
Informe
BOLETIM INFORMATIVO DA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES • ANO II • N° 13 • Dezembro de 2014

Inscrições para o Vest Faceli 2015 
estão abertas até o dia 25 de janeiro

Estão abertas as 
inscrições para o Vest 
Faceli 2015. Ao todo 
serão ofertadas 300 
vagas, sendo que cada 
curso terá 50 vagas pa-
ra o turno da manhã e 
50 vagas para o perío-
do noturno. Desse total, 
50% serão destinadas 
a alunos que cursaram 
integralmente o Ensino 
Médio em escolas da 
rede pública de ensino.

A inscrição no pro-
cesso seletivo será fei-
ta unicamente pelo site 
www.faceli.edu.br, utili-
zando  as notas obtidas 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
dos anos de 2013 ou 
2014. 

O resultado será di-
vulgado no dia 29 de 
janeiro de 2015. As ma-
trículas para os aprova-
dos serão feitas de 4 a 
6 de fevereiro. O início 
das aulas no primeiro 
semestre será no dia 9 
de fevereiro. Já quem 
passou para o segundo 
semestre, o início das 
aulas será no dia 27 de 
julho.

O edital completo 
pode ser visto no site 
www.faceli.edu.br, no 
ícone “Vestibular”. As 
inscrições são gratuitas.

Encerramento do curso de 
extensão ‘Marketing e Varejo”

Confraternização na Faceli
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O Informe Faceli com-
pleta seu primeiro ano 
de existência. Criado em 
dezembro de 2013 com o 
propósito de ser uma no-
va ferramenta de comuni-
cação entre a Instituição, 
Diretoria, alunos, servido-
res e comunidade, vem 
cumprindo seu papel, de 
forma direta e acessível.

Para o ano de 2015, 
além dos eventos cotidia-
nos, como projetos, con-
vênios, cursos, palestras, 
eventos comemorativos, 
outras ações serão de-
senvolvidas para manter 
nosso compromisso com 
a democratização do exer-
cício da cidadania, com a 
transparência e eficiência, 
respeitando a ética e os 
valores humanos e, princi-
palmente, com o fomento 
da inclusão social.

Destacamos ainda o 
excelente trabalho da 
equipe de servidores da 
Faceli, que tem se dedi-
cado para proporcionar 
um serviço público de 
qualidade, e o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Linhares, mantenedora 
da Fundação Faceli. 

Agradecemos a todos 
os que de alguma forma 
têm contribuído para o 
fortalecimento da Institui-
ção.

Que em 2015 possa-
mos realizar todas as 
ações planejadas para o 
bem-estar de toda a Co-
munidade Faceli.
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Faceli participa de projeto capixaba que se 
destacou na Maratona de Negócios Públicos

O projeto “Rede In-
tegração”, apresentado 
pelo Agente de Desen-
volvimento Joel Liberato 
Santana, de Linhares, fi-
cou em terceiro lugar na 
Maratona de Negócios 
Públicos, realizada em 
Pernambuco.

A Maratona é fruto 
de uma parceria entre 
o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Se-
brae) e a Confederação 
Nacional de Municípios 
(CNM). A premiação foi 
anunciada no encerra-
mento do III Encontro 
Nacional de Agentes de 
Desenvolvimento.

O projeto é uma par-
ceria entre a Prefeitura 
de Linhares, a Faceli e 
associações de mora-
dores. “Como o nome 
sugere, acreditamos 
que somente com inte-
gração, resultados posi-
tivos poderão ser alcan-

çados”, afirmou Joel.
De acordo com André 

Carlesso, coordenador 
do curso de Adminis-
tração, o projeto visa a 
identificar e formalizar o 
micro e pequeno negó-
cio inserido nos bairros 
e distritos de Linhares.

O coordenador de 
Pesquisa da Faculdade, 
Paulo Roberto Camillo, 
explica que o projeto 
possibilita o levanta-
mento e formatação de 
dados, permitindo criar 
ações que auxiliem no 
desenvolvimento econô-
mico dos microempre-
endedores individuais, 
por meio da formaliza-
ção do negócio.

