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Faculdade recebe mais 150 estudantes
A Faceli recebeu mais 

150 estudantes no dia  27 
deste mês (foto abaixo). 
Eles(as) estão matricu-
lados/as no cursos de 
Administração, Direito 

e Pedagogia e iniciaram o 
período letivo no horário 
noturno. A Aula Inaugu-
ral foi ministrada no au-
ditório da UAB-Faceli.
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A Faceli realizou 
no dia 31 deste mês a 
solenidade de Outor-
ga de Grau aos for-
mandos(as) do ano de 
2015 da turma do 8º 
período B do curso de 
Pedagogia. A cerimô-
nia foi prestigiada por 
um grande público, 
que lotou o auditório 
da Faculdade.

Esta foi a primei-
ra formatura ocorrida 
durante a atual gestão, 
iniciada em 2013.

Faceli promove formatura de Pedagogia
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Editorial
Neste mês de julho, a Faceli 

teve muito a comemorar!
Desde o início desta gestão, a 

Faceli vem adotando várias me-
didas com o objetivo de tornar o 
acesso à Instituição mais justo, 
privilegiando aqueles que mais 
precisam.

Com a Lei de Cotas, cinquenta 
por cento das vagas passaram a 
ser ocupadas por alunos que cur-
saram todo o Ensino Médio em 
escolas públicas; com isso, ocor-
reu uma mudança no perfil dos 
estudantes da Faceli em relação 
às gestões anteriores, que agora 
tem uma presença maciça de jo-
vens com idade de 18 a 24 anos, 
residentes em Linhares e em bair-
ros considerados carentes ou dis-
tantes, e que estão cursando a 
primeira graduação.

Tivemos também na Facul-
dade, na mesma semana, dois 
eventos marcantes: uma aula 
inaugural e uma formatura.

A Aula Inaugural – a sexta pro-
movida por esta Diretoria – foi mi-
nistrada para 150 alunos(as) de 

três turmas dos cursos de Adminis-
tração, Direito e Pedagogia.

A formatura foi dos(as) acadê-
micos(as) de Pedagogia, sendo  a 
primeira que acontece nesta ges-
tão, que teve início em 2013.

Os ingressantes de 2015/2, que 
agora iniciam a jornada acadêmi-
ca, encontrarão na Faceli – uma 
instituição pública, mantida exclu-
sivamente pela Prefeitura de Li-
nhares – profissionais imbuídos de 
proporcionar-lhes uma educação 
de qualidade, um corpo docente 
capacitado e uma administração 
transparente.

Ao(à) formando(a) em Peda-
gogia, que agora se despede da 
Faceli, desejamos sucesso profis-
sional e que possa levar para sua 
prática docente o conhecimento 
adquirido durante a sua formação.

Sucesso a todos!
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Faceli promove formatura de Pedagogia
Faceli, Sandra  Bassani; 
a Diretora Acadêmica, 
Amada de Melo; a Direto-
ra Administrativa e Finan-
ceira, Maria Thereza Costa 
Guimarães e Souza; o co-
ordenador do curso de Pe-
dagogia, Marcelo Lourei-
ro Ucelli;  o patrono, José 
Zitenfield,  e  a paraninfa 
da turma, Ivanete Coelho 
Gomes.

A formanda Eliacir 
Souza de Oliviera foi a 
oradora da turma e o ju-
ramento foi feito pela ju-
ramentista Luzia Maria da 
Conceição, que regeu seus 
colegas no juramento so-
lene.

A aluna Alaís Gram-
meliski solicitou a Outor-
ga de Grau em nome dos 
demais colegas da turma, o 
qual foi concedido a todos 
os formandos pela Direto-
ra Acadêmica Amada de 
Melo. 

“Espero que vocês, pelo 
cultivo da ética e pela dig-
nidade na conduta, hon-
rem esse diploma. Bus-
quem ser melhores, mas 
não melhores que o colega, 
busquem ser melhores que 
vocês mesmos, tentando 
superar as dificuldades e 
os desafios da carreira com 
responsabilidade e com-
promisso. Isso certamente 

A Faceli realizou no dia 
31 deste mês a solenidade 
de Outorga de Grau aos 
formandos(as) do ano de 
2015 da turma do 8º perí-
odo B do curso de Pedago-
gia (fotos). Denominada 
Colação de Grau, a Outor-
ga é o ato oficial, público 
e obrigatório por meio do 
qual o aluno concluinte do 
curso de graduação recebe 
o grau ao qual tem direito 
por concluir o curso supe-
rior.

