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VESTIBULAR FACELI 2016:   

Período de matrícula dos(as)  
aprovados(as) vai de 1 a 20 de julho 

1ª Jornada Científica da Faceli  
vai ser realizada em julho 

O presidente da Fundação 

Faceli, Márcio Roney Santos, 

informa que o período de matrí-

cula dos(as) aprovados(as) no 

Vestibular da Faceli para o se-

gundo semestre (2016.2) vai de 

1 a 20 de julho deste ano, das 

8h às 19h, de segunda a sexta-

feira. 

O edital com as informa-

ções completas sobre o assunto 

está no site da Instituição 

(www.faceli.edu.br). 
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Editorial 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Estamos finalizando mais 

um semestre e aumentando a 

expectativa para assumirmos a 

nova sede da Faceli, onde vamos 

cumprir ainda mais o papel de 

produzir conhecimento, proporci-

onar pensamento crítico, organi-

zar e articular os saberes, formar 

cidadãos(ãs), profissionais e lide-

ranças intelectuais. 

A nossa Faceli pode cum-

prir com maior ou menor efetivi-

dade suas atribuições e ser mais 

ou menos admirada e respeitada, 

pois ela não é perfeita nem in-

questionável. Não está acima da 

sociedade nem desconectada 

dela, mas, cumpre o seu papel 

social de formar cidadãos(ãs). 

Sempre nos alegramos 

com as conquistas dos(as) nos-

sos(as) estudantes, professores

(as) e demais servidores(as). 

Neste mês os(as) alunos(as) rea-

lizaram com prazer e afinco os 

jogos interclasses, integrando e 

formando amizades duradouras 

que o esporte pode proporcionar. 

Também tivemos o prazer 

de ver o nosso estimado profes-

sor Marcos Rodrigues Saúde 

conseguindo aprovação de seu 

Projeto de Iniciação Cientifica 

junto a Fapes – Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação 

do Estado do Espírito Santo. 

Mencionamos ainda as pro-

fessoras Jackelline Fraga Pessa-

nha e Suelen Agum dos Reis, 

que criaram na Faculdade um 

Grupo de Pesquisa em Direitos 

Humanos, iniciativa que tem co-

mo objetivo estimular o conheci-

mento e a pesquisa na área. 

São muitas as conquistas, 

e certamente teremos outras tan-

tas no próximo semestre. Daí a 

vontade de trabalharmos cada 

vez mais por uma Faceli forte e 

voltada para os interesses dos

(as) acadêmicos(as) e das comu-

nidades.. 

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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Estudantes visitam a sede da Faceli 

Estudantes da Faceli visita-

ram a sede da Faculdade no dia 

2, em dois horários: às 10h e às 

16h. Eles(as) receberam informa-

ções de servidores(as) da Insti-

tuição e de funcionários da em-

presa responsável pela obra. 

Pela manhã, o diretor aca-

dêmico da Faceli, Francisco Sil-

va, acompanhou os(as) alunos

(as). À tarde, o presidente da Ins-

tituição, Márcio Roney Santos, 

esteve com os(as) acadêmicos

(as). A presidente do Centro Aca-

dêmico da Faceli, Luciana Roma-

na, e outros membros da entida-

de também participaram das visi-

tas. 

O novo prédio da Faceli 

possui 30 salas de aula, banhei-

ros, salas administrativas, biblio-

teca com 500 metros quadrados, 

midiateca, laboratório de informá-

tica e Núcleo de Práticas Jurídi-

cas. O prédio conta ainda com 

refeitório, área de vivência, área 

para estacionamento com 166 

vagas, passarela para pedestres, 

segurança e acessibilidade uni-

versal. 

MPF prorroga convênio com a  
Faceli até 30 de maio de 2019 

O Ministério Público Fede-

ral (MPF) prorrogou até o dia 30 

de maio de 2019 o convênio fir-

mado com a Faculdade de Ensi-

no Superior de Linhares (Faceli). 

O extrato da prorrogação do con-

vênio foi publicado no Diário Ofi-

cial da União do dia 25 de maio 

deste ano. 

Com a prorrogação, os(as) 

acadêmicos(as) da Faculdade 

poderão continuar estagiando no 

MPF, por intermédio da Procura-

doria da República em Linhares. 

“O estágio contribui muito para o 

aperfeiçoamento dos(as) estu-

dantes, pois o MPF é uma Insti-

tuição séria e estruturada”, des-

taca o professor Bernardo Au-

gusto Gomes Rodrigues, coorde-

nador do curso de Direito da Fa-

celi. 



