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Estudante do 3º período de 
Direito da Faceli passa no 

exame da OAB

Faceli promove aula inaugural
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A Faceli) promoveu 
na manhã do dia 09 des-
te mês a Aula Inaugural 
para estudantes dos cur-
sos de Administração, 
Direito e Pedagogia.

A cerimônia foi realiza-
da no auditório da UAB-
-Faceli e reuniu, além 
dos(as) acadêmicos(as), 
a Diretoria da Instituição, 
representantes do Cen-
tro Acadêmico, o presi-
dente da Câmara de Li-
nhares, Miltinho Colega, 
e o chefe de gabinete da 
Prefeitura, Welio Pom-
permayer, que represen-
tou o prefeito Nozinho 
Corrêa. 

 A Faceli registrava 
no dia 26 este mês 973 
estudantes matricula-
dos. O número ainda 
pode aumentar, pois 
existia naquela data 
um Edital de 4ª Cha-
mada de Suplentes, 
referente ao Vestibular 
2015.

Número recorde
 de matriculados 

Páginas 3 e 4

O Vestibular deste 
ano ofertou 300 vagas, 
sendo 100 para cada 
curso: Administração, 
Direito e Pedagogia. 50 
acadêmicos de cada cur-
so começaram a estudar 
no dia 09, os outros co-
meçaram a estudar a 
partir de 27 de julho.

Assessor do CRA-ES vai 
ministrar palestra para

estudantes da Faceli
Página 06
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Editorial

*Doutora e Mestre em 
Letras pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
Bacharel em Administração 
e Ciências Contábeis, 
Licenciada em Letras.

Dirijo-me especialmen-
te aos(às) alunos(as) que 
iniciam sua jornada aca-
dêmica neste primeiro se-
mestre de 2015.

Nunca é demais res-
saltar que a Faceli é uma 
Instituição pública, man-
tida exclusivamente pela 
Prefeitura de Linhares e 
que tem buscado oferecer 
uma educação de quali-
dade, tanto pela perspec-
tiva pessoal quanto social 
e acadêmica.  A Faculda-
de existe de forma legal e 
legítima. Todos os cursos 
são autorizados e / ou 
reconhecidos, e os diplo-
mas são registrados pela 
Universidade Federal do 
Espírito Santo.

São boas as perspecti-
vas para este ano. Estão 
previstos dois cursos de 

pós-graduação, nas áreas 
de Direito e de Adminis-
tração, e vários cursos na 
área de Educação (Peda-
gogia), que serão ofereci-
dos pela Ufes e / ou Ifes, 
em pareceria com o Muni-
cípio.

Sabemos que a jorna-
da de estudos não é fácil, 
mas com planejamento, 
dedicação e perseveran-
ça, é possível fazer uma 
caminhada acadêmica 
prazerosa e bem-sucedi-
da.

Sejam todos(as) bem-
-vindos(as) à Família Fa-
celi!
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A Faceli promoveu 
na manhã do dia 09 
deste mês a Aula Inau-
gural para estudantes 
dos cursos de Admi-
nistração, Direito e Pe-
dagogia. A cerimônia 
foi realizada no audi-
tório da UAB-Faceli e 
reuniu, além dos(as) 
acadêmicos(as), a di-
retoria da Instituição, 
representantes do 
Centro Acadêmico, o 
presidente da Câmara 
de Linhares, Miltinho 

Faceli promove aula inaugural

Colega, e o chefe de 
gabinete da Prefeitura, 
Welio Pompermayer, 
que representou o pre-
feito Nozinho Corrêa.

A Aula Inaugural 
contou ainda com uma 
encenação teatral de 
Amabile Bobbio e Ma-
theus Rocha, da Arte-
circência (Companhia 
Circense). Os(as) estu-
dantes foram recepcio-
nados pelos membros 
do Centro Acadêmico 
e servidores da Faceli.

