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Editorial 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Estamos iniciando mais um 

semestre com novos alunos e finali-

zando outras turmas com formaturas 

de Administração, Direito e Pedago-

gia. Assim é a nossa missão na Fa-

celi: fomentar educação, gerando 

homens e mulheres com conheci-

mento em diversas áreas do saber.  

Por meio de seus formandