
Curso ‘Redação Nota 
1.000’ tem início

Página 4

Faceli constrói rampa e 
destina duas vagas

para deficientes físicos

No final deste mês, a direção da Faceli 
concluiu uma rampa e destinou duas vagas do 
estacionamento, devidamente sinalizadas, para 
os deficientes físicos. A rampa e as vagas estão 
situadas na entrada da Instituição.

Projeto ‘Egressos em Pauta’ 
é realizado por

 ex-alunos da Faceli
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Faceli comemora Dia do Pedagogo

Palestrantes falam sobre 
o novo CPC e 

Mandado de Segurança
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Estudantes e professores se reuniram para comemorar a data
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EXPEDIENTE

Ciente da importância de a 
Faculdade tomar para si parte da 
responsabilidade de promover com 
a sociedade o debate sobre temas 
contemporâneos, a Instituição vem 
realizando diversos eventos. 

Neste mês, promovemos um de-
bate sobre a redução da maioridade 
penal, que teve a participação de 
representantes de vários segmen-
tos da sociedade, e um ciclo de 
palestras com os temas “Tutela de 
Urgência no novo CPC” e “Aspectos 
Gerais do Mandado de Segurança”.

Esses assuntos afetam o cotidia-
no das pessoas e das instituições 
e, por isso, é necessário que sejam 
abordados no ambiente acadêmico, 
com o objetivo de proporcionar aos 
alunos e à comunidade a sua com-
preensão.

Em outra frente, os colegiados 
dos cursos atuam junto à comu-
nidade, como no caso do “Dia da 
Família” e da ação “Linhares Ci-
dadã”, promovidos pela Prefeitura 
de Linhares, em que os alunos e 
professores do curso de Direito 
prestaram orientações em áreas 
do Direito das Famílias, Direito do 
Consumidor e Direito do Trabalho”. 
Com isso, a Faceli cumpre seu pa-

Sandra Mara 
Mendes da Silva 
Bassani*

Diretora
Presidente

Editorial
pel de trabalhar pela comunidade na 
qual está inserida ao repassar conhe-
cimentos e experiências acadêmicas 
de forma prática e efetiva. 

Estão sendo oferecidos também 
o curso ”Redação Nota 1.000”, que 
foi elaborado pelas Coordenações de 
Extensão e de Pedagogia da Facul-
dade, de modo a preparar estudantes 
da rede pública a fazerem a redação 
em conformidade com os requisitos 
do Enem, e o projeto “Egressos em 
Pauta”, em que ex-alunos/as da Fa-
celi ministram palestras sobre diversos 
assuntos, aproximando-os dos atuais 
alunos, compartilhando com eles sua 
experiência laboral, como forma de 
incentivá-los a valorizar o curso e a 
carreira que escolheram. 

Todo esse trabalho pedagógico-pro-
fissional tem sido realizado com o 
apoio de profissionais imprescindíveis 
para o sucesso da educação: os Peda-
gogos. A eles, dedicamos esta edição 
e os congratulamos pela passagem 
do seu dia.
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O Dia do Pedagogo foi 
comemorado no dia 22 
deste mês na Faceli (fotos) 
com diversas apresenta-
ções dos estudantes e da 
professora Marluce Leila 
Simões Lopes, além de 
música ao vivo comandada 
pelo acadêmico Milton Fer-
nandes dos Santos.

O coordenador do 
curso, Marcelo Loureiro 
Ucelli, explica que o Dia 
do Pedagogo foi come-
morado no dia 22 (e não 
no dia 20) para que não 
houvesse prejuízo aos 
estudantes que estavam 
apresentando seus tra-
balhos no seminário pro-
movido pela Faculdade. 
“Quem compartilha co-

Faceli comemora Dia do Pedagogo

nhecimento merece pa-
rabéns todos os dias! Pa-
rabéns, pedagogos(as)”, 
disse Marcelo.
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O curso “Redação 
Nota 1.000” teve início 
no dia 9 deste mês. A 
abertura contou com 
as part ic ipações do 
coordenador do curso 
de Pedagogia, Marcelo 
Loure i ro  Uce l l i ,  da 
d i re tora  pres idente 
da Instituição, Sandra 
Bassani, e da professora 
Valéria Vieira dos Santos, 
que animou a turma 
com uma apresentação 
teatral. Em seguida, 
a professora L i l ian 
ministrou a primeira 
aula sobre Prática de 
Redação.

A s e g u n d a  a u l a 
aconteceu no dia 23, 
com o tema: “Vícios 
de l inguagem e de 
estilo”, ministrada pelos 
estudantes Karoliny Bosi 
Favalessa e Fabrício de 
Almeida Monteiro.

Serão abordados 
t a m b é m  o u t r o s 
temas, como: estudo 
do texto, estrutura de 
argumentação, leitura, 
gêneros  tex tua is  e 
pontuação, entre outros.

Curso ‘Redação Nota 1.000’ tem início
O curso é ministrado 

por estudantes do curso 
de Pedagogia da Faceli, 
orientados por profes-
sores especialistas na 
área e vai até 15 de 
agosto, sempre aos 
sábados, das 14h às 
18h.

