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Servidores/as da Faculdade 

de Ensino Superior de Linhares 

(Faceli) e da Prefeitura visita-

ram a sede da Instituição no 

dia 20 deste mês. Eles/as 

acompanharam os trabalhos e 

ficaram entusiasmados/as com 

a estrutura do prédio. 

     

                                 

         Página 5 

Servidores/as da Faceli e da Prefeitura  
visitam a sede da Faculdade 

Estudantes visitam a Penitenciária  

Regional de Linhares 
                  Página  4 

Faceli realiza o 1º  
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Seminário de educação,   
sexualidade e gênero lota  
auditório da UAB-Faceli 

 

O auditório da UAB-Faceli ficou lotado no dia 14, em virtude 

da realização do 1º Seminário de Educação, Sexualidade e Gêne-

ro. Aberto à comunidade, o evento foi promovido pelo colegiado de 

Pedagogia e o Centro Acadêmico (Ceamar) da Faculdade. 
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Editorial 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Dentre as maiores economias do 

mundo, as que mais cresceram 

na década passada são as que 

mais investiram em seu sistema 

universitário. Já virou clichê dizer 

que o futuro da nação está na 

educação, e isso é a mais pura 

verdade. 

Linhares é uma cidade que inves-

te no setor educacional, e o gran-

de exemplo disso é a nova sede 

da Faceli, que será inaugurada 

neste ano. A obra possui 30 salas 

de aula, banheiros, salas admi-

nistrativas, biblioteca com 500 

metros quadrados, midiateca, 

laboratório de informática, Núcleo 

de Práticas Jurídicas, refeitório e 

área de vivência, perfazendo seis 

mil metros quadrados de área 

construída. 

O local conta ainda com área pa-

ra estacionamento, com 166 va-

gas, passarela para pedestres, 

segurança e acessibilidade uni-

versal em todo o edifício. 

Temos que agradecer à gestão 

do prefeito Jair (Nozinho) Corrêa, 

pelo incentivo que vem dando à 

continuidade da obra. Sabemos 

da situação que o País vem en-

frentando, e Linhares também 

sofre com a crise econômica. Po-

rém, os serviços seguem a todo 

vapor. 

A nova sede é muito importante 

para os moradores de Linhares e 

região, e o prefeito não mede es-

forços para oferecer à comunida-

de acadêmica um prédio com ins-

talações modernas e confortá-

veis. 
Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br


Estudantes participam de fórum da Pessoa  
com Transtorno do Espectro Autista 
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Estudantes de Pedagogia divulgam 
campanha sobre o autismo 

No dia 1º deste mês, estu-

dantes do 7º do curso de Peda-

gogia da Faceli divulgaram na 

Faculdade a campanha “Vista-se 

de Azul”, em virtude do Dia Mun-

dial da Conscientização do Autis-

mo, que é comemorado no dia 2 

de abril. 

Os/As acadêmicos/as dis-

tribuíram bolas azuis e um pan-

fleto com várias informações – 

uma delas destaca que o autis-

mo é uma síndrome que atinge 

quase dois milhões de brasileiros 

–, além de uma revista do Minis-

tério da Saúde com as Diretrizes 

de Atenção à Reabilitação de 

Pessoas com Transtornos do 

Espectro do Autismo (TEA). 

A turma mostrou ainda um 

pré-teste da AMAI-SBO 

(Associação de Monitoramento 

dos Autistas Incluídos em Santa 

Bárbara d'Oeste, SP), que é utili-

zado para diagnosticar o trans-

torno – e dar o possível encami-

nhamento. O pré-teste é um ins-

trumento de rastreamento preco-

ce de autismo, que visa identifi-

car indícios desse transtorno em 

crianças de 18 a 24 meses. 

Estudantes do 5º período 

do curso de Pedagogia da Face-

li, liderados/as pela professora 

Marcela Rúbia Tozato Daltio, 

participaram do 1º Fórum da 

Pessoa com Transtorno do Es-

pectro Autista (TEA). O evento 

foi realizado no dia 1º deste mês, 

na Superintendência Regional de 

Linhares, no bairro Araçá, das 7h 

às 11h e das 13h às 17h. 

O fórum foi organizado pe-

la Superintendência Regional de 

Educação de Linhares, Secreta-

ria de Educação de Linhares, 

Centro de Atendimento Educaci-

onal Especializado de Linhares, 

Associação dos Deficientes de 

Linhares (Adefil) e Conselho Mu-

nicipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de Linhares 

(COMDPD). 



Assessor do CRA-ES ministra  
palestras na Faceli 
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O assessor técnico do Conse-

lho Regional de Administração (CRA

-ES), administrador Antônio Caloni, 

ministrou palestras na Faceli, no dia 

6 deste mês, para estudantes do 1º 

e 8º períodos dos cursos de Admi-

nistração. 

Além do contato com os/as 

acadêmicos/as, ele conversou sobre 

a atuação do Conselho com a dire-

tora administrativa e financeira da 

Faceli, Maria Thereza Costa Guima-

rães e Souza, e o diretor acadêmico, 

Francisco Silva. 

