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Curso de Direito da Faceli inicia ciclo de 
atividades complementares

Faceli participa de Ações de Cidadania 
promovidas pela Prefeitura de Linhares
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A Faceli participará 
das Ações de Cidadania 
promovidas pela Prefei-
tura de Linhares. O curso 
de Direito ofertará orien-
tação jurídica, levando 
para as comunidades in-
formações sobre os seus 
direitos e deveres. Após 
o atendimento inicial, 
que será feito no estan-
de da Faceli, as pesso-
as serão encaminhadas 
para os órgãos e/ou ins-
tituições competentes, 
visando à resolução de 
suas demandas.
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O colegiado de Pe-
dagogia da Faceli, sob 
a iniciativa da turma 
do 5º período, lança 
a campanha “Vista-se 
de Azul”, que pretende 
divulgar o dia Mundial 
da Conscientização do 
Autismo, que acontece 
no dia 2 de abril.

Segundo o coorde-
nardor do curso, Mar-
celo Ucelli, “A iniciativa 

Pedagogia lança campanha
é bastante pertinente, 
pois essa discussão que 
está acontecendo nas 
turmas possibilita aos 
alunos um entendimen-
to sobre a síndrome e  
busca de alternativas 
cada vez mais eficazes 
para que o ambiente  
escolar seja um espaço 
de aprendizagem e de 
convivência.”

Estudantes do curso de 
Administração fazem 

visita técnica à indústria
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A Faceli, como forma de 
incrementar sua atuação junto à 
sociedade linharense e de levar 
o conhecimento para além de seu 
âmbito interno, na forma de Extensão, 
participará das Ações de Cidadania 
promovidas pela Prefeitura de 
Linhares, mensalmente, a partir de 
abril, levando às comunidades uma 
parte do serviço jurídico gratuito 
que já é prestado, de forma mais 
abrangente, no Núcleo de Práticas 
Jurídicas (NPJ), que funciona na 
Faculdade. Alunos e professores 
vão prestar orientação nas áreas de 
Direito de Família, do Consumidor e 
do Trabalho.

Um curso de extensão na 
área de Pedagogia também está 
sendo preparado para ajudar as 
pessoas que desejem melhorar seu 
desempenho na redação do Enem.

Além disso, o curso de Direito 
realizou um Ciclo de Atividades 
Complementares, por meio de aula 
temática sobre “Direito Digital na 
Sociedade de Informação” e do 
Projeto Cine Juris, que apresentou 
um filme que subsidiou um debate 
sobre institutos jurídicos estudados 
em sala de aula.

Também foram feitas duas 
visitas técnicas: a primeira, do curso 

de Direito, ao Centro de Detenção e 
Ressocialização de Linhares, por 
meio da qual os(as) estudantes 
puderam conhecer os departamentos 
e os procedimentos ali realizados e a 
realidade daquela unidade prisional. 

A segunda, do curso de 
Administração, foi à empresa 
WEG Motores, o que proporcionou 
aos(às) acadêmicos(as) confrontar 
seus conhecimentos teóricos com a 
prática profissional. 

Aconteceu, ainda, uma palestra do 
assessor técnico da presidência do 
CRA-ES sobre aspectos importantes 
da carreira do administrador e 
outra sobre “Visto de Estudante”, 
ministrada pela equipe do Consulado 
Americano (do Rio de Janeiro).

Essas ações mostram a 
preocupação da Faculdade em 
colocar os alunos em contato 
com a realidade de empresas e 
instituições que possam contribuir 
para consolidar os conhecimentos 
adquiridos em sala, e proporcionar 
também à comunidade externa o 
acesso a esses conhecimentos. 
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Acadêmicos(as) dos 3º, 5º e 6º períodos 
do curso de Administração da Faceli fizeram, 
no dia 20 deste mês, uma visita técnica à 
empresa WEG Motores, situada em Quartel 

Estudantes do curso de Administração 
fazem visita técnica à indústria

Comitiva do curso de Administração em visita técnica à Weg Motores

de Baixo, no município de Linhares.
O professor Valério Givisiez Vilete e os/as 

estudantes que participaram da visita avalia-
ram de forma positiva a iniciativa.

