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Editorial 

Márcio Roney  

Santos Correia  

O mês que termina foi marca-

do por diversos eventos em nossa 

Faculdade. Nossos/as estudantes 

participaram ativamente de ativida-

des extraclasses. Tivemos ainda a 

posse da nova procuradora da Insti-

tuição e de mais um servidor técnico 

administrativo. Pessoas comprometi-

das e empenhadas em oferecer o 

melhor de si para o serviço público 

municipal. 

A Faceli vai ganhando corpo e 

se estruturando para ser uma refe-

rência no ensino superior no Estado 

e no Brasil. É sempre uma alegria 

galgar um patamar maior na educa-

ção, especialmente nos tempos de 

hoje, quando qualquer emprego exi-

ge que a pessoa tenha uma certa 

qualificação. 

Mas, o interessante é notar 

que fazer um curso superior hoje em 

dia não é mais tão difícil como era há 

umas duas ou três décadas. As 

oportunidades eram poucas e ape-

nas os/as mais qualificados/as pelas 

escolas particulares ficavam com as 

vagas das universidades públicas. 

Entendemos que as universi-

dades continuam sendo fundamen-

tais para a produção do saber, com o 

propósito de prestar seus serviços à 

sociedade. O papel essencial de 

qualquer instituição educacional é o 

de exercer a sua função social, am-

pliando os direitos a todos/as que 

almejam progresso e oportunidades 

de crescimento na vida. 

É desejo da Administração 

Municipal que Linhares passe a ser 

um polo regional de ensino superior, 

e isso se evidencia na grandeza da 

nova sede, onde serão oferecidas 

melhorias significativas aos/às estu-

dantes e à sociedade em geral. 

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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Faceli discute gestão pública  
e desenvolvimento regional 

A Faceli promoveu uma 

mesa redonda no dia 25, às 19 

horas, sobre gestão pública e 

desenvolvi-

mento regio-

nal. As pa-

lestras foram 

ministradas 

pelos profes-

sores Reo-

fran Pereira 

e Francisco 

Silva e pelo 

secretário de Desenvolvimento 

de Linhares, Rodrigo Paneto. 

Reofran Pereira falou sobre 

gestão pública e Francisco Silva 

sobre gestores empreendedores. 

Já Rodrigo Paneto abordou o 

tema “Linhares, Cidade Polo”. 

Realizado no auditório, o evento 

foi prestigiado por estudantes da 

Faculdade e da Escola “Emir de 

Macedo Gomes”, por professo-

res/as e pelos presidentes da 

Faceli, Márcio Roney Santos, e 

do Centro Acadêmico da Facul-

dade (Ceamar), Luciana Roma-

na. 

Para a coordenadora do 

curso de Administração da Face-

li, Aline Romeiro, encontros des-

sa natureza são importantes pa-

ra oferecer conhecimento aos/às 

estudantes. “Os temas debatidos 

estão na ordem do dia. A socie-

dade quer receber cada vez mais 

informações sobre gestão públi-

ca e desenvolvimento regional”, 

destaca. 

Estudante da Faceli passa  
em primeiro lugar 

Luane Pandolfi 

Lozer, estu-

dante do 7º 

período do 

curso de Direi-

to da Faceli, 

passou em 

primeiro lugar no Processo Sele-

tivo para Contratação de Estagi-

ários Conciliadores para Juiza-

dos Especiais Cíveis da Comar-

ca de Linhares e vai ocupar a 

única vaga ofertada. Ela concor-

reu com 60 candidatos/as. 

O processo de seleção foi 

iniciado no dia 26 de abril, medi-

ante provas objetiva (30 ques-

tões) e discursiva (2 questões). 

Os 20 mais bem classificados 

foram selecionados/as para en-

trevista, que ocorreu no dia 4 

deste mês, e o resultado final foi 

publicado no dia 6 no diário do 

Tribunal de Justiça do Estado. 



Turmas de Administração fazem 
visita técnica a Panan Móveis 
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No dia 4, estudantes do 4º 

e 7ª períodos do curso de Admi-

nistração da Faceli fizeram uma 

visita técnica a Panan Móveis, 

situada no bairro Shell, em Li-

nhares. A atividade foi orientada 

pelo professor Valério Givisiez 

Vilete Santos. 

De acordo com Valério, a 

visita teve o intuito de agregar 

valor às aulas de Administração 

da Produção e Logística. “Os/As 

acadêmicos/as puderam obser-

var na prática todos os proces-

sos necessários para que o pro-

duto final chegue até os consu-

midores”, disse. 

Após elogiar as participa-

ções das turmas e do professor 

Valério, a coordenadora do curso 

de Admi-

nistração 

da Faceli, 

Aline Ro-

meiro, 

destacou 

que os/as estudantes tiveram 

acesso às novas tecnologias uti-

lizadas na indústria moveleira, 

que são responsáveis por au-

mentos consideráveis da produti-

vidade do setor. 

