
Informe
BOLETIM INFORMATIVO DA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES • ANO III • N° 22 •  Setembro de 2015

Página 3

Página 4

Página 6Páginas 5

Faceli realiza Semana 
Acadêmica Integrada

Comemoração do Dia do 
Administrador tem 12 palestras

Turma de Pedagogia 
faz visita técnica ao Saae

Faceli participa de campanha 
promovida pelo MPF

Faceli participa do Comitê 
da Bacia do Rio Barra Seca

 e Foz do Rio Doce
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No dia 9 de setem-
bro é comemorado o 
Dia do Administrador. 
Para marcar a data, o 
colegiado de Admi-
nistração da Faceli, 
coordenado pelo pro-

O prefeito Nozinho Correa visitou, no dia 9 de 
setembro,  o canteiro de obras da sede própria da 
Faceli. Na ocasião, constatou que a obra está bem 
adiantada, a parte do reboco externo do lado esquer-
do está concluída e a estrutura básica está próximo 
de ser finalizada.

Obras da sede da Faceli

fessor Francisco Silva, 
preparou uma exten-
sa programação para 
os(as) acadêmicos(as) 
do curso e demais in-
teressados.
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Editorial
Dois grandes eventos foram 

realizados neste mês de setem-
bro na Faculdade. O primeiro 
foi o de comemoração alusiva 
ao Dia do Administrador e ofe-
receu aos alunos e interessa-
dos doze palestras ministradas 
por professores e convidados. 
Durante o evento também foi 
apresentado o resultado do tra-
balho dos estudantes na identi-
ficação de microempreendedo-
res do município, em convênio 
com a Prefeitura de Linhares.

O outro evento foi a Semana 
Acadêmica Integrada, conduzi-
da pelos colegiados de Admi-
nistração, Direito e Pedagogia 
que teve palestras, minicursos, 
debates e oficinas, sobre ques-
tões pertinentes às ciências 
humanas e sociais, auxiliando 
no preparo e instrumentaliza-
ção dos futuros profissionais de 
cada curso.

Também em setembro, a Fa-
celi foi empossada como mem-
bro efetivo do Comitê da Bacia 
do Rio Barra Seca e Foz do Rio 
Doce, que abrange parte dos 

Municípios de Linhares, Soo-
retama, Jaguaré, Vila Valério, 
São Gabriel da Palha, Nova 
Venécia e São Mateus; a Insti-
tuição está sendo representada 
pelo professor Anderson Rami-
res Pestana, Coordenador de 
Pesquisa. 

Especialistas alertam que 
nos últimos anos o registro de 
chuvas no país está muito abai-
xo da média histórica. No mês 
de julho, foram registradas nos 
rios da Bacia do Rio Doce as 
menores vazões para este mês 
em mais de 80 anos. Assim, o 
início das atividades do Comi-
tê coincide com o momento em 
que a região passa por uma 
grave crise hídrica; é urgente 
a busca de possíveis soluções 
para o problema e a Faceli está 
inserida nessa missão, colo-
cando-se à serviço da comuni-
dade.  
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No dia 9 de setembro 
é comemorado o Dia do 
Administrador. Para mar-
car a data, o colegiado de 
Administração da Faceli, 
coordenado pelo professor 
Francisco Silva, preparou 
uma extensa programação 
para os(as) acadêmicos(as) 
do curso e demais interessa-
dos (fotos da página).

Doze palestras foram 
ministradas, nos dias 8, 9 
e 10, por professores da 
Faculdade e convidados. 
Durante o evento também 
foi apresentado o resultado 
do Projeto de Estágio Fa-
celi/PML, que teve como 
objetivo a identificação 
de microempreendedores 
individuais do município 
por alunos da Faculdade, 

em parceria com a Prefei-
tura de Linhares e outras 
entidades.

“As palestras são im-
portantes para que o(a) 
acadêmico(a) adquira mais 
conhecimentos sobre a sua 
futura profissão”, disse o co-
ordenador Francisco Silva.