Visão geral da mesa que presidiu a solenidade, durante o discurso do Presidente da CML, Miltinho Colega

Vereador Juninho, chefe de gabinete da PML, Welio 
Pompermayer, Sandra Bassari e vereador Miltinho Co-
lega

Alunos e convidados presentes à cerimónia

Diretoria da Faceli: Maria Tereza Durão Costa, Ama-
da de Melo e Sandra Bassani

Representantes do Centro Acadêmico
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– “Como disse Cora Co-
ralina, ‘Não podemos 
acrescentar dias à nos-
sa vida, mas podemos 
acrescentar vida aos 
nossos dias’.” 
 
– “O sucesso de um  cur-
so depende menos da 
Diretoria e dos servido-
res da Instituição do que 
dos alunos. Pesquisem, 
perguntem; a ação é de 
vocês. Não foi fácil e 
não será fácil, mas não 
desistam. A caminhada 
é árdua e exige plane-
jamento. Aposte no seu 
potencial e acredite no 
seu desenvolvimento”.

– “A Faceli é uma Insti-
tuição pública, mantida 
exclusivamente pela 
Prefeitura de Linhares e 
existe de forma legal e 
legítima. Todos os cur-
sos são reconhecidos e 
autorizados e os diplo-
mas são atestados pela 
Universidade Federal do 
Espírito Santo.”

– “Atualmente são 800 
alunos (o triplo de alu-
nos de épocas anterio-
res), devendo chegar a 
mais de mil.” 

– “Estão previstos dois  
cursos de pós-gradua-
ção para este ano.”

– “O sucesso da Institui-
ção depende dos alunos 
e dos professores. Os 
professores têm feito a 
sua parte e os alunos 
têm se destacado em 
concursos.”

– “A Instituição cresce 
pela vontade do gestor. 
Quando fui convidada a 
assumir a presidência 
da Fundação, o prefeito 
Nozinho me disse: ‘To-
me a chave e faça de tu-
do para que ela cresça’.” 

– “Implantamos novida-
des no Vestibular Face-
li: lei de cotas, nota do 
Enem e processo seleti-
vo  on-line, reduzindo os 
custos de R$ 176 mil em 
2012 para R$4,15 mil 
em 2015.”

– “Conclamamos os alu-
nos a tomarem conta, se 
apossarem da Faculda-
de, que é de vocês, do 
município.” 

Presidente da Fundação 
Faceli, Sandra Bassani

– “A Faceli é considera-
da a mais bem avaliada 
entre os órgãos e insti-
tuições municipais.”

– “Destacamos a quali-
dade de ensino da Fa-

celi. Os melhores profis-
sionais da nova geração 
estão surgindo na Face-
li.”

– ‘Linhares tem muitas  
potencialidades hídri-
cas. Temos cerca de 
quatro represas do Can-
tareira dentro das lago-
as Juparanã e Nova.”

– “É necessário o de-
senvolvimento econô-
mico para a geração 
de empregos. Estamos 
trabalhando para trazer 
muitas empresas para 
Linhares.”

– “Temos sete escolas 
novas ou sendo refor-
madas; a merenda está 
disponível e professo-
res estão a postos em 
Linhares. O dinheiro do 
município está retornan-
do ao cidadão.”

Chefe de Gabinete da Pre-
feitura de Linhares, Welio 
Pompermayer

– “A primeira ação com 
que me deparei em meu 
segundo mandato foi 
para fechar a Faceli. En-
tão entramos com ação 
para que a Faculdade 
não deixasse de existir.”

– O prefeito Nozinho 
me perguntou sobre o 
que era preciso fazer 
para que o maior núme-
ro possível de pessoas  
pudesse estudar na Fa-
celi. Foi então que nós 
criamos a lei das cotas, 
para levar o ensino su-
perior às pessoas que 
mais necessitam.”

– “Quem estiver no po-
der e quiser fechar a 
Instituição vai ter em 
nós um adversário.”

– “Esta aula pode ser o 
início de uma nova vida 
para vocês. Sabemos 
das responsabilidades 
que terão. Mas saibam 
que o maior compro-
misso da Faceli é ter a 
qualidade que o aluno 
merece.”