Professor de Direito da Faceli repassa 
15 livros novos para a biblioteca 

A biblioteca da Faceli rece-

beu, no dia 17 deste mês, 15 li-

vros novos e atuais para o curso 

de Direito. A conquista é fruto do 

esforço do professor da faculda-

de, Pedro Henrique da Silva Me-

nezes, que fez o pedido aos 

membros do Fórum Permanente 

de Processualistas Civis (FPPC), 

evento do qual participa, e foi 

atendido por 

grandes escrito-

res do País. 

“Recebi 

ótimas publica-

ções provenien-

tes do Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Rio Grande do Sul e do pró-

prio Estado”, afirma Pedro Henri-

que, acrescentando: “Agradeço 

aos membros do Fórum, que são 

companheiros agradáveis e for-

mam um verdadeira família. Em 

nossos encontros, debatemos o 

Processo Civil, revemos amigos 

e fazemos novas amizades”. 

O professor Pe-

dro Henrique 

destaca que é 

membro do 

FPPC, evento 

que reúne os 

principais processualistas civis 

do País. “O próximo encontro 

será em Florianópolis (SC) e, se 

Deus quiser, vou participar mais 

uma vez”, frisa. “Sempre que for 

possível vou pedir a escritores 

respeitados para que colaborem 

com a Faceli”, finaliza. 
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Sede da Faceli:  

Diretoria da Faculdade se reúne com  

o prefeito e secretários municipais 

O prefeito de Linhares, Jair 

(Nozinho) Corrêa, se reuniu com 

a diretoria da Faceli e secretários 

municipais na manhã do dia 4 

para discutir assuntos relaciona-

dos ao prédio da Faculdade. 

No encontro, o presidente 

da Faceli, Márcio Roney Santos, 

e os diretores Francisco Silva 

(Acadêmico) e Maria Thereza 

Costa Guimarães e Souza 

(Administrativo e Financeira) 

mostraram o projeto de execu-

ção e a lista do material neces-

sário para equipar o prédio. 

Ao lado dos secretários 

Sérgio Lopes (Educação), Welio 

Pompermayer (Gabinete) e Ro-

drigo Paneto (Desenvolvimento), 

o prefeito Nozinho Corrêa disse 

que está muito satisfeito com a 

nova sede 

da Faceli, 

que tem 6 

mil metros 

quadrados e 

é a maior 

obra pública 

de Linhares. 

“A trans-

formação 

do País passa necessariamen-

te pela educação. Linhares dá 

sua parcela de contribuição 

em todos os níveis. Uma pes-

soa com curso superior tem 

mais condições de construir 

uma carreira profissional”, disse 

o prefeito, acrescentando: “A no-

va sede possui instalações mo-

dernas e confortáveis, benefici-

ando a comunidade acadêmica e 

os moradores do nosso municí-

pio e região”. 

De acordo com Márcio Ro-

ney Santos, o novo prédio da 

Faceli vai possibilitar parcerias e 

a oferta de novos cursos. Ele 

destacou que a obra possui 30 

salas de aula, banheiros, salas 

administrativas, biblioteca com 

500 metros quadrados, midiate-

ca, laboratório de informática e 

Núcleo de Práticas Jurídicas. 

A nova sede da Faculdade 

conta ainda com refeitório e área 

de vivência, área para estaciona-

mento, com 166 vagas, passare-

la para pedestres, segurança e 

acessibilidade universal 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 

enfrenta, e Linhares também so-

fre com a crise econômica. Po-

rém, os serviços seguem a todo 

vapor”, frisou Márcio Roney. 
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O curso de Direito da Face-

li promoveu no dia 9 um seminá-

rio com o tema “Segurança Pú-

blica: atuação do Ministério Pú-

blico”. O evento foi 

realizado no auditó-

rio da UAB-Faceli, 

das 19h às 22h, e 

quatro promotores/

as de Justiça minis-

traram palestras. 

Das 19h10 às 

20h, o promotor Bru-

no de Freitas Lima, 

da 3ª Promotoria de Justiça Cri-

minal de Linhares, falou sobre 

"Tribunal do Júri". Depois, a pro-

motora Natássia Martins Sar-

mento, da 2ª Promotoria, discor-

reu sobre "Atuação ministerial no 

inquérito policial". 

A terceira palestrante 

foi a promotora Graziel-

la Maria Deprá Bitten-

court, também da 2ª 

Promotoria, que fez 

"Breves apontamentos 

sobre a apuração da 

prática do ato infracio-

nal e aplicação de me-

dida socioeducativa". 

