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EXPEDIENTE

Tivemos neste mês uma im-
portante conquista: a aprovação
do projeto de lei que dispõe so-
bre o concurso público da Faceli.
Desde a sua fundação, a Facul-
dade não havia realizado um
concurso público, e a aprovação
da proposta pelo Legislativo, por
unanimidade, vem a preencher
essa lacuna e cumprir a legisla-
ção vigente.

Para se chegar ao projeto, foi
realizado um criterioso levanta-
mento dos cargos necessários
ao satisfatório funcionamento da
Instituição, observando os prin-
cípios de efetividade e
economicidade e que resultou na
formatação de uma nova estru-
tura administrativa, mais equili-
brada, moderna e concernente
com as necessidades da Insti-
tuição.

Além disso, a troca de servi-
dores contratados por efetivos
vai gerar uma diminuição na des-
pesa no valor de R$ 48.000,00

mensais, dinheiro este que pode-
rá ser revertido para a aquisição
de novos equipamentos e livros, ou
proporcionar a abertura de novos
cursos. A próxima etapa é a defini-
ção da instituição que organizará
o concurso e aplicará as provas.

Também já foi iniciada a elabo-
ração do Plano de Cargos e Salá-
rios para os servidores, que está
sendo desenvolvido pela Fundação
Getúlio Vargas em parceria com
os servidores da Faceli, assunto
que será tratado no próximo infor-
mativo.

É assim, com trabalho e respon-
sabilidade, que vamos avançando.

Boa leitura!



 Informe Faceli   3

Câmara aprova projeto de concurso
público da Faceli por unanimidade

Em sessão realizada
no dia 22 deste mês, os
vereadores de Linhares
aprovaram, por unanimi-
dade, projeto de lei que
dispõe sobre o concurso
público da Faceli. Estu-
dantes, professores e
servidores da Faculdade
acompanharam os traba-
lhos legislativos (fotos).

O concurso - um com-
promisso da atual admi-
nistração municipal -
atende ao Ministério Pú-
blico Estadual e ao Poder
Judiciário, por meio da
Vara da Fazenda Pública,
Registros e Meio Ambien-
te – Comarca de
Linhares

Inaugurada em 23 de
agosto de 2007, a Faceli
nunca realizou um con-
curso público. A atual
gestão, consciente de
seu dever de cumprir a
legislação vigente, fez um
levantamento dos cargos
necessários para o bom
funcionamento da Institui-
ção, observando os prin-
cípios de efetividade e
economicidade, e propõe
uma nova estrutura admi-
n is t rat iva,

Nesse aspecto, agiliza
a realização de um con-
curso público para servi-
dores técnico-administra-
tivos e para a carreira do-
cente. O projeto de lei
que organiza o quadro de
servidores da Faceli foi
elaborado e encaminha-
do à Câmara Municipal,
que apreciou e votou a
matéria.

A Diretora Presidente
da Instituição, Sandra
Bassani, informa que as
despesas com servidores
efetivos será menor (R$
48 mil por mês a menos)
do que a despesa com os
atuais servidores contra-
tados.

"Além disso, para a
realização do concurso
foi feito um ajuste na es-
trutura que a tornou mais
equilibrada, moderna e
concernente com as ne-
cessidades da Instituição,
o que faz com que a pro-
posta do concurso seja
extremamente viável - e
necessária", destaca
Sandra.

A proposta foi apreci-
ada e aprovada pelo

Consup (Conselho Supe-
rior) da Faceli, em reu-
nião realizada no dia 23
de janeiro deste ano.

Sandra Bassani ob-
serva que poderá surgir
a necessidade de
contratação temporária
de docentes para substi-
tuição em caso de afas-

tamentos, ou em caso de
cursos novos que estão
sendo planejados ou em
fase de autorização pelo
Conselho Estadual de
Educação. "Quando es-
ses cursos se consolida-
rem, poderá ser feito
novo concurso para a
área docente", explica.
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No dia 8 de março
ocorreu uma audiência
na Vara da Fazenda Pú-
blica, Registros Públicos
e Meio Ambiente, no
Fórum de Linhares, com
o juiz de Direito Thiago
Albani de Oliveira, o pro-
curador municipal
Rodrigo Santos Neves, a
promotora de Justiça
Blandina Irene Junqueira
Gutmann, a diretora pre-
sidente da Faceli, Sandra
Bassani, e o assessor ju-
rídico da Faculdade, José
Esmeraldo Melo Filho.

Na audiência ficou de-
finido, por meio de acor-
do, que todos os cargos
comissionados serão ex-
tintos até 31 de dezem-
bro deste ano, salvo os
de direção, coordenação

Aprovados serão nomeados até dezembro de 2015
e assessoramento, que
são resguardados pela
Constituição Federal, e
os contratos temporários
serão rescindidos, inclu-
sive aqueles ocupados
por processo seletivo
simplificado – incluídos
os cargos de professor e
de servidores administra-
tivos.

Todos os candidatos
aprovados serão nome-
ados, dentro das neces-
sidades da Fundação,
até 31 de dezembro de
2015. Os servidores con-
tratados ocupantes dos
cargos que necessitam
de transição, devido à
especialidade técnico-
administrativa, serão
mantidos até 31 de janei-
ro de 2016.

Nas fotos da página, o registro da sessão legislativa
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Um dos maiores de-
safios do jovem trabalha-
dor é saber o que quer e
onde deseja chegar. Afi-
nal, todo início de uma
jornada é marcado pelas
incertezas.

Preocupada em ofere-
cer suporte e tirar as dú-
vidas de futuros profissi-
onais do município, a Pre-
feitura de Linhares, por
meio de Secretaria de
Assistência Social, pro-
moveu a "Ação Jovem
Trabalhador:1º Workshop
sobre Mercado de Traba-
lho e Juventude".

O evento foi realizado
no sábado (25), das 9h
às 16h, na Escola
"Bartouvino Costa", no
Centro de Linhares, e a

Faceli participa da 'Ação Jovem Trabalhador'
Faceli participou da ati-
vidade. Durante o dia,
coordenadores e estu-
dantes apresentaram
os três cursos de gra-
duação: Administração,
Direito e Pedagogia,
ofertados pela Institui-
ção, e destacaram a
importância de cada
um para o mercado de
trabalho.

O evento contou ain-
da com palestras mi-
nistradas por profissio-
nais de diversas áreas,
informações sobre o
Jovem Aprendiz, está-
gio remunerado e ser-
viços de orientação de
instituições que ofere-
cem cursos técnicos e
de nível superior.
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A acadêmica do 8º
período do curso de Di-
reito da Faceli, Glícia No-
gueira Faria, foi aprova-
da no Processo de Re-
crutamento e Seleção
de Estagiários da
Petrobras e vai ocupar a
única vaga ofertada em
Linhares pela empresa.
O estágio tem duração
de até dois anos.

Para ser aprovada,
Glícia fez uma prova on-
line (composta de ques-
tões objetivas de Portu-
guês; Lógica e Conheci-
mentos Gerais) e parti-
cipou de uma entrevista.
Ela destaca que o está-
gio será muito importan-
te, pois é uma forma de
conciliar o conhecimen-
to teórico, adquirido em
sala de aula, com o co-
nhecimento prático.

"Acredito que será
uma experiência bem di-

Estudante da Faceli é aprovada em
processo seletivo da Petrobras

O colegiado de Peda-
gogia da Faceli está pro-
movendo o Cine Educa-
ção, com a exibição de
filmes e/ou docu-
mentários que abordam

Pedagogia promove Cine Educação
temáticas inerentes à
questão educacional.

De acordo com o co-
ordenador do curso de
Pedagogia, Marcelo Lou-
reiro Ucelli, a proposta do
projeto é conduzir os alu-
nos do colegiado a uma
discussão sobre a pro-
blemática do sistema
educacional brasileiro e
suas consequências
para a formação do es-
tudante.

Após a exibição do fil-
me ou documentário,

A Faceli vai participar
do Mutirão de Concilia-
ção do 2º Juizado Espe-
cial Cível de Linhares, a
ser realizado no período
de 25 a 29 de maio, das
8h às 16h, no Plenário do
Júri, no Fórum do muni-
cípio.

Ao todo, 30 estudan-
tes de todos os períodos
do curso de Direito da
Faculdade estarão no
mutirão, onde deverão
ser julgados mais de 200
processos relacionados
a indenizações, obriga-
ção de fazer; consigna-
ção em pagamento e ou-
tras de competência dos
Juizados Especiais
Cíveis.