O público alvo são 
estudantes da rede 
pública que participaram 
do Enem e obtiveram 
o resultado na prova 
de Redação menor que 
400 pontos. O objetivo 
do curso é contribuir 
para o aprimoramento 
das técnicas de redação 
dos alunos, visando a 
um melhor desempenho 
destes no Enem 2015.

Cada part icipante 
receberá um certificado 
de conclusão de curso 
com a carga horária de 
32 horas. Terá direito 
à cert i f icação quem 
obt iver  pe lo menos  
75% de participação. 
Quem não atingir esse 
percentual receberá uma 
declaração das horas 
efetivamente cumpridas.
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Estudantes marcaram 
presença na primeira edi-
ção deste ano do projeto 
“Egressos em Pauta”, 
na Faceli.  O encontro 
foi realizado no dia 11 e 
teve como palestrante 
Miriã Ribeiro Reinoso, 
que concluiu o curso de 
Direito na Instituição em 
2012.

Miriã Reinoso falou 
sobre “A (in) constitu-
cionalidade da redução 
da maioridade penal no 
Brasil”. “Gostei muito da 
experiência e da partici-
pação dos estudantes”, 
afirmou.

No dia 18 foi a vez 
do egresso Daniel Porto 
abordar o tema “Lei de 
Arbitragem”. 

A acadêmica do 2º pe-
ríodo do curso de Direito 
da Faceli, Luciana Roma-
na da Silva, comemorou: 
“Estou muito feliz com a 
adesão dos colegas”.

O terceiro encontro 
aconteceu no dia 25, com 
Ricardo de Lima Soares, 

que falou sobre: “O aves-
so da travesti: o significa-
do da travestilidade no 
recife contemporâneo”.

As palestras serão mi-
nistradas até 20 de julho, 
sempre às segundas-fei-
ras, das 18h às 19h. Ao 
todo, dez ex-alunos/as 
da Faceli falarão sobre 
diferentes assuntos. A 
iniciativa tem como públi-
co alvo os/as estudantes 
dos três cursos da Fa-
culdade: Administração, 
Direito e Pedagogia.

De acordo com o co-
ordenador do curso de 
Direito da Faceli, Ber-
nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, o projeto 
agrega conhecimento 
aos/às acadêmicos/as. 
“O ‘Egressos em Pauta’ 
exterioriza a preocupa-
ção da Instituição no 
aprimoramento de suas 
práticas educacionais, 
além de mostrar a atu-
ação de excelentes pro-
fissionais oriundos da 
Faceli”, frisou

Projeto ‘Egressos em Pauta’ é 
realizado por ex-alunos da Faceli
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O curso de Admi-
nistração da Faceli 
promoveu uma pales-
tra no dia 6 deste mês 
para os/as estudan-
tes das turmas do 8º 
período. O encontro 
foi organizado pelo 

Curso de Administração promove evento

A Faceli participou de 
três importantes ações: 
no dia 8/5, marcou pre-
sença no Dia da Família 
na Escola na EMEF 
“Professora Eliana Cor-
rea Pinafo”, em Bebe-
douro, das 8h às 12h, 
e na Escola “Prefeito 
Roberto Calmon”, no 
bairro Aviso, das 14h 
às 17h.

Faceli participa de ações em comunidades

No sábado (9/5) , 
acadêmicos e o coor-
denador do curso de Di-
reito, Bernardo Augus-
to Gomes Rodrigues, 
participaram da Ação 
“Linhares Cidadã”, das 
8h às 12h, em Japira, 
interior do Município, 
O evento foi promovido 
pela Prefeitura de Li-
nhares.

B e r n a r d o  R o d r i -
g u e s  i n f o r m a  q u e 
em cada ação foram 
fei tos cerca de dez 
atendimentos. “Pres-
t a m o s  o r i e n t a ç õ e s 
na  á rea  de  D i re i t o 
das Famílias (pensão 
alimentícia, divórcio 
e guarda), Direito do 
Consumidor e Direito 
do Trabalho”. 

coordenador do curso, 
Francisco Silva.

A palestra foi minis-
trada pela administra-
dora Fernanda Baio-
co Oliveira, fiscal do 
Conselho Regional de 
Administração (CRA

-ES). Ela abordou o 
tema “A importância 
do registro cadastral”, 
mostrando para os/as 
estudantes os benefí-
cios que terão, caso 
efetivem, no futuro, o 
vínculo com o CRA.

Das sete vagas 
de estágio disponi-
bilizadas pelo Minis-
tério Público Fede-
ral, em Linhares, por 
meio de processo 
seletivo, quatro fo-
ram preenchidas por 
estudantes da Faceli.  
A disputa envolveu 
acadêmicos de várias 
faculdades de Direito. 

