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Biblioteca recebe novos livros

Faceli divulga nomes dos 
classificados no vestibular
O vestibular 2015 

da Faceli teve 1.506 
inscritos. O número é 
superior ao registrado 
no ano passado, quan-
do 1.243 candidatos se 
inscreveram. 

O resultado foi di-
vulgado no dia 28 de 
janeiro e os nomes dos 
candidatos classifica-
dos estão no site da 
Instituição (www.faceli.
edu.br).

A Faceli oferece 
300 vagas para os cur-
sos de Administração, 
Direito e Pedagogia e 
metade das vagas é 
destinada a alunos que 
cursaram todo o ensi-
no médio em escola 
pública.

Conselho renova reconhecimento do curso de 
Pedagogia e a autorização do curso de Direito

Diretoria.
Para o primeiro se-

mestre de 2015 está 
prevista a aquisição 
de livros para o curso 
de Direito.
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Vest Faceli 2015: mais
 candidatos, menos despesas
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O acervo da biblio-
teca da Faceli  rece-
beu 1.073 novos livros 
das disciplinas dos 
cursos de Pedagogia 
(569 exemplares) e 

de Administração (504 
exemplares) .

O processo de esco-
lha dos títulos envolveu   
professores, os coorde-
nadores dos cursos  e a 
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biblioteca da Faculdade. No fi-
nal de 2014, mais de mil livros 
das áreas de Administração e 
Pedagogia foram adquiridos. 
Estão sendo ainda finalizados 
os trâmites para a aquisição 
de novas obras do curso de Di-
reito, o que deverá acontecer 
ainda no primeiro semestre de 
2015.

O Conselho Estadual de 
Educação renovou, no final 
de dezembro passado, o re-
conhecimento do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia e 
prorrogou a autorização para 
a oferta do Curso de Gradua-
ção em Direito ministrados na 
Faceli.

Como é possível notar, a 
cada dia a Instituição cresce 
e inclui os cidadãos na educa-
ção superior, com responsabi-
lidade e zelo.

Que venham os desafios de 
2015!

Tivemos, neste início de 
ano, dois processos seletivos: 
um para alunos – o Vest Face-
li – e outro para a contratação 
de professores e, pelos resul-
tados de ambos, pode-se ve-
rificar que a Faceli a cada dia 
se consolida como uma Insti-
tuição que vem cumprindo o 
seu papel: promover uma edu-
cação pública gratuita de qua-
lidade.

O processo seletivo para 
a contratação de professores 
para o ano letivo de 2015 teve, 
ao todo, 162 candidatos –  em 
2014 foram 91, um crescimen-
to de quase 80%.

O Vest Faceli 2015 teve 
1.506 inscritos. O número é 
em mais de 20% superior ao 
registrado no ano passado, 
quando 1.243 candidatos se 
inscreveram. Por outro lado, o 
custo do vestibular tem caído 
consideravelmente: em 2015 
foi de R$ 4,15 mil – havia si-
do R$ 11,17 em 2014 e R$ 176  
mil em 2011.

Estamos também amplian-
do e atualizando o acervo da 
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Programação 

Dia 04/02/2015 (Quarta-feira)
19h às 19h30min – Abertura com a Diretora 

Presidente da Faceli, Dra. Sandra Bassani;
• 19h30 às 20h30min - sala 09
Palestra com o tema “Saúde do Trabalhador 

Docente” - Profª. Roberta Scaramussa
• 20h30 às 21h - Coffee break
• 21h às 22h - Reuniões dos Colegiados dos-

cursos de Administração, Direito e Pedagogia. 

Dia 05/02/2015 - (Quinta-feira)
• 19h às 20h30 – Reuniões dos Colegiados 

dos cursos de Administração, Direito e Pedago-
gia. (continuação);

• 20h30 às 21h - Coffee break
• 21 às 22h - Apresentação aos professores 

do sistema de informação da Faculdade, no la-
boratório de Informática.

Planejamento
A Faceli promove, 

de 4 e 5 de fevereiro,  
o  Planejamento Peda-
gógico e Acadêmico, 
que tem por objetivo re-
cepcionar os docentes 
e informar sobre as ati-
vidades semestrais da 
Faculdade.

Dentre as atividades 
previstas, destacam-
-se:  palestra; visita à 
biblioteca; treinamento 
do Sistema Acadêmico; 
planejamento de ativi-
dades interdisplinares 
e complementares, e 
reunião dos colegiados.

O Conselho Estadu-
al de Educação (CEE) 
renovou o reconhe-
cimento do Curso de 
Licenciatura em Pe-
dagogia e prorrogou 
a autorização para 
a oferta do Curso de 
Graduação em Direito 
ministrados na Faceli. 
A decisão (Resolução 
nº 4.020/2014) foi pu-
blicada na edição de 23 

Conselho renova reconhecimento do curso de 
Pedagogia e a autorização do curso de Direito

de dezembro de 2014 
do Diário Oficial dos 
Poderes do Estado.

Por ser uma facul-
dade municipal, a Fa-
celi está vinculada ao 
Conselho Estadual de 
Educação que, seguin-
do os parâmetros do 
MEC, cumpre todos os 
trâmites acadêmicos 
legais referentes à Fa-
culdade.