Em seguida, o promotor Emma-

noel Arcanjo de Souza Gagno, 

da 4ª Promotoria, abordou 

“Alguns aspectos sobre execu-

ção penal". 

De acordo com o coorde-

nador do curso de Direito da Fa-

celi, Bernardo Augusto Gomes 

Rodrigues, o evento agrega aos/

às estudantes conhecimentos 

acerca de uma temática que re-

percute no meio social. 

“Agradecemos imensamente ao 

Ministério Público Estadual, pela 

atenção e participação”, frisou. 

Promotores/as ministram palestras  
na Faceli sobre a atuação do MP  
na Segurança Pública 
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Turmas de Pedagogia da Faceli visitam 
Ceim ‘Wenderson Nico de Freitas’ 

As turmas do 3º e 5º perío-

dos do curso de Pedagogia da 

Faceli fizeram uma visita técnica 

ao Ceim “Wenderson Nico de 

Freitas”, no Córrego Farias, inte-

rior de Linhares, na manhã do 

dia 10. A atividade foi orientada 

pelas professoras Luciane Mar-

tins e Valéria Vieira e pelo coor-

denador do curso, Marcelo Lou-

reiro Ucelli. 

O secretário de Educação 

de Linhares, Sérgio Lopes, 

acompanhou os/as estudantes e 

professores/as, junto com a 

equipe da Secretaria. “O Ceim 

vai funcionar numa nova estrutu-

ra, totalmente moderna”, disse 

Sérgio. 

No dia 12, às 19h, a comu-

nidade do Farias recebeu o novo 

centro de educação infantil, ago-

ra numa área de 2,8 mil metros 

quadrados e composto por 12 

salas de aula, parque, laborató-

rio de informática, refeitório, bi-

blioteca e repartições administra-

tivas. 

O Ceim, que antes com-

portava pouco mais que 100 alu-

nos, agora pode receber 220. Ao 

todo foram investidos R$ 2,23 

milhões na obra, numa parceria 

entre a Prefeitura de Linhares e 

o Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação (FNDE). 

Faceli comemora o Dia do/a  
Pedagogo/a com três palestras 

Faceli comemorou, no dia 

20, o Dia do/a Pedagogo/a. No 

turno matutino, a superintenden-

te da Superintendência Regional 

de Educação, professora Maria 

da Penha Vallani Giuriato, falou 

sobre “Gestão escolar nas suas 

interfaces”.  

À tarde, a professora Maria 

Olímpia Dalvi Rampinelli abor-

dou o tema “Neurociência e a 

sala de aula”. E à noite, o profes-

sor Alex Roberto Machado minis-

trou palestra sobre “A sala de 

aula e a saúde do professor”. 

Além das palestras, os/as 

acadêmicos/as organizaram mo-

mentos culturais nos três turnos. 

“Quem compartilha conhecimen-

to merece parabéns todos os 

dias! Parabéns, pedagogos/as”, 

disse Marcelo Loureiro Ucelli, 

coordenador do curso. 
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Prefeito e assessores/as  
visitam a sede da Faceli 

O prefeito de Linhares, Jair 

(Nozinho) Corrêa, visitou a sede 

da Faceli na manhã do dia 17, 

ao lado de secretários munici-

pais, de servidores/as da Secre-

taria de Obras, do presidente da 

Faceli, Márcio Roney Santos; e 

da diretora administrativo finan-

ceira da Instituição, Maria There-

za Costa Guimarães e Souza. 

O grupo ficou muito satis-

feito com o andamento das 

obras e com as explicações do 

diretor da empresa responsável 

pela construção, Romério Gava, 

e do secretário municipal de 

Obras, Euder Pedroni. 
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Faceli realiza Colação de Grau Especial 

A Faceli realizou no dia 19 

uma Colação de Grau Especial, 

contemplando estudantes dos 

cursos de Administração e Direi-

to. Os trabalhos foram conduzi-

dos pelo presidente da Institui-

ção, Márcio Roney Santos, e 

pelos diretores Francisco Silva 

(Acadêmico) e Maria Thereza 

Costa Guimarães e Souza 

(Administrativo Financeira). Co-

laram grau, no curso de Admi-

nistração: Carolina Balla Santos, 

Julianderson Pereira Rossoni e 

Suely Ferreira dos Santos. E no 

curso de Direito: Everton de 

Souza Serra, Tiago de Lemos 

Silva e Tiago Moro dos Santos. 

1ª Jornada Científica da Faceli vai ser  
realizada nos dias 18, 19 e 20 de julho  

A Faceli vai realizar a 1ª 

Jornada Científica da instituição 

nos dias 18, 19 e 20 de julho, 

das 18h às 21h. De acordo com 

o coordenador de Pesquisa e 

Extensão da faculdade, Ander-

son Ramires Pestana, a jornada 

é um espaço que promove a di-

vulgação técnico-científica da 

comunidade acadêmica, favore-

cendo a socialização do conheci-

mento e o incentivo à produção 

de novos saberes. 

O evento tem como público

-alvo estudantes de instituições 

de ensino superior e técnico, pro-

fessores/as, mestres, doutores/

as e integrantes de movimentos 

sociais com interesse na temáti-

ca. 

A jornada tem como objeti-

vos: Promover a divulgação das 

pesquisas e artigos científicos; 

estimular os discentes e docen-

tes a envolver-se na produção 

científica; e estimular o senso 

crítico e gerar contribuições para 

a academia e para a sociedade, 

por intermédio da promoção e 

divulgação dos temas aborda-

dos. 

O coordenador de Pesqui-

sa e Extensão da Faceli, Ander-

son Ramires Pestana, informa 

que a submissão de cada artigo 

científico deve ser feita até 30 de 

junho, por meio do site jornada-

faceli@gmail.com. “Os trabalhos 

devem ter relação com Ciências 

Humanas e Ciências Sociais e 

precisam respeitar as informa-

ções contidas no edital”, destaca. 

 

(Colaboração: Ludmila Passos 

Minto, acadêmica do 7º período do 

curso de Administração da Faceli) 
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Faceli participa do ‘Dia da Família’  
em escola de Linhares 

Estudantes do curso de Pe-

dagogia da Faceli participaram do 

“Dia da Família” na Emef “Adelson 

Del’Santo”, no bairro Nova Esperan-

ça. O evento foi realizado no 14, 

das 7h30 às 11h30, e foi considera-

do um sucesso. 

A assistente pedagógica da 

Faceli, Graciete Aparecida da Silva 

Amaro, acompanhou os/as acadê-

micos/as de Pedagogia. Já a orien-

tação jurídica para a comunidade foi 

prestada pela advogada Gabriela 

Salaroli Tureta, que estudou e colou 

grau na Faceli. 

De acordo com Valdimara da 

Silva Salaroli, diretora da Emef 

“Adelson Del’Santo”, a iniciativa tem 

por finalidade chamar a família e a 

comunidade a participar da vida 

educacional das crianças e dos ado-

lescentes, bem como estreitar os 

laços entre todos/as. 

Jogos intercalasses da Faceli 
serão realizados nos dias  
11 de junho e 2 de julho 

O Centro Acadêmico da 

Faceli (Ceamar) está organizan-

do, em parceria com a Faculda-

de, os Jogos Interclasses 2016. 

As disputas serão realizadas nos 

dias 11 de junho e 2 de julho, a 

partir das 14 horas, em três mo-

dalidades: futsal, handebol e vô-

lei, no masculino e no feminino. 

A presidente do Ceamar, 

Luciana Romana, informa que 

haverá oficinas de defesa pesso-

al para mulheres, música com 

bandas e músicos da Faceli e 

apresentações de luta (MMA e 

Capoeira). “As comidas e bebi-

das ficarão a cargo das comis-

sões de formatura”, acrescenta. 
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Escritora ministra palestra e  
apresenta livro para estudantes  
de Pedagogia da Faceli 

Estudantes do curso de Peda-

gogia da Faceli participaram do “Dia 

da Família” na Emef “Adelson 

Del’Santo”, no bairro 

Nova Esperança. O 

evento foi realizado 

no 14, das 7h30 às 

11h30, e foi conside-

rado um sucesso. 

A assistente 

pedagógica da Faceli, Graciete Apa-

recida da Silva Amaro, acompanhou 

os/as acadêmicos/as de Pedagogia. 

Já a orientação jurídica para a co-

munidade foi prestada pela advoga-

da Gabriela Salaroli 

Tureta, que estudou e 

colou grau na Faceli. 

De acordo com Valdi-

mara da Silva Salaro-

li, diretora da Emef 

“Adelson Del’Santo”, 

a iniciativa tem por finalidade cha-

mar a família e a comunidade a par-

ticipar da vida educacional das cri-

anças e dos adolescentes, bem co-

mo estreitar os laços entre todos/as. 

Procuradora e técnico administrativo 
tomam posse na Faceli 

O presidente da Fundação 

Faceli, Márcio Roney Santos, deu 

posse no dia 23 deste mês à procu-

radora da Faculdade, Cláudia Mar-

chesi de Almeida, e ao técnico ad-

ministrativo Brício Geraldo Cutini, 

aprovados e classificados no con-

curso público realizado pela Institui-

ção. 

Ao lado dos diretores Francis-

co Silva (Acadêmico) e Maria There-

za Costa Guimarães e Souza 

(Administrativo Financeira), Márcio 

Roney deu as boas vindas aos no-

vos/as servidores/as e destacou o 

firme compromisso de todos/as com 

a Instituição e a comunidade. 