O concurso foi rea-
lizado em duas fases 
– objetiva e discursi-
va -, e os candidatos 
classificados em 1º; 
3º; 5º e 7º lugares são 
estudantes da Face-
li: Arnaldo Camata, 
Luciner Gomes de 
Araújo Júnior, Eudes 
Antonio Alvarenga 
e José Renan Silva 
Nogueira, todos cur-
sando o 5º período. 

Para o acadêmi-
co Arnaldo Camata, 
primeiro colocado no 
processo seletivo, 
a Faceli sempre in-
centivou os alunos a 
buscarem seus obje-
tivos. “Acredito que o 
estágio será uma ex-
periência proveitosa, 
em virtude da possi-
bilidade da aplicação 
do conteúdo teórico, 
adquirido em sala de 
aula na prática jurídi-
ca”, destacou.

Estudantes 
de Direito da

 Faceli vão 
estagiar
 no MPF
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Estudantes do 3º e 
8º períodos do curso de 
Administração fizeram 
uma visita técnica à Du-
coco Alimentos, situada 
em Bebedouro (na BR 
101, Km 160).

A atividade foi orien-
tada pelo professor 
Valério Givisiez Vilete 
Santos, que ministra a 
disciplina Planejamento 
Estratégico para os es-
tudantes do 3º período e 
Gestão de Carreira para 
as turmas do 8° período 
(fotos).

“Fomos recebidos 
pelo técnico em Segu-
rança do Trabalho Wel-
ton, que proferiu uma 
palestra sobre o com-
plexo empresarial e em 
seguida nos conduziu à 
fábrica, onde conhece-
mos o fluxo do processo 
produtivo, do início até 
a expedição”, disse o 
professor.

O coordenador do 
curso de Administração, 
Francisco Silva, destaca 
que a visita técnica agre-
ga conhecimento prático 
ao conteúdo teórico que 
é ministrado em sala de 
aula.

Estudantes de Administração fazem 
visita técnica à empresa Ducoco

DUCOCO
A Ducoco inaugurou 

a sua primeira fábrica 
em Itapipoca, no Cea-
rá, em 1982. Com 12,8 
mil metros quadrados 
de área, a unidade é 
responsável pelo pro-

cessamento de toda a 
matéria-prima coco.

Em 2007, a empresa 
inaugurou, em Linha-
res, mais uma fábrica, 
aumentando em 50% a 
capacidade produtiva de 
produtos à base de coco 

e sobremesas em pó. 
De Linhares, os produ-
tos são encaminhados 
aos centros de distri-
buição, que garantem 
o abastecimento dos 
pontos de venda de todo 
o Brasil.
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Faceli promove debate sobre a
 redução da maioridade penal 

O curso de Direito pro-
moveu, no  dia 23 deste 
mês, o debate sobre 
“Redução da Maioridade 
Penal na Visão Sociológi-
ca”, com Josemar Fran-
cisco Pegorette (peda-
gogo), Marcos Milagre 
(procurador do Estado) 
e o advogado Oswaldo 
Ambrózio Júnior, presi-
dente da OAB/ES – sub-
seção Linhares. Diversos 
estudantes da Faculdade 
participaram do encontro 
(fotos).

Para o coordenador 
do curso de Direito, Ber-
nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, a temática 
acerca da redução ou 
não da maioridade pe-
nal deve ser tratada de 
maneira democrática, 
escutando vários seg-
mentos da sociedade. 
“A pretensão é provocar 
uma discussão dentro do 
contexto interdisciplinar, 
para os alunos desen-
volverem seus conheci-
mentos”, frisa. 

Os formandos 
Maria do Carmo dos 
Santos Costa Pas-
sos, Leandro Den-
zin e Reinaldo Luiz 
Cardoso de Castro 
(Administração) e 
Edemir Barbosa (Di-
reito) receberam o 
grau de seus respec-
tivos cursos na cer-
imônia de Colação 
de Grau Especial no 
dia 15 de maio.

Colação de Grau Especial

Da esq. p/ a dir.: Bernardo Rodrigues, Edemir, Leandro, Reinaldo,
 Maria do Carmo, Rita de Cássia e Amada de Melo
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A Faceli promoveu 
um ciclo de palestras na 
noite de 27 deste mês.  
O primeiro palestrante 
foi o juiz de Direito Thia-
go Albani, que abordou o 
tema: “Tutela de Urgên-
cia no novo CPC”.

Em seguida, o asses-
sor da Vara da Fazenda 
Pública de Linhares, 
Caio César Nunes Cruz, 
falou sobre: “Aspectos 
Gerais do Mandado de 
Segurança”. As pales-
tras foram acompanha-
das pelas turmas de 

Palestrantes falam sobre o novo CPC 
e Mandado de Segurança

Direito da Faceli e con-
vidados.

O coordenador do 
curso de Direito, Ber-
nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, destaca: “O 
novo Código de Proces-
so Civil entrará em vigor 
a partir de 17 de março 
de 2016, por isso, já 
estamos desenvolvendo 
atividades, como pales-
tras e cursos, relaciona-
das ao novo CPC para 
que os alunos possam 
ir se familiarizando com 
as mudanças”.