No 1º período, às 15h20, An-

tonio Caloni falou sobre o papel do 

administrador na sociedade e a car-

teira de estudante no CRA. No 8º 

período, às 19 horas, o palestrante 

passou informações sobre o registro 

profissional para os/as acadêmicos/

as – com direito à isenção da anui-

dade neste ano. 

De acordo com a coordenado-

ra do curso de Administração da 

Faceli, Aline Romeiro, o encontro 

serviu para que os/as alunos/as co-

nhecessem melhor o CRA, a carrei-

ra do/a administrador/a, áreas de 

atuação e a sua importância para o 

mercado de trabalho.  “A abordagem 

que o palestrante fez sobre a profis-

são foi muito oportuna”, frisou Aline. 

Estudantes visitam a Penitenciária  
Regional de Linhares 

Vinte e três estudantes que 

cursam o 1º período de Direito na 

Faceli visita-

ram a Peniten-

ciária Regional 

de Linhares 

(PRL) no dia 

18 deste mês. 

Eles/as conhe-

ceram o funcionamento da unidade 

prisional, a enfermaria, as salas de 

aula, o pátio e os setores adminis-

trativos. 

O grupo participou de 

uma palestra, ministra-

da pelo diretor da uni-

dade prisional, Vinícius 

de Mendonça Narciso, 

sobre os procedimen-

tos realizados na PRL. O professor 

e coordenador do curso de Direito 

da Faceli, Bernardo Augusto Gomes 

Rodrigues, que acompanhou os/as 

estudantes, destacou: 

“Temos a preocupação de 

mostrar para os/as acadêmicos/as 

conhecimentos teóricos e práticos. A 

visita realizada mostrou, na prática, 

como funciona o sistema prisional”. 
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Servidores/as da Faceli e da Prefeitura  
visitam a sede da Faculdade 

Servidores/as da Faculda-

de de Ensino Superior de Linha-

res (Faceli) e da Prefeitura visita-

ram a sede da Instituição no dia 

20 deste mês. Eles/as acompa-

nharam os trabalhos e ficaram 

entusiasmados/as com a estrutu-

ra do prédio. 

Vários/as professores/as 

da Faceli participaram do encon-

tro, liderados/as pelo presidente 

da Instituição, Márcio Roney 

Santos, e pelos diretores Maria 

Thereza Costa Guimarães e 

Souza e Francisco Silva. Servi-

dores/as da Secretaria de Obras 

de Linhares também marcaram 

presença, tendo à frente o titular 

da pasta, Euder Pedroni. O gru-

po ouviu várias explicações do 

diretor da empresa responsável 

pela obra, Romério Gava, e do 

secretário Euder Pedroni. No fi-

nal do encontro, Euder frisou que 

a sede da Faceli deve ser inau-

gurada em outubro. E destacou: 

“A obra é a maior já realizada no 

município, com mais de 6 mil 

metros quadrados de área cons-

truída”. 

A professora de Direito So-

cial da Faceli, Jackelline Fraga 

Pessanha, doou 30 livros para a 

Biblioteca “Esther Augusta Cal-

mon”, da própria faculdade, no 

dia 19 deste mês. As obras 

abrangem as áreas de Direitos 

Humanos, Civil e Constitucional. 

Jackelline Fraga Pessanha 

é membro da Academia Brasilei-

ra de Direitos Humanos e tem 

artigos publicados em vários li-

vros. “Temos como objetivo es-

palhar o conhecimento. Por isso, 

desenvolvemos várias ações, aí 

incluídas a publicação de livros e 

a promoção de palestras”, frisou. 

Professora doa 30 livros para  
a biblioteca da Faceli 
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O Colegiado de Direito da 

Faceli discute com estudantes e 

membros da comunidade o Códi-

go de Processo Civil (CPC) que 

entrou em vigor no dia 18 de 

março. O primeiro encontro foi 

realizado na noite no dia 12, no 

auditório da UAB-Faceli, e con-

tou com três palestras. 

O advogado e professor 

mestre em Direito Processual 

Pedro Henrique Menezes falou 

sobre “Os aspectos gerais do 

procedimento comum no novo 

Código"; o mestre Thiago Albani, 

juiz da Vara da Fazenda Pública 

de Linhares, abordou o tema 

“Tutela de Urgência e de Evidên-

cia”; e o especialista Rafael Me-

nezes, juiz da 2ª Vara de Família 

de Linhares, discorreu sobre 

“Ações de Família”. 

De acordo com o professor 

Bernardo Rodrigues, coordena-

dor do curso de Direito da Faceli, 

os palestrantes transmitiram mui-

tos conhecimentos, facilitando a 

compreensão das novas regras 

processuais. “Vamos prosseguir 

com esses encontros, para que 

possamos entender melhor as 

mudanças que estão no bojo do 

novo Código”, frisou. 