O coordenador do cur-
so de Direito da Faceli,
Bernardo Augusto Go-
mes Rodrigues, informa
que os estudantes do 1º
ao 5º períodos farão par-
te da equipe de apoio,
dando suporte às ativida-
des.

Já os acadêmicos do
6º e 8º períodos atuarão
como conciliadores, sen-
do monitorados por as-
sessores do Judiciário e
pelo juiz de Direito
Wesley Sandro Campana
dos Santos.

No dia 19 de maio ha-
verá uma reunião com o
juiz Wesley, no turno da
tarde. O encontro tem
como objetivo levar aos
acadêmicos informações
de como será o mutirão
e esclarecer as atribui-
ções de cada um.

Faceli vai participar do Mutirão de
Conciliação no Fórum de Linhares

abre-se uma plenária
para a abordagem e os
alunos se posicionam
acerca da temática,
concluindo os trabalhos
com a produção de
uma síntese da discus-
são realizada.

Em abril, os filmes
foram exibidos nos dias
18 e 25. Em maio es-
tão programados para
os dias 9, 16 e 23, sem-
pre aos sábados, das
8h às 12h, no auditório
da UAB-Faceli.

ferente. E terei maior con-
tato com áreas do Direi-
to com as quais não te-
nho tanto afinidade,
como a Trabalhista e a
Tributária", acrescenta.

O coordenador do
curso de Direito da
Faceli, Bernardo Augusto
Gomes Rodrigues, afir-
ma: "Tenho orgulho de

ver nossos alunos lu-
tando, desde já, por
uma colocação no mer-
cado de trabalho. Isso
mostra o nível de com-
prometimento e
profissionalismo de
nossos discentes. Os
resultados refletem po-
sitivamente na nossa
Faculdade".
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Faceli abre 50 vagas em curso
preparatório para redação do Enem

A Faceli, além de
oportunizar ensino supe-
rior para o cidadão
linharense, também se
propõe em preparar os
alunos da rede pública
para o Enem (Exame
Nacional do ensino Mé-
dio) com o curso "Reda-
ção Nota 1.000".

As pré-inscrições ti-

DATAS HORÁRIOS DISCIPLINA PROFESSOR C.H. 
09/05/2015 14h às 18h Prática de redação Lilian 4h 
23/05/2015 14h às 18h Vícios de linguagem e de estilo Fabrício / Karoline 4h 

30/05/2015 14h às 18h Tipologia e gêneros textuais Milton / Fabrício 4h 
13/062015 14h às 18h Leitura e intertextualidade Karoline / Natália 4h 
27/06/2015 14h às 18h Concordância verbal e nominal Gleice / Natália 4h 
11/07/2015 14h às 18h Crase Lilian / Maria 4h 
08/08/2015 14h às 18h Regência verbal e nominal Cleice 4h 
15/08/2015 14h às 18h Pontuação e pronomes relativos Milton 4h 
TOTAL:32h     

 

veram início nesta terça-
feira (28) e estarão dis-
poníveis até o dia 05 de
maio no site da Institui-
ção. Haverá 50 vagas e
as aulas serão ministra-
das pelos alunos do cur-
so de Pedagogia da
Faceli. O curso começa
dia 9 de maio, às 14h, na
própria instituição.

Os alunos interessa-
dos podem realizar a pré-
inscrição no site (http://
www.faceli.ed.br). Após a
realização da pré-inscri-
ção, o aluno receberá um
e-mail convite para ir à
secretaria da Faceli e
apresentar os documen-
tos e a comprovação da
nota do Enem, que é re-

quisito importante para a
participação no curso.
Caso o participante não
apresente a documenta-
ção necessária na data
estabelecida, será subs-
tituído pelo primeiro su-
plente.

O cronograma com
data, horário e disciplina
estão na tabela abaixo.

Os(as) estudantes do
8º período do curso de
Pedagogia da Faceli par-
ticiparam de um impor-
tante encontro com
professores(as) que atu-
am no sistema prisional
em Linhares e no Iases
(Instituto de Atendimento
Sócio Educativo do Es-
pírito Santo).

A atividade fez parte
da disciplina "Processos
Educativos em Ambien-
tes Não Formais", minis-
trada pela professora
Luciane Martins de Oli-
veira Matos.