A Faceli participará 
das Ações de Cidada-
nia promovidas pela 
Prefeitura de Linhares. 
O curso de Direito ofer-
tará orientação jurídica, 
levando para as comu-
nidades informações 
sobre os seus direitos e 
deveres. Após o atendi-
mento inicial, que será 
feito no estande da Fa-
celi, as pessoas serão 
encaminhadas para os 
órgãos e/ou instituições 
competentes, visando 
à resolução de suas 
demandas.

Faceli participa de Ações de Cidadania 
promovidas pela Prefeitura de Linhares

“Prestamos orienta-
ções na área de Direito 
das Famílias (pensão 
alimentícia, divórcio 
e guarda); Direito do 
Consumidor e Direito 
do Trabalho”, informa 
o professor Bernardo 
Augusto Gomes Rodri-
gues, coordenador do 
curso, e acrescenta: 
“Atuamos com a pre-
sença dos alunos do 6º 
e 8º períodos de Direi-
to, acompanhados de 
professores”.

No cronograma de 
Ações de Cidadania di-

Data Local
11 de abril Interlagos II
09 de maio Japira
30 de maio Aviso
27 de junho Rio Quartel
18 de julho Canivete
29 de agosto Regência
19 de setembro Bebedouro
24 de outubro Shell
21 de novembro Interlagos I
12 de dezembro Povoação

vulgado pela Secretaria 
de Assistência Social 
de Linhares constam a 

data e o local do even-
to, conforme segue 
abaixo:
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O curso de Direito 
da Faceli iniciou no dia 
7 deste mês, o Ciclo de 
Atividades Complemen-
tares, por meio de aula 
temática e do Projeto 
Cine Juris.

A aula temática foi 
ministrada pela profes-
sora Jakeline Martins, 
que falou sobre “Direito 
Digital na Sociedade de 
Informação”. A professo-
ra mostrou para os es-
tudantes situações que 
envolvem o regramento 
do Direito Virtual.

Já o Projeto Cine 
Juris foi conduzido 
pelo professor Wacson 
Silva. Os estudantes 

 Curso de Direito da Faceli inicia
 ciclo de atividades complementares

acompanharam um 
filme e, em seguida, 
participaram de um 
debate – levando em 
conta institutos jurídi-

O professor Wacson Silva conduziu o Projeto Cine Juris

Quarenta estudantes 
que cursam o 1º perío-
do de Direito na Faceli 
visitaram o Centro de 
Detenção e Ressocia-
lização da cidade no 
dia 4 deste mês. Eles 
conheceram o funcio-
namento da unidade 

Estudantes de Direito da Faceli visitam 
Centro de Detenção de Linhares

prisional, a enfermaria, 
as salas de aula e o pá-
tio, onde é realizado o 
banho de sol dos inter-
nos. Além disso, foram 
ao almoxarifado e aos 
setores administrativos.

O professor e coor-
denador do curso, Ber-

nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, acompa-
nhou os estudantes.

O grupo participou 
de uma palestra, mi-
nistrada pelo diretor 
da unidade prisional, 
Vinícius de Mendonça 
Narciso, e pelo chefe 

de segurança, Ramini 
Florentino de Britto, so-
bre os procedimentos 
realizados no Centro 
de Detenção. Os alu-
nos também ouviram 
um detento, que falou 
sobre a experiência de 
ter voltado a estudar e 
ter concluído o ensino 
médio na unidade.

De acordo com o di-
retor do Centro de De-
tenção, as visitas são 
importantes para que 
a sociedade conheça o 
trabalho realizado pela 
Sejus. “Nossa intenção 
é fazer com que a so-
ciedade civil observe o 
processo de ressocia-
lização realizado com 
os internos, que vem 
evoluindo ao longo dos 
anos”.

Os estudantes foram acompanhados pelo coordenador do curso, 
Bernardo Rodrigues (o 1º da dir. p/ a esquerda)

cos estudados em sala 
de aula.

O coordenador do 
curso, professor Bernar-
do Augusto Gomes Ro-

drigues, destacou a ex-
pressiva participação de 
acadêmicos de todos os 
períodos ofertados pela 
Faculdade.
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Os estudantes do 
curso de Administração 
da Faceli elogiaram 
a palestra ministrada 
pelo administrador An-
tonio Caloni, assessor 
técnico da presidência 
do CRA-ES. O evento 
foi realizado no dia 2 
deste mês, às 19 ho-
ras, no auditório da 
UAB-Faceli, no bairro 
Novo Horizonte.