Faceli realiza o 1º Encontro de Estudos 
do Novo Código de Processo Civil 

Faceli vai participar de evento  
na Escola ‘Adelson Del’Santo’ 

 

Estudantes dos cursos de 

Direito e Pedagogia da Faceli 

vão participar do “Dia da Família 

na Escola”, no colégio “Adelson 

Del’Santo”, no bairro Nova Espe-

rança. O evento está programa-

do para o dia 14 de maio, das 

7h30 às 11h30, e o convite foi 

feito pela diretora da escola, Val-

dimara da Silva Salaroli. 

De acordo com o coorde-

nador do curso de Direito da Fa-

celi, Bernardo Rodrigues, os/as 

estudantes do oitavo e décimos 

períodos prestarão orientação 

jurídica para a comunidade, por 

meio de variadas áreas de Direi-

to. Já o coordenador do curso de 

Pedagogia, Marcelo Ucelli Lou-

reiro, informou que acadêmicos/

as de diferentes períodos minis-

trarão oficinas pedagógicas. 

A iniciativa tem por finali-

dade chamar a família e a comu-

nidade a participar da vida edu-

cacional das crianças e dos ado-

lescentes que compõem o corpo 

discente da escola, bem como 

estreitar os laços entre todos/as. 
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Professor da Faceli é um dos colaboradores  
do livro Ordem Econômica Constitucional 

O advogado Rodrigo San-

tos Neves, professor adjunto de 

Direito Público da Faceli, é um 

dos colaboradores do livro Or-

dem Econômica Constitucional, 

lançado em dezembro do ano 

passado. Ele é o autor do capítu-

lo: "O Estado regulador: as medi-

das provisórias como instrumen-

to da regulação econômica". 

A obra, lançada pela Edito-

ra Juruá, de Curitiba (PR), conta 

com quatro coordenadores: José 

Eduardo de Miranda, Marcelo 

Terra Reis, Ronaldo Gaudio e 

Cristiano da Silva Sielichow e 28 

colaboradores/as (aí incluído o 

professor Rodrigo Santos Ne-

ves). 

De acordo com o professor 

Olavo Augusto Vianna Alves 

Ferreira, doutor e mestre em Di-

reito do Estado pela PUC-SP, o 

livro não se limita ao ordena-

mento pátrio: ele facilita a com-

preensão da ordem econômica 

na Constituição de 1988 e avan-

ça na comparação com outros 

sistemas jurídicos. 

“O presente trabalho traz 

inúmeras contribuições sobre a 

Ordem Econômica na Constitui-

ção para a doutrina e jurispru-

dência, o que, além de ser de 

suma importância perante o mer-

cado editorial, dada a escassez 

de obras específicas, inspirará o 

surgimento de novos trabalhos 

científicos, merecendo nossos 

melhores aplausos”, destaca o 

professor Olavo. 

Márcio Roney Santos assume  
a presidência da Faceli 

O jornalista Márcio Roney 

Santos Correia assumiu a presi-

dência da Faceli (Faculdade de 

Ensino Superior de Linhares) no 

dia 19 deste mês. A cerimônia foi 

prestigiada pelos secretários Ed-

val Santana (Segurança Pública) 

e Sérgio Lopes (Educação). 

O cargo estava sendo ocu-

pado pela diretora administrativo 

financeira da Instituição, Maria 

Thereza Costa Guimarães e 

Souza, desde o dia 9 de março, 

após a saída da doutora Sandra 

Bassani. 
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Seminário de educação, sexualidade  
e gênero lota auditório da UAB-Faceli 

O auditório da UAB-Faceli 

ficou lotado no dia 14, em virtude 

da realização do 1º Seminário de 

Educação, Sexuali-

dade e Gênero. 

Aberto à comunida-

de, o evento foi pro-

movido pelo colegia-

do de Pedagogia e 

o Centro Acadêmico 

(Ceamar) da Facul-

dade. 

Na abertura, o 

coordenador do cur-

so de Pedagogia, Marcelo Lou-

reiro Ucelli, e a presidente do 

Ceamar, Luciana Romana, des-

tacaram o seminário e agradece-

ram a presença de todos/as. Em 

seguida, os três palestrantes ini-

ciaram as suas explanações. 

O educador Alexsandro 

Rodrigues falou sobre “Gênero e 

sexualidade em disputa: O que 

temos feito de nós!”. Ele é pro-

fessor adjunto do Centro de Edu-

cação da Ufes, doutor em Edu-

cação e coordenador do Núcleo 

de Pesquisa em Sexuali-

dade da Ufes. 

Intitulada “Educação Bi-

cha”, a segunda palestra 

foi ministrada por Jesio 

Zamboni, doutor em Edu-

cação pela Ufes. A tercei-

ra abordagem, conduzida 

pelo professor Davis Al-

vim, teve como tema: 

“Cartografias da Aprendi-

zagem: Gêneros, Minorias e Re-

sistências”. Davis Alvim é doutor 

em Filosofia pela PUC-SP e pós 

doutorando em Psicologia Insti-

tucional pela Ufes. 

Depois, estudantes e con-

vidados/as interagiram com os 

palestrantes. De acordo com 

Marcelo Ucelli, o seminário pro-

pôs para a academia e a socie-

dade uma discussão do papel da 

escola e sua relação com a di-

versidade de gênero. 