Presidente da Câmara Mu-
nicipal de LInhares, Milti-
nho Colega

Principais tópicos dos discursos da Aula Inaugural

Diretora Acadêmica da Fa-
celi, Amada de Melo
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Planejamento Pedagógico

Faceli promoveu nos 
dias  04 e 05 de feve-
reiro  o  Planejamento 
Pedagógico e Acadê-
mico, com o objetivo de 
recepcionar os docentes 
e informar sobre as ati-
vidades semestrais da 
Faculdade.

A Diretora Presidente 
da Faceli, Sandra Bas-
sani abriu os trabalhos, 
no dia 04, dando boas-
-vindas e apresentando 
a Instituição aos profes-
sores. Na sequência, a 

professora Roberta Sca-
ramussa proferiu pales-
tra com o tema “Saúde 
do Trabalhador Docen-
te”. Após, houve reuni-
ões dos colegiados dos 
cursos de Administração, 
Direito e Pedagogia. 

No dia 05 houve a 
continuação das reu-
niões dos colegiados 
e a apresentação aos 
professores do sistema 
Acadêmico da Faculda-
de, no laboratório de In-
formática.

Centro Acadêmico
recepciona alunos

 Os(as) estudantes foram recepcionados pelos 
membros do Centro Acadêmico e servidores da 

Faceli na abertura do ano letivo de 2015.

 Amabile Bobbio e Matheus Rocha, 
da Artecircência (Companhia Circen-
se), fazem uma apresentação teatral 
durante a Aula Inaugural. 

A Presidente da Faceli, Sandra Bassani, fala aos professores(as) e coordenadores
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Fábio Hipólito de 
Araújo, estudante do 3º 
período do curso de Di-
reito da Faceli, passou 
recentemente no exame 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). 
Sobre o ótimo resultado 

Estudante do 3º período de Direito da 
Faceli passa no exame da OAB

que obteve, ele explica:
“Eu não me preparei 

muito para a prova. Não 
estudei para a primeira 
fase e na segunda fase 
eu dei uma estudada 
em remédios constitu-
cionais, recursos (espe-

cial e extraordinário) e 
formalidades das peças 
processuais, já que mi-
nha prova era de direito 
constitucional”, disse.

Fábio conta que re-
solveu fazer a prova 
depois que leu em uma 
site de notícias uma re-
portagem sobre uma 
estudante do 2º perío-
do de Direito que havia 
passado na prova. “Fiz o 
XV exame, 1ª fase, em 
16/11/14, e a segunda 
fase em 11/01/15. Por-
tanto, ainda no segundo 
período”.

O acadêmico afirma 
que já possuía certo co-
nhecimento de Direito, 
especialmente em direi-
to constitucional, devi-
do aos concursos que 
prestou, e admite que 

não conhecia o método 
avaliativo do exame da 
Ordem.

“Considero que não 
fiz uma boa prova. Teria 
ido melhor se conheces-
se a forma de avaliação, 
embora o que importe é 
que fui aprovado nas 
duas fases. Também me 
ajuda muito o cargo que 
possuo no MPF, sempre 
em contato com o Direi-
to”, frisa.

Fábio Hipólito preten-
de fazer a prova como 
teste todo final de ano, 
sempre com uma maté-
ria diferente, e aconse-
lha os colegas de turma 
a fazerem o mesmo. 
“Eles estão animados. 
Acho isso bom para os 
estudantes e para a Fa-
celi”, finaliza.

Assessor do CRA-ES vai ministrar
palestra para estudantes da Faceli

O administrador Anto-
nio Caloni, assessor téc-
nico da presidência do 
CRA-ES, vai ministrar 
uma palestra, intitulada 
“O papel do administra-
dor na sociedade”, para 
os estudantes do curso 
de Administração da Fa-

celi. O evento será rea-
lizado na segunda-feira 
(02/03), a partir das 19 
horas, no auditório da 
UAB-Faceli, no bairro 
Novo Horizonte.