Dia do Administrador tem 12 palestras
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A Semana Acadêmica 
Integrada da Faceli foi 
realizada nos dias 17, 18 e 
19 deste mês, com pales-
tras, minicursos, debates e 
oficinas. Conduzido pelos 
colegiados de Administra-
ção, Direito e Pedagogia, 
o evento debateu questões 
pertinentes e desafiadoras 
às ciências humanas e 
sociais, auxiliando no pre-
paro e instrumentalização 
dos futuros profissionais 
de cada curso.

A programação con-
templou os três turnos 
nos dois primeiros dias e o 
turno matutino no dia 18, 
sempre com diversas ativi-
dades. As palestras foram 
ministradas no auditório 
da UAB-Faceli, no bairro 
Novo Horizonte.

No dia 17, pela ma-
nhã, o professor Claudio 
José Bertazzo falou sobre 
“A formação do sujeito 
competente no mundo 
em rede” e o professor 

Faceli realiza Semana Acadêmica Integrada
Marcelo Verçosa fez uma 
abordagem sobre “Gestão 
de Carreira”. À tarde, a 
pedagoga Grenes Apare-
cida da Silva Rodrigues 
apresentou “A contação de 
História como estratégia 
pedagógica”.

No dia 18, à noite, a 
diretora acadêmica da 
Faceli, Amada Mariana 
Costa de Melo, abordou 
o tema “Responsabilidade 
socioambiental”, e o jorna-
lista Giovanni Rodigheri, 
diretor da Rede SIM em 
Linhares, falou sobre “A 
importância da televisão na 
sociedade contemporânea”

Para o acadêmico do 
6º período do curso de 
Direito, José Renan Sil-
va Nogueira, a semana 
acadêmica proporciona 
muitos conhecimentos. 
“As atividades foram con-
duzidas por profissionais 
competentes e, por essa 
razão, foram proveitosas e 
interessantes”, frisou.
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A Faceli diplomou no dia 3 deste mês mais quatro formandos em cerimônia especial, com a presença dos 
coordenadores dos cursos de Graduação, Bernardo Rodrigues, Francisco Silva e Marcelo Ucelli, da Diretora 
Acadêmica Amada de Melo e da Presidente Sandra Bassani. Parabéns, Alessandro (Administração), Felipe 
(Direito), Railiany e Zilneia (Pedagogia)!

 O curso de Direito da 
Faceli está participando da 
campanha promovida pelo 
Ministério Público Federal, 
intitulada “10 medidas con-
tra a corrupção”. No dia 15 
de setembro, o procurador 
da República (MPF) Paulo 
Henrique Camargos Traz-
zi ministrou palestra sobre 
o assunto no auditório da 
UAB-Faceli (fotos).

Paulo Henrique Camar-
gos Trazzi atua na Procura-
doria da República (MPF) 
em Linhares. Ele é pós-
graduado em Direito Ad-

ministrativo Econômico, 
possui especialização em 
Direito Aplicado ao Minis-
tério Público e é mestrando 
em Sistemas Jurídicos Con-
temporâneos pela Univer-
sità di Roma – Tor Vergata 
(Roma, Itália).

O coordenador do cur-
so de Direito da Faceli, 
Bernardo Augusto Gomes 
Rodrigues, informa que 
estão sendo colhidas assi-
naturas, com o objetivo de 
buscar mecanismos legais 
que combatam a corrupção 
no Brasil.

Faceli participa de campanha promovida pelo MPF
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A turma do 6º período 
do curso de Pedagogia 
da Faceli fez uma visita 
técnica ao Saae (Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Linhares 
no dia 14 deste mês (fo-
tos). A aula prática, com 
o tema “Construção de 
Terrário, criando um mini 
ecossistema”, faz parte da 
disciplina Fundamentos 
Teóricos e Metodológicos 
de Ciências, ministrada 
pela professora Gizele 
Magevski.