Compuseram a mesa 
que dirigiu a solenidade 
o secretário municipal de 
Educação, Sérgio Lopes; 
a Diretora Presidente da 

fará vocês diferentes da 
maioria e muito melho-
res como seres humanos.”  
disse Amada de Melo.

Após a entrega dos di-
plomas, a Presidente San-
dra Bassani fez o encerra-
mento da solenidade.
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A Faceli recebeu mais 
150 estudantes no dia  27 
deste mês. Eles(as) estão 
matriculados(as) no cursos 
de Administração, Direito 
e Pedagogia e iniciaram o 
período letivo no horário 
noturno. A Aula Inaugural 
foi ministrada no auditório 
da UAB-Faceli.

Os secretários munici-

Faceli recebe mais 150 estudantes
pais Sérgio Lopes (Edu-
cação) e Estéfano Silote 
(Esportes) prestigiaram a 
cerimônia, assim como as 
diretoras, os coordenado-
res, professores e outros 
servidores da Faceli. Os 
trabalhos foram conduzi-
dos pela diretora presiden-
te da Instituição, Sandra 
Bassani.

• Ouvindo Sandra, dá von-
tade de voltar a estudar.  A 
Sandra modificou a cara da 
Faceli. Em dois anos e meio, o 

aumento do número de alu-
nos foi muito grande. Ela tem 
se empenhado pra trazer no-
vos cursos para a Faculdade. 

• São apenas três as faculda-
des municipais no Brasil e 
uma delas está em Linhares.

• Estamos construindo uma 
sede gigantesca para a Faceli, 
prevista para ser entregue em 
meados de 2016, e que é prio-
ridade do prefeito.

• Queremos externar a gra-
tidão ao prefeito, que se im-
porta com a oferta de educa-
ção ao povo de Linhares.”

Sérgio Lopes, secretário 
Municipal de Educação

• É bom ver o auditório 
cheio nesta nossa sexta aula 
inaugural. Nossa equipe tem 
paixão por esta Faculdade. 
Trabalhamos muito, em três 
turnos, para atender aos alu-
nos.

• Estamos democratizando a 
Faculdade, com mais mais cur-
sos, mais vagas e o acesso atra-
vés do Enem e da Lei de Cotas, 
aprovada neste Governo.

•Temos alunos com necessi-
dades especiais dos quais nos 
orgulhamos e estamos pro-
movendo a inclusão. 

• Nossos cursos são muito 
concorridos e vocês conse-
guiram a vaga. Os alunos da 
Faculdade são muito requi-
sitados para estágios remu-
nerados. Dados extra-oficiais  

indicam uma grande aprova-
ção na OAB.

• Estamos fazendo o concur-
so público. Quem se interessar 
pode participar. Voc}ês podem 
ser alunos e servidores.

• Estamos reestruturando a 
Faculdade, com responsabili-
dade e transparência.

Sandra Bassani, Diretora 
Presidente da Faceli

Principais tópicos dos discursos

A professora 
Valéria e  

acadêmicos do 
6º período de 

Pedagogia ,
Milton e 

Mirilany, fizeram 
uma apresentação 

teatral para 
recepcionar os 

alunos
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A Faceli vem adotando 
várias medidas, desde o 
início da atual gestão, em 
1º de janeiro de 2013, com 
o objetivo de tornar o aces-
so a Instituição mais justo, 
privilegiando aqueles que 
mais precisam. A infor-
mação é da diretora presi-
dente da entidade, Sandra 
Bassani.

A Faculdade conta atu-
almente com 922 estudan-
tes matriculados, sendo 
790 (85,68%) moradores 
de localidades de Linhares 
e 132 (14,32%) que no ato 
da matrícula residiam e/ou 
residem em outras cidades.

Seguindo orientações 
da Portaria do MEC Nº 
807, de 18 de junho de 
2010, foi adotado o Enem 
(Exame Nacional de Ensi-
no Médio) desde o Proces-
so Seletivo de 2014. E para 
atender a Lei Municipal nº 
3.355, de 30 de outubro de 
2013, 50% das vagas pas-
saram a ser ocupadas por 
alunos que cursaram todo 
o Ensino Médio em escolas 
públicas.

Além disso, 15% das 
vagas passaram a ser des-
tinadas a alunos que estu-
daram em escolas públicas 
e são oriundos de famílias 
com renda igual ou infe-
rior a um salário mínimo e 
meio per capita.