No encontro, os pro-
fessores falaram sobre

Estudantes de Pedagogia
discutem a atuação do

professor no sistema prisional
os desafios de ensinar
em "Celas de Aulas",
com alunos privados de
liberdade, e as possibi-
lidades de contribuírem
com uma educação que
ressocialize e resgate a
dignidade humana.

Sobre o perfil profis-
sional, eles destacaram
características relacio-
nadas a afetividade, re-
l a c i o n a m e n t o
interpessoal e o estado
emocional para lidar
com o cotidiano, que
muitas vezes é hostil,
porém o professor deve
se entender como con-
dutor da liberdade.

No dia 8 de maio o
curso de Direito da
Faceli   vai   participar
do "Dia da Família na
Escola" Estudantes e
professores prestarão
orientações jurídicas na
Escola "Professora
Eliana Corrêa Pinafo",
em Bebedouro, das 8h
às 10h30; e na Escola
"Prefeito Roberto Cal-
mon", no bairro Aviso,
das 14h às 17h.

O curso de Direito
promove outras ati-
vidades. Nos dias 16 de

maio e 13 e 20 de ju-
nho haverá aulas te-
máticas na Faceli com
os professores Ander-
son Ramires Pesta-
na, Lorena Novaes e
André Campanharo
Pádua, sobre Lei de Ar-
bitragem, Direito
Previdenciário e Alte-
rações no CPC.

Também está pro-
gramada mais uma
edição do Cine Juris,
para o dia 23 de maio,
das 8h às 11h, no au-
ditório da UAB-Faceli.

Curso  de Direito  da
Faceli vai participar do

'Dia da Família na Escola'
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Estudantes de Administração
participam de visita técnica

Estudantes  do  cur-
so de Administração da
Faceli visitaram a em-
presa Rico Caipira, na
Barra do Jucu, em Vila
Velha, no dia 11 deste
mês (fotos). A visita téc-
nica foi orientada pelo
professor Igor Faustini.

Satisfeito com a ati-
vidade, o acadêmico
Edilson Lopes, do 6º pe-
ríodo, ressaltou: "Quem
disse que Administra-
ção precisa ser algo cha-
to? Por meio dessa visi-
ta, descobrimos e co-
nhecemos um local fan-
tástico, que alia ad-
ministração e diversão
num só lugar. Valeu a
pena conhecer a Rico
Caipira".
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O Crea-ES (Conse-
lho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do
Espírito  Santo)  deferiu
o pedido de cadastro do
curso de Tecnologia em
Silvicultura da Faceli.

A diretora acadêmica
da Faculdade, Amada
Mariana Costa de Melo,
informa que a relação
dos egressos já foi re-
metida para o Conselho:
"Os interessados podem
dar entrada no registro",
acrescenta.

De acordo com o en-
genheiro civil José Maria
Cola dos Santos, geren-
te de atendimento do
Crea/ES, o órgão está
agilizando os trâmites
administrativos internos

Egressos  do curso de Tecnologia em Silvicutura
da Faceli podem ter registro no Crea-ES

aos egressos do referido
curso.

O curso de Tecnolo-
gia em Silvicultura foi ofe-
recido pela Faceli no iní-
cio de 2008. A colação de
grau ocorreu em 5 de
agosto de 2011, com 35
estudantes, no auditório
da UAB-Faceli, no BNH.

O curso foi autoriza-
do e reconhecido pelo
Conselho Estadual de
Educação (CEE) e os di-
plomas foram expedidos
pela  Ufes. A turma  de
Silvicultura foi a terceira
dos tecnólogos a colar
grau na Faceli. As duas
primeiras foram Gestão
Ambiental e Design de
Produtos   /   Movelaria,
que  se  formaram  em

agosto de 2010.
Podem dar entrada

no registro os seguin-
tes egressos da Faceli:
Aldevar Marcondes
Brunorio Salamão, Ale-
xandre Carlos Gonçal-
ves Capeletti, Andreia da
Silva Moitinho, Bru- na
Francisco Santana, Bru-
no Monte de Car- valho,
Carlos Roberto Gomes
Candido, Celso Feu
Corrêa, Cláudio Luís
Bossois Pelissari,
Cristiano Brunetti Trevi-
zani, Cristyan Nery do
Couto (in memoriam),
Diorlene dos Passos Sil-
va, Edmar Ressone, Ed-
son Contarato, Eduardo
Menelli  Comin  e Elda
Paula  Raymundo