De acordo com Ju-
lianderson Rossoni, 
acadêmico do 8º perío-
do, o encontro foi uma 
oportunidade de conhe-
cer melhor o CRA, além 
de ter sido esclarece-
dora sobre aspectos 
importantes da carreira 
do administrador, como 
áreas de atuação e a 
sua importância para o 
mercado de trabalho.

Para Ludmila Pas-
sos Minto, estudante 
do 5º período, a pa-
lestra foi interessante, 

Assessor do CRA-ES ministra 
palestra para estudantes

principalmente quando 
o orador expôs os ra-
mos em que um admi-
nistrador pode atuar 
após sua formação. 
“Seu depoimento nos 
fez enxergar um leque 
de oportunidades que 
estão ao nosso alcan-
ce”, disse.

Ludmila acrescentou 
que o incentivo para a 
atuação no mercado 
empreendedor também 
chamou a atenção, 
“pois as micro e pe-
quenas empresas são 
excelentes geradoras 
de empregos e respon-
sáveis por uma parce-
la considerável do PIB 
nacional”.

O professor Igor No-
gueira Faustini desta-
cou que. o palestrante 
possui muitos conhe-
cimentos e passou 
muitas informações 
importantes para os es-
tudantes. 

A palestra do administrador Antonio Caloni... 

...foi dirigida aos estudantes de Administração

Um palestra sobre “Visto de Estudante” foi ministrada pela equipe do 
Consulado Americano (do Rio de Janeiro) no auditório da UAB-Faceli. 

O encontro  foi realizado no dia 17 de março e atraiu muitos acadêmicos(as).

Consulado Americano oferece palestra na Faceli
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A Justiça Federal em 
Linhares está em novo 
endereço. Entre os dias 
23 e 27 de fevereiro, 
os prazos processuais 
foram suspensos para 
que a Vara Federal, que 
funcionava no centro, 
fosse transferida para 
outro imóvel, localizado 
na Avenida Hans Sch-
moger, nº 808, no bairro 
Nossa Senhora da Con-
ceição.

Faceli participa de inauguração
 da sede da Justiça Federal

No dia 2 deste mês, 
a Justiça Federal do 
município reabriu no no-
vo endereço e, no dia 3, 
às 11 horas, ocorreu a 
solenidade de inaugu-
ração das novas insta-
lações, com a presença 
do presidente do Tribu-
nal Regional Federal 
da 2ª Região, desem-
bargador federal Sergio 
Schwaitzer, e do diretor 
do foro da Seção Judi-

ciária do Espírito Santo, 
juiz federal Fernando 
Cesar Baptista de Mat-
tos, dentre outras auto-
ridades.

O coordenador do 
curso de Direito da Fa-
celi, Bernardo Augus-
to Gomes Rodrigues, 
prestigiou a cerimônia, 
ao lado de estudantes 
da Instituição que fa-
zem estágio na Justiça 
Federal.

A solenidade de inauguração das novas instalações da
 Justiça Federal de Linhares ocorreu no dia 3 e reuniu várias autoridades

A Subseção Judiciá-
ria de Linhares abran-
ge os municípios de 
Aracruz, Ibiraçu, João 
Neiva, Rio Bananal, 
Sooretama e Linhares. 
Nela tramitam 9.235 
processos (dados do 
Portal de Estatísticas de 
13/02/2015).

A Vara Federal de 
Linhares é mista. Nela 
são apreciadas desde 
ações penais a ações 
de juizado especial, cí-
veis e criminais, além 
de ações cíveis e de 
execuções fiscais.

Além de maior que 
o prédio atual, a nova 
sede da subseção li-
nharense é mais aces-
sível, com plataforma 
elevatória para acesso 
de deficientes físicos, 
sinalização tátil para 
deficientes visuais, ba-
nheiros adaptados e 
distintos por gênero e 
calçada acessível.

Os usuários também 
encontrarão um prédio 
com acabamentos de 
qualidade, ambientes 
claros e amplos e facili-
dade de estacionamento.

O coordenador do curso de Direito da Faceli, Bernardo Augusto Gomes Rodrigues (o 
2º, em sentido horário) representou a Faceli na solenidade