O vestibular 2015 da 
faceli teve 1.506 inscri-
tos. O número é supe-
rior ao registrado no ano 
passado, quando 1.243 
candidatos se inscreve-
ram. 

O resultado foi divul-
gado no dia 28 de janeiro 
e os nomes dos candida-
tos classificados estão no 
site da Instituição (www.
faceli.edu.br).

A Faceli oferece 300 
vagas para os cursos de 
Administração, Direito e 
Pedagogia e metade das 
vagas é destinada a alu-
nos que cursaram todo o 
ensino médio em escola 
pública.

O processo seletivo 

foi feito por meio das no-
tas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
de 2014 e 2013. Das 
vagas oferecidas neste 
ano, 150 são para o tur-
no matutino e 150 para o 
turno da noite.

A maior concorrência 
foi para o curso de Direi-
to (turno noturno), com 
média de quase dez can-
didatos por vaga.

O início das aulas 
para os aprovados no 
primeiro semestre – no 
turno matutino – será no 
dia 9 de fevereiro. Já os 
aprovados para o segun-
do semestre – turno no-
turno – começarão a es-
tudar no dia 27 de julho.

Faceli divulga nomes dos 
classificados no vestibular

Administração    Matutino   111       2,22
Administração    Noturno 282       5,64
Direito     Matutino 327       6,54
Direito     Noturno 494       9,88
Pedagogia.    Matutino   81       1,62
Pedagogia.    Noturno 211       4,22

  Curso      Turno       Inscritos  Cand./vaga

Coordenadores dos cursos da Faceli:  Marcelo Ucelli 
(Pedagogia), Bernardo Rodrigues (Direito) e André 
Carlesso (Administração)
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O resultado do pro-
cesso seletivo da Fa-
celi já foi divulgado e 
agora é hora dos 300 
futuros universitários 
realizarem suas ma-
triculas nos cursos de 
Direito, Administração 
e Pedagogia. O perí-
odo de matrícula é de 

04 a 06 de fevereiro e o 
aprovado deverá com-
parecer, na secretaria 
acadêmica da Faceli 
com a documentação 
completa. As  aulas te-
rão início no dia 09 de 
fevereiro. 

As matrículas serão 
realizadas pela ordem de 

Aprovados no Vest Faceli terão 
três dias para se matricularem

A Faceli (Faculdade 
Pública de Linhares) 
gastou R$ 4,15 mil com 
a divulgação do Vesti-
bular 2015, montante 
inferior ao registrado no 
ano passado (R$ 11,17 
mil) e bem menor se 
comparado com os va-
lores pagos pela ges-
tão passada.

Em 2011, por exem-
plo, a Faceli gastou R$ 
176 mil com o vestibu-
lar. A atual diretoria da 
Instituição reduziu o 
montante para R$ 11,17 
mil em 2014 e para R$ 
4,15 mil este ano. Além 
disso, tornou o proces-
so seletivo mais demo-
crático e transparente, 
ao destinar vagas para 
candidatos oriundos de 
escolas públicas (co-
tas sociais) e ao utilizar 
as notas obtidas pelos 
candidatos no Enem.

Outra boa notícia se 
refere ao aumento no 
número de candidatos. 
Em 2014, 1.243 se ins-
creveram no proces-
so seletivo; este ano, 
1.506.

Vest Faceli 2015: mais
 candidatos, menos despesas

Para a diretora pre-
sidente da Fundação 
Faceli, Drª Sandra 
Bassani, o novo mo-
delo do vestibular re-
força o compromisso 
da gestão atual com os 
fundamentos da admi-
nistração pública: “Tra-
balhamos respeitando 
os princípios da legali-
dade, impessoalidade, 
moralidade, publicida-
de e eficiência”, frisou.

Para atender a Lei 
Municipal nº 3.355, de 
30 de outubro de 2013, 
50% das vagas serão 
ocupadas por alunos 

que cursaram todo o 
Ensino Médio em esco-
las públicas. Os apro-
vados para o primeiro 
semestre estudarão no 
período da manhã e os 
aprovados para o se-
gundo semestre farão 
o curso à noite.

Ao todo foram ofer-
tadas 300 vagas, dis-
tribuídas entre os cur-
sos de Administração, 
Direito e Pedagogia, 
sendo 150 para o pri-
meiro semestre e a 
outra metade para o 
segundo semestre. 
Cada curso tem 50 va-

gas por semestre.
A Faceli também 

disponibiliza vagas 
por meio do edital de 
transferência externa, 
possibilitando que es-
tudantes de outras ins-
tituições – que forem 
aprovados em processo 
seletivo – ingressem na 
faculdade, para preen-
cher as vagas dos alu-
nos desistentes. Nesse 
caso, os estudantes 
ingressam em turmas 
que já estão em anda-
mento, não demandan-
do novo espaço para 
abrigá-los.

classificação até o pre-
enchimento das vagas 
previstas no edital. na 
Secretaria Acadêmica 
da Faceli, localizada 
no polo da UAB, na 
Avenida Presidente 
Costa e Silva, nº 155, 
Bairro Novo Horizonte, 
das 08h às 19h. 