O professor Igor No-
gueira Faustini e o co-
ordenador do curso de 

Administração da Faceli, 
André Carlesso, desta-
cam o encontro. “O pa-
lestrante possui muitos 
conhecimentos e com 
certeza irá passar mui-
tas informações impor-
tantes para os estudan-
tes”, frisam.
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Depoimento dos representantes de turmas 
que ingressaram neste mês na Faceli

“Resido em Linhares 
há pouco tempo e logo 
percebi que o meu fu-
turo estava aqui. É gra-
tificante dizer que sou 
aluno da Faceli e poder 
relatar que essa insti-
tuição de qualidade fez 
parte do meu progres-

so quando alcançar um 
dos meus grandes ob-
jetivos, que é me for-
mar em Administração. 
Além disso será uma 
honra representar uma 
turma excelente e vou 
fazer o meu melhor! 
Esperamos sair daqui 
grandes administrado-
res e gigantes como 
pessoas, para fazer da 
dificuldade uma aliada 
para nos aplaudir. Para-
béns a todos os colabo-
radores da Faceli”.

Nesley Pereira Biten-
court Ferreira, 1º perío-
do do curso de Adminis-
tração

“A Faceli é uma ins-
tituição que eu tive a 
oportunidade de ver 
nascer e contemplar 
seu crescimento ao lon-

go dos anos. Sou estu-
dante do 1° período do 
curso de Direito e mi-
nhas expectativas em 
relação ao curso são 
as melhores possíveis, 
porque acredito que a 
Faceli oferece um en-
sino de qualidade, pau-
tado no respeito e na 
responsabilidade com o 
corpo docente e discen-
te da instituição. Temos 
profissionais qualifica-
dos e dedicados que 
cumprem com excelên-
cia seu trabalho.”

Moana Pereira, 1º pe-
ríodo do curso de Di-
reito

“Ao sair do ensino 
médio decidi fazer um 
curso superior. A Fa-
celi me mostrou um 
mundo de oportunida-
des de conquistas, e 
em meu primeiro dia 
de aula tive a certe-
za de que realmente 
tinha escolhido a Ins-
tituição certa! Espe-

O coordenador do 
curso de Direito da Fa-
celi, Bernardo Augusto 
Gomes Rodrigues, já 
definiu diversas ativi-
dades que serão re-
alizadas no primeiro 
semestre deste ano, 
como aulas temáticas, 
Cine Juris, visita téc-
nica e orientação jurí-
dica.

As aulas temáticas 

Curso de Direito divulga atividades
serão ministradas pelos 
professores Jakeline 
Rocha, Rubens da Silva 
Cruz, Anderson Rami-
res Pestana, Lorena No-
vaes e André Campa-
nharo Pádua, de março 
a junho. Eles abordarão 
assuntos como o Direito 
Digital, Direito Penal, Lei 
de Arbitragem, Direito 
Previdenciário e Altera-
ções no CPC.

ro e confio que o meu 
futuro e o dos demais 
alunos sejam brilhan-
tes e com grandes re-
alizações, pois sei que 
a Faceli fez e fará a di-
ferença em nossas vi-
das! Estou satisfeita e 
é em nome dos meus 
colegas de classe que 
parabenizo a equipe 

pedagógica e demais 
colaboradores da Fa-
culdade, pois todos 
trabalham com amor 
para que a nossa Insti-
tuição se destaque em 
meio a tantas outras do 
país.”

Karoliny Bosi Favales-
sa, 1º período do cur-
so de Pedagogia

O coordenador Ber-
nardo Rodrigues tam-
bém programou o Cine 
Juris para os dias 7 de 
março e 23 de maio, das 
8h às 11h, no auditório 
da UAB-Faceli, e uma 
visita técnica ao Centro 
de Detenção e Resso-
cialização de Linhares, 
com os estudantes do 
1º período de Direito, no 
dia 4 de março.

Outra atividade do 
curso de Direito será 
uma orientação jurí-
dica na Escola “Pro-
fessora Eliana Cor-
rêa Pinafo”, no dia 8 
de maio, das 8h às 
10h30. O atendimento 
vai reunir estudantes 
do 6º e 8º períodos e 
fará parte do evento 
“Dia da Família na Es-
cola”.