Com essas medidas, 
ocorreu uma mudança no 

Medidas adotadas pela Faceli tornam 
o acesso à Instituição mais justo

perfil dos estudantes da 
Faceli em relação às ges-
tões anteriores, que agora 
tem uma presença maciça 
de jovens com idade de 18 
a 24 anos, residentes em 
Linhares e em bairros con-
siderados carentes ou dis-
tantes, e que estão cursan-
do a primeira graduação.

Sandra Bassani exem-
plifica: “No curso de Ad-
ministração, em 2012 
havia 7 alunos do bairro 
Aviso; hoje são 14; do bair-
ro Canivete havia 6, hoje 
são 12; do Interlagos, 24, 
agora 45; do bairro Pal-
mital, não havia nenhum, 
hoje há 5. No curso de Di-
reito havia 10 alunos do 
bairro Aviso, hoje são 28”.

A Faceli também ofe-
rece cursos de Extensão, 
ciclos de palestras e cur-
sos de nivelamento, entre 
outros. Vários convênios 
de estágio foram firmados 
com empresas e institui-
ções públicas renomadas e 
muitos alunos estão fazen-
do estágios remunerados.

Para Sandra Bassani, a 
Instituição trabalha com 
compromisso e responsa-
bilidade para realizar gran-
des ações e novos investi-
mentos. “Queremos que a 
Faceli se consolide como 
uma instituição pública 
de referência da qualidade 
na educação de Linhares”, 
conclui.

Cursos Alunos de outras cidades Alunos de Linhares Total Alunos de outras idades Alunos de Linhares Total

Administração 34 226 260 13,08% 86,92% 100%

Direito 74 291 365 20,27% 79,73 100%

Pedagogia 24 273 297 8,08% 91,92% 100%

Total 132 790 922 14,32% 85,68% 100%
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Estudantes do curso de 
Direito da Faceli fizeram 
uma visita técnica ao Tri-
bunal Regional do Traba-
lho (TRT), em Vitória, na 

Estudantes de Direito fazem visita técnica ao TRT

sexta-feira (10). A ativi-
dade foi monitorada pelos 
professores Bernardo Au-
gusto Gomes Rodrigues e 
Wacson Silva. O Na opor-

Faceli e FGV elaboram Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações

A diretoria da Faceli e 
técnicos da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) estão 
promovendo reuniões que 
visam à elaboração do Pla-
no de Cargos, Carreiras 
e Remunerações (PCCR) 
dos servidores da Facul-
dade. O grupo de traba-
lho pretende preparar um 
documento que privilegie 
a formação de um quadro 
funcional atualizado e com 
estrutura de vencimentos 
coerentes.

Na reunião realizada no 
início deste mês, na Faceli, 
foram analisadas as descri-
ções dos cargos atuais, as 
tabelas de vencimento vi-
gentes, o cadastro funcional 
e a folha de pagamentos. O 
estudo teve como objetivo 
obter um diagnóstico da 
atual política (e prática) da 
Faculdade.

De acordo com a Dire-
tora Presidente da Faceli, 
Sandra Bassani, o PCCR 
vai estabelecer padrões e 
critérios para a evolução 
funcional dos servido-
res e proporcionar uma 
perspectiva de carreira. 
O Plano deve ainda reco-
nhecer, valorizar e pre-
miar servidores pelo bom 

desempenho profissional, 
identificar necessidades 
de capacitação funcional 
e melhorar a qualidade e 
eficiência do serviço pres-
tado.

Além disso, o Plano 
que ora se desenha, está 
configurado da forma 
mais moderna e benéfica 
para os servidores, pois 

prevê evoluções importan-
tes na carreira em sentido 
"horizontal" (crescimento 
por titulação) e em senti-
do "vertical" (a partir da 
avaliação de desempenho 
a interstício) podendo ser 
simultâneas, traduzindo-
se em benefícios finan-
ceiros, acrescenta Sandra 
Bassani. 

De acordo com o pro-
fessor Bernardo Rodri-
gues, o curso de Direito da 
Faceli busca sempre opor-
tunizar aos estudantes ati-
vidades extra curriculares, 
de modo a capacitá-los 
em questões jurídicas. “O 
evento no TRT foi muito 
importante, Agradeço a 
todos, pelo interesse e par-
ticipação", disse.

Para o professor Wac-
son Silva, a visita teve como 
objetivo mostrar para os/
as alunos/as as novidades 
legislativas em Direito do 
Trabalho. “É fundamental 
que os estudantes partici-
pem de eventos que levem 
ao crescimento", frisou 
Wacson.

tunidade, o desembar-
gador Marcelo Mancilha 
ministrou uma palestra 
sobre “Aspectos Jurídicos 
e Sociais da Terceirização”.