Os três projetos ven-
cedores conquistaram 
um pacote de prêmios 
oferecidos pelos orga-
nizadores e parceiros, 
que inclui um laptop pa-
ra cada um dos três pri-
meiros colocados; con-

sultoria de até 60 horas 
para implementação do 
projeto e prêmios em 
dinheiro: R$ 5 mil para 
o 1º colocado, R$ 3 mil 
para o 2º e R$ 1 mil pa-
ra o 3º.

O Agente de Desenvolvimento da Prefeitura de Linhares, Joel Liberato Santana, 
apresentou o trabalho que teve a participação de alunos da Faceli

MARATONA
A Maratona visa à 

seleção e ao aprimora-
mento de projetos inova-
dores de agentes de de-
senvolvimento, voltados 
a fortalecer os pequenos 
negócios e promover o 
desenvolvimento econô-
mico local.

Os escolhidos foram 
submetidos a um pro-
grama intenso – por isso 
o nome de maratona –, 
incluindo módulos de ca-
pacitação, consultoria e 
mentoria de especialistas 
em gestão pública muni-
cipal.

O programa culminou 
em uma experiência de 
apresentação dos seis 
melhores projetos para 
uma banca de avaliado-
res qualificada, compos-
ta por representantes de 
instituições ligadas ao 
desenvolvimento econô-
mico local.

André Carlesso, coordenador do curso de
 Administração da Faceli
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Encerramento do curso de
 Extensão ‘Marketing e Varejo’

A turma do 2º período 
do curso de Pedagogia 
da Faceli, acompanha-
da pelo professor Carlos 
Roberto Soprani, realizou 
uma viagem de estudos a 
duas escolas que adotam 
a Pedagogia da Alternân-
cia.

A primeira localiza-se 
no Município de Colatina, 
na comunidade de Reta 
Grande, e a segunda na 
comunidade de Humaitá/
Cezínio, no Município de 
Linhares.

A Pedagogia da Al-
ternância, praticada em 

Turma de Pedagogia da Faceli conhece
escolas que adotam a Pedagogia da Alternância

tais escolas, consiste em 
uma dinâmica em que os 
alunos alternam o tempo 
de estudo (escola-famí-
lia-comunidade) e o con-
teúdo abordado (realida-
de e teoria).

No diálogo entre os 
estudantes da Faceli e os 
profissionais da Pedago-
gia da Alternância, foram 
abordados os vários as-
pectos que compõem a 
abrangência dessa meto-
dologia, como instrumen-
tos pedagógicos, plano 
de formação e auto-orga-
nização dos estudantes.

Foi realizado no dia 
13 de dezembro o en-
cerramento do curso 
de Extensão “Marke-
ting e Varejo”. 

Segundo a Direto-
ra Presidente da Fa-
celi, Sandra Bassani, 
“o projeto faz parte da 
interação da Faculda-
de com a sociedade, 
visando a oferecer ser-
viços educacionais ao 

Professor Carlos Soprani com alunas de Pedagogia

Coordenador de Extensão, Fábio Lino Pereira, professor 
Reofran Pereira dos Santos, e coordenador do curso de 
Administração, André Carlesso 

O professor Reofran Pereira dos Santos com participantes do curso

público em geral”.
A iniciativa teve 

como público alvo: 
empresários, comer-
ciantes, gerentes e 
encarregados de em-
presas varejistas e 
estudantes dos cursos 
de Administração, Ci-
ências Contábeis, Di-
reito, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produ-
ção e Psicologia.
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Os servidores da 
Faceli se reuniram no 
dia 22 de dezembro 
para uma saudação de 
final de ano. O encon-
tro, liderado pela Dire-
tora Presidente, San-
dra Bassani; Diretora 
Administrativa, Teca 
G. Souza, e Diretora 
Acadêmica, Amada de 
Melo, foi marcado pela 
descontração e espírito 
fraterno.

Confraternização na Faceli
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