Turma de Pedagogia da Faceli faz visita técnica ao Saae
De acordo com a pro-

fessora, a visita teve o in-
tuito de aguçar a curio-
sidade científica dos/as 
alunos/as, assim como de 
ampliar os conhecimentos 
a respeito do ecossistema 
do Rio Pequeno. “Fico feliz 
por saber que os/as estu-
dantes estão engajados/as 
na alfabetização científica. 
Agradeço também ao bió-
logo e mestre em Recursos 
Hídricos Marcos Lima, 
que nos recebeu muito 
bem”, disse Gizele.

A diretora presi-
dente da Faceli, Sandra 
Bassani, ministrou pa-
lestra para os(as) es-
tagiários(as) da Adesg 

Diretora Presidente da Faceli ministra palestra na Adesg

(Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de 
Guerra), no dia 16 de se-
tembro, em Linhares. Na 
oportunidade, a diretora 

presidente falou sobre a 
atuação da faculdade pú-
blica municipal e respon-
deu a várias perguntas dos 
estagiários.

No fim da apresen-
tação, Sandra Bassani 
recebeu um certificado 
de participação como 
palestrante.
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Estudantes do cur-
so de Direito da Faceli 
participaram do Fórum 
dos Assistentes Sociais 
e Psicólogos do Poder 
Judiciário do Espírito 
Santo, nos dias 24 e 25 
de agosto. Os trabalhos 
foram reunidos e publi-
cados em uma revista 
com o nome do evento, e 
disponibilizado no sítio 
do FASP (http://tjpsicos-
social.wix.com/fasp).

A aluna Jéssica San-
tos Souza Martins, do 7º 
período, participou com 
o artigo "Esqueceram 
de mim? Para além do 
Direito: A efetividade do 
acesso à Justiça nas rela-
ções de consumo em que 
o surdo figure na lide”.

Já os(as) estudantes 
Aiana Vieira Rodrigues 
da Silva, Devane Rodri-
gues Rosa, Edielson Hel-
mer dos Santos, Rosiani 
dos Anjos Melquiades 
e Tamires Coutinho de 

Estudantes de Direito  
participam de fórum

Lima, do 9º período 
B, foram autores(as) 
do artigo "Eutanásia: 
Dignidade na vida e na 
morte”.

O coordenador do 
curso de Direito da Fa-
celi, Bernardo Rodri-
gues, elogiou a iniciativa: 
“Nossos(as) alunos(as) 
buscam se capacitar 
como participantes di-
retos de eventos impor-
tantes, como o Fórum 
em questão”, afirmou.

O Fórum contou 
com o apoio da Escola 
da Magistratura do Es-
pírito Santo, da Univer-
sidade Federal do Espí-
rito Santo, do Conselho 
Regional de Psicologia 
da 16ª Região, do Conse-
lho Regional de Serviço 
Social da 17ª Região, do 
Conselho Federal de Psi-
cologia e da Associação 
dos Servidores do Poder 
Judiciário do Espírito 
Santo.

Tomou posse no dia 
17 de setembro a diretoria 
permanente do Comitê da 
Bacia do Rio Barra Seca e 
Foz do Rio Doce. A cerimô-
nia foi realizada na Reserva 
Natural da Vale e contou 
com a presença de várias 
autoridades – estaduais e 
municipais. Tomaram pos-
se 15 membros efetivos e 15 
suplentes. A Faceli participa 
do Comitê, por meio do 
professor Anderson Rami-
res Pestana.

Faceli participa do Comitê da Bacia 
do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce

O Comitê é o 12° ins-
tituído no Espírito Santo 
e atua sobre os seguintes 
rios: Barra Seca, Pau Atra-
vessado, Ibiriba, Ipiranga, 
do Norte e Doce. Cria-
do em março deste ano, 
abrange os municípios 
de Linhares, Sooretama, 
Jaguaré, São Mateus, Vila 
Valério, Nova Venécia e 
São Gabriel da Palha. O 
Rio Doce nasce em Minas 
Gerais e desemboca no 
Espírito Santo.


