lestrante mostrou como de-
vemos agir diante das difi-
culdades, com motivação e 

comprometimento. Fiquei 
satisfeito com ele e com os 
estudantes que participa-
ram da apresentação, em 
virtude da interação e do 
envolvimento”.

Professor André Assis e alunos(as)

Professor André Assis

Coordenador do curso, André Carlesso, com alunos 
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Professor  André Pádua aplica aula temática

Acadêmicos(as) em atividade pedagógica 

Alunos(as) do curso de Direito, acompanhados do pro-
fessor Bernardo (D) e do diretor da Casa, Altamiro (C)

Professor Ramires ministra minicurso

Curso de Direito

 Curso de Pedagogia

Encerrando a Semana 
Acadêmica da Faceli, os 
estudantes de Pedagogia, 
orientados pelos professo-
res do curso, desenvolve-
ram oficinas pedagógicas 
com  crianças em seis es-
colas da rede municipal de 
Linhares: “Eliana Correa”, 
“Caboclo Bernardo”, “Ma-
riana Pompermayer”, “Ma-
ria de Souza Matias”, “Le-
odovico Donatelli” e “Doce 
Mel”.

As atividades organi-

Professores e estudan-
tes do curso de Direito parti-
ciparam de várias atividades 
importantes durante a Se-
mana Acadêmica. No sá-
bado (20/09), um grupo de 
alunos forneceu orientação 
Jurídica à comunidade na 
Associação de Moradores 
do Bairro Aviso.

No mesmo dia, um grupo 
de acadêmicos fez um visita 
técnica ao Grupo Resgate 
São Francisco de Assis, no 
Córrego Farias, zona rural 

Estudantes oferecem orientação jurídica e fazem visita técnica

Alunos(as)  desenvolvem oficinas pedagógicas em seis escolas
zadas pelos acadêmicos 
foram: contação de histó-
rias, teatro, oficinas de ma-
temática, pintura em rosto, 
xadrez, dentre outras. Além 
dessas ações, professores 
da Faceli ministraram uma 
palestra para os pais, enfati-
zando o papel e a importân-
cia da presença da família 
no processo de educação 
dos filhos.

De acordo com, o co-
ordenador do curso de Pe-
dagogia, Marcelo Loureiro 

de Linhares. A casa trabalha 
visando à recuperação de 
dependentes químicos,

Para o coordenador do 
curso, Bernardo Augusto 
Gomes Rodrigues, inicia-
tivas como essas são fun-
damentais: “A instituição 
desenvolve diversas ações 
que têm como objetivo 
beneficiar a comunidade. 
Gosto muito desse trabalho 
social, que é estimulado to-
dos os dias pela diretoria da 
Faceli”, ressaltou.

Ucelli, a iniciativa visa es-
treitar os laços da instituição 
com as comunidades, pos-
sibilitando momentos de 

aprendizagem e de cons-
trução de cidadania para 
os moradores de Linhares 
e os alunos da Faceli.

Alunas de Pedagogia participaram de oficinas

Oficinas desenvolvidas em várias escolas