Professoras da Faceli criam Grupo  
de Pesquisa em Direitos Humanos 
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A Faceli, por intermédio 

das professoras Jackelline Fraga 

Pessanha e Suelen Agum dos 

Reis está criando um Grupo de 

Pesquisa em Direitos Humanos. 

A iniciativa tem como objetivo 

estimular o conhecimento e a 

pesquisa na área. Estudantes e 

egressos que quiserem participar 

devem fazer a pré-inscrição na 

coordenação do curso de Direito 

da Faculdade até o dia 15 de 

julho. 

As turmas terão no máximo 

20 (vinte) alunos(as) por horário 

e se reunirão às terças-feiras, de 

11h20 às 13h e de 17h10 às 

18h50. Em caso de mais de 20 

(vinte) inscrições, haverá sele-

ção, cujas informações serão 

repassadas posteriormente. O 

certificado será concedido no 

cômputo de 84h para quem fre-

quentar 75% dos encontros. 

De acordo com as profes-

soras Jackelline e Suelen, o es-

tudo de direitos humanos por 

meio de um grupo de pesquisa 

será muito importante para a co-

munidade acadêmica. “Inserir a 

Faceli nesse contexto proporcio-

na aos docentes e discentes co-

nhecimento e experiência em 

relação ao tema”, disseram. 

Para as professoras é pre-

ciso desmistificar o conceito de 

direitos humanos que a socieda-

de possui, pois tal entendimento 

nem sempre corrobora com seu 

real significado, que prioriza o 

direito de todo ser humano, pau-

tado no princípio constitucional 

da Dignidade da Pessoa Huma-

na. 

O coordenador do curso de 

Direito da Faceli, Bernardo Au-

gusto Gomes Rodrigues, parabe-

niza as professoras Jackelline e 

Suelen pela iniciativa. “O Grupo 

de Pesquisa em Direitos Huma-

nos vai contribuir não apenas na 

formação acadêmica dos(as) dis-

centes, mas, sobretudo, na for-

mação pessoal de cada um”, fri-

sa. 

A CPA se reuniu no dia 10, 

às 17 horas, na sala 22, para dar 

posse a novos membros e discu-

tir o seu plano de trabalho. A 

Portaria com a nomeação de 

membros está publicada no site 

da Faceli, assim como o regula-

mento da CPA e o edital de con-

vocação para a posse e traba-

lhos da comissão. 

Por meio da Portaria nº 

048/2016, o presidente da Fun-

dação Faceli, Márcio Roney San-

tos, definiu como coordenadora 

da Comissão Própria de Avalia-

ção (CPA) da Faculdade a assis-

tente técnico pedagógica Graci-

ete Aparecida da Silva Amaro. 

Também foram nomeadas 

as técnico administrativas Jéssi-

ca Evangelista Rodrigues e An-

dréa Batista Corrêa Gomes e os 

representantes do corpo docente 

Ivan Meloti Capucho e Márcia 

Perini Valle. Conforme o regula-

mento, o mandato dos membros 

é de até dois anos. 

Permanecem inalteradas 

as composições do corpo dis-

cente (Matusalém Pereira dos 

Santos e Fernando Nogueira) e 

da sociedade civil organizada 

(Carlos Sangália e Maurício An-

tônio Buffon), que têm mandato 

previsto até 22 de fevereiro de 

2017, conforme portaria 

031/2015, de 23 de fevereiro de 

2015. 

O diretor acadêmico da 

Faculdade, Francisco Silva, ex-

plica que houve uma recomposi-

ção da CPA em razão de algu-

mas saídas. “A comissão traba-

lha de forma autônoma e impar-

cial”, disse. Ele pede aos mem-

bros e demais colaboradores(as) 

para que trabalhem sempre em 

equipe, “pois os resultados são 

muito importantes para a Faceli”, 

frisa. 

De acordo com Francisco, 

a atuação da CPA permite plane-

jar o próximo semestre e o pro-

cesso de transição para 2017. 

Assistente técnico pedagógica coordena CPA 
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Organizados pelo Cento 

Acadêmico da Faceli (Ceamar), 

os Jogos Interclasses da Facul-

dade tiveram início no dia 11 

com várias atrações: apresenta-

ções de capoeira, dança, música 

e, claro, partidas de vôlei, hande-

bol e futebol de salão, no mascu-

lino e no feminino. A competição 

está sendo disputada na Quadra 

Poliesporti-

va do Bair-

ro Shell e 

terá nova 

etapa no 

dia 2 de 

julho. 