Contarato.
E ainda: Emanuella

Serrano, Eudis Joyson
Simões, Evaldo Sabai ni,
Jaqueline Damasce no
Frohlich,   Jeremias de
Oliveira, Josimar da Sil-
va, Julite Zanoni
Rodrigues Gonçalves,
Luciana Braga Balbino,
Luciano Valle, Mariana
da Silva Minelli, Marlon
Büge, Mirela Machado
Garcia Domingos, Patrí-
cia Miranda Wolfgram,
Poliana Hofman de Sou-
za, Richard Pereira Ro-
cha, Rosevani Maria
Valiatti, Silvana Fiorini,
Silvete Cupertino, Solan-
ge Pe res Soprani e
Valdemir Alves da Cos-
ta.

Estudantes da Faceli prestam orientação
jurídica no Chapadão das Palminhas

Estudantes do 8º pe-
ríodo do curso de Direi-
to da Faceli, acompa-
nhados do professor e
coordenador Bernardo
Augusto Gomes
Rodrigues (fotos), pres-
taram orientação jurídi-
ca à comunidade de
"Chapadão das

Palminhas", no inte-
rior de Linhares. A ati-
vidade ocorreu no dia
11 deste mês, das 13h
às 16h.

Foram realizados
dez atendimentos, so-
bre assuntos relaciona-
dos a Direito do Con-
sumidor, Direito  das

Famíl ias  e Direito
Previdenciário. "Esta
atividade  tem como
principal objetivo levar
à população, so-
bretudo a mais caren-
te, informações acerca
dos seus direitos e de-
veres, visando promo-
ver a inclusão social e,

ao mesmo tempo, con-
tribuir com o Sistema
Judiciá rio Capixaba.
Além, disso, prepara
os acadêmicos a apli-
car as normas jurídicas
com um viés social",
afirmou o professor
Bernardo Augus to Go-
mes Rodrigues.
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Atividade de campo na Reserva Nacional Vale
Sebastião Ferreira*

No dia 29 de março
de 2015, os graduandos
do curso de Pedagogia
da Faceli realizaram
uma atividade de campo
na Reserva Nacional
Vale, em Linhares.  A ati-
vidade prática na discipli-
na Fundamentos Teóri-
cos e Metodológicos de
Educação Física integra
Educação Física e Edu-
cação Ambiental na For-
mação de Professores.

A formação pedagógi-
ca de um professor e
professora requer uma
compreensão de seu
processo de formação,
por intermédio, entre e
além do campo teórico.
E, para isso, a prática
tem um papel importan-
te na vida acadêmica do/
da estudante de Ensino
Superior. Com esse en-
tendimento, a proposta é
apresentar as contribui-
ções da Educação
Ambiental na formação
no contexto escolar e
não escolar.

A Educação Física na
sua evolução histórica

sempre esteve vinculada
a fins biológicos e espor-
tivos; em momentos,
também, vinculada a
áreas médicas e milita-
res. A partir de uma
construção histórica, na
década de 1980 surge
nova compreensão da
importância desse com-
ponente curricular na
escola.

Compreendemos que
a questão ambiental na
atualidade é assunto
pertinente a qualquer
área de ensino e a Edu-
cação Física contribui

ajudando a entender a
simbiose entre meio
ambiente e humanidade.

É de entendimento
que a atividade física
está vinculada a fenô-
menos culturais e
ambientais de sua atua-
lidade, por ser entendida
como Cultura Corporal
do Movimento. Tornan-
do-se ato concreto da
sociedade onde encon-
tra inserido, sendo
determinante nas rela-
ções sociais.

Sabemos da resis-
tência para desenvolver

este modelo de Educa-
ção Física Escolar, inte-
grada a Educação
Ambiental, mas acredita-
mos que esta atividade
prática sirva de reflexão
para os/as graduandos
do curso de Pedagogia
da Faceli e que possa
contribuir na viabilização
de projetos de educação
socioambiental no con-
texto escolar, ou carac-
terizar-se como suges-
tão rumo a esta propos-
ta.

*Professor da Faceli