A 

abertura 

oficial, às 14 horas, reuniu atle-

tas e torcedores(as). Após a exe-

cução do Hino Nacional, a canto-

ra Dinorah Porto cantou o Hino 

de Linhares. Em seguida, fize-

ram uso da palavra: o presidente 

da Faceli, Márcio Roney Santos; 

o diretor acadêmico, Francisco 

Silva; e a presidente do Ceamar, 

Luciana Romana. Todos desta-

caram a importância e a organi-

zação do evento. 

Comissões de formatura 

de turmas dos cursos de Admi-

nistração, Direi-

to e Pedagogia 

montaram bar-

racas perto do 

ginásio e co-

mercializaram 

comidas e bebi-

das. Durante o 

evento, os estu-

dantes Débora Pinheiro e Vitor 

Schulz foram homenageados, 

em virtude do esforço que fize-

ram para que a realização dos 

Jogos Interclasses da Faceli  
são disputadas em duas etapas 



jogos fosse bem-sucedida. 

“Muitos colegas se dedica-

ram bastante para que tudo 

transcorresse bem. Eles(as) es-

tão de parabéns. A nossa expec-

tativa é que o evento do dia 2 de 

julho seja ainda melhor”, disse 

Luciana Romana. Outro que elo-

giou a realização da competição 

foi Fernando Nogueira, membro 

do Ceamar. “Fico feliz com a par-

ticipação dos(as) estudantes na 

organização, nos jogos e na tor-

cida”, afirmou. 
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Segunda etapa 

A segunda etapa dos jogos 

será disputada no dia 2 de julho, 

a partir das 14 horas, na Quadra 

Poliesportiva do Bairro Shell. Es-

tão previstos, além dos jogos, 

apresentações de jiu jitsu, karatê, 

goju ryu, oficina de defesa pesso-

al para mulheres e show com a 

banda Hatos. 

O professor Oly Eduardo 

Fachetti de Oliveira vai ministrar 

uma oficina para os(as) presen-

tes, haverá a entrega de premia-

ção e o Jogo das Estrelas entre a 

equipe campeã dos jogos inter-

classes e os servidores da Face-

li. 
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Projeto de Iniciação Científica de professor  
da Faceli é aprovado pela Fapes 

O professor da Faceli Mar-

cos Rodrigues Saúde teve o Pro-

jeto de Iniciação Científica Júnior 

(PICJr) – Blog Portal Bebedouro 

– aprovado pela Fapes – Funda-

ção de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado do Espírito 

Santo. Por essa razão, ele foi 

homenageado pelos(as) coorde-

nadores(as) e pela direção da 

Faculdade, no dia 16, com o 

Certificado de Honra ao Mérito. 

“Recebi o apoio da Faceli e 

da Escola Professor Manoel 

Abreu, de Bebedouro, e espero, 

com esse projeto, contribuir para 

o desenvolvimento científico de 

alunos(as) das duas instituições 

de ensino, além de incentivar 

estudantes jovens e adolescen-

tes a um uso mais produtivo da 

Internet”, frisa Marcos Saúde. 

Participarão do projeto, 

que terá início em outubro deste 

ano, duas estudantes do curso 

de Administração da Faceli, co-

mo monitoras, e dez estudantes 

da Escola Professor Manoel de 

Abreu, que serão bolsistas de 

iniciação científica júnior, além 

da professora Mônica, da mes-

ma escola, que vai atuar como 

tutora. 

A iniciativa tem como obje-

tivo principal implementar o blog 

“Portal Bebedouro”, incentivando 

estudantes ao uso construtivo da 

Internet e suas tecnologias, de 

forma a adquirirem maior conhe-

cimento da região em que vivem 

e a potencializar a divulgação 

das informações pesquisadas. 

O presidente da Faceli, 

Márcio Roney Santos, destaca 

que a conquista do professor 

Marcos Rodrigues Saúde serve 

de incentivo para outros(as) do-

centes da Faceli. “Fico muito fe-

liz com a dedicação dos(as) pro-

fessores(as) e demais servidores

(as) da Faculdade, pois eles(as) 

colocam o crescimento profissio-

nal e a interação com a comuni-

dade como prioridades”, afirma 

Márcio. 

Para o diretor acadêmico 

da Faceli, Francisco Silva, o pro-

fessor Marcos Saúde deu um 

passo importante na área de 

pesquisa e inovação. “Estamos 

realizando um trabalho com foco 

nessas áreas e sabemos que há 

muita demanda. A Faceli cami-

nha para apresentar outros pro-

jetos relevantes e que benefici-

am a população”, disse. 
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1ª Jornada Científica da Faceli  
vai ser realizada em 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, o evento 

promove a divulgação técnico-

científica da comunidade acadê-

mica, favorecendo a socialização 

do conhecimento e o incentivo à 

produção de novos saberes. 

Anderson 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”, desta-

ca. 

A jornada tem como públi-

co-alvo estudantes de institui-

ções de ensino superior e técni-

co, professores(as), mestres, 

doutores(as) e integrantes de 

movimentos sociais com interes-

se na temática. 

A iniciativa tem como obje-

tivos: 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. 

Faceli recebe 1º Seminário dos Direitos  
da Pessoa com Deficiência Visual 

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
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(as) e integrantes de movimen-

tos sociais com interesse na te-

mática. 

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”, desta-

ca. 

 

NPJ da Faceli oferece atendimento  
jurídico gratuito para a comunidade 

O Núcleo de Praticas Jurí-

dicas da Faceli, por meio de es-

tudantes e professores(as) do 

curso de Direito, oferece atendi-

mento jurídico gratuito para a 

comunidade nas áreas de Famí-

lia (pensão alimentícia, execução 

de pensão alimentícia, divórcio, 

reconhecimento de paternidade, 

guarda e alvará autorizativo) e 

Previdenciária (auxílio doença, 

Loas e aposentadoria), bem co-

mo orientações jurídicas em ou-

tras áreas do Direito (Criminal, 

Trabalhista, Comercial e Tributá-

ria). 

O atendimento deve ser 

agendado pessoalmente no NPJ, 

situado no prédio da UAB, no 

bairro Novo Horizonte, de segun-

da a sexta, das 8h às 12h e das 

13h às 17h. O prazo para atendi-

mento é inferior a duas semanas 

e é voltado para as pessoas cuja 

renda familiar é inferior a três 

salários mínimos. 

De acordo com a coorde-

nadora do NPJ, a advogada Sel-

ma Segato Vieira, o NPJ conta 

com duas secretárias, oito pro-

fessores(as) orientadores(as) e 

130 estudantes estagiários(as) 

das turmas do 7º, 8º e 10º perío-

dos da Faceli. “Temos mais 38 

estudantes estagiários(as) em 

instituições públicas, que acom-

panhamos por meio de relatórios 

e pautas avaliativas”, informa 

Selma. 

 

Balanço 

Em janeiro o NPJ realizou 

um atendimento, uma orientação 

jurídica e duas audiências. Os 

andamentos processuais perfize-

ram um total de 32 intimações/

publicações. 

Em fevereiro foram realiza-

dos 23 atendimentos jurídicos, 

57 orientações jurídicas e houve 

36 manifestações em processos 

já ativos. Foram realizadas 13 

audiências. Os andamentos pro-

cessuais perfizeram um total de 

20 intimações e publicações e 

houve 68 cargas de autos pro-

cessuais. 

Em março foram realizados 

115 atendimentos jurídicos previ-

amente agendados e 44 orienta-

ções. Foram protocolizadas 20 

petições iniciais e houve 64 ma-

nifestações em processos já ati-

vos. Foram realizadas 11 audiên-

cias. Os andamentos processu-

ais perfizeram 16 intimações e 

publicações e houve 64 cargas 

de autos processuais. 

Em abril foram realizados 

61 atendimentos jurídicos e 16 

orientações. Foram protocoliza-

das 53 petições iniciais e houve 

45 manifestações em processos 

já ativos. Foram realizadas 13 

audiências. Os andamentos pro-

cessuais perfizeram 29 publica-

ções, 75 intimações e 45 cargas 

de autos processuais. 

Em maio foram realizados 

55 atendimentos jurídicos e 7 

orientações. Foram protocoliza-

das 37 petições iniciais e houve 

61 manifestações em processos 

já ativos. Foram realizadas 11 

audiências. Os andamentos pro-

cessuais perfizeram 32 publica-

ções, 93 intimações e 61 cargas 

de autos processuais. 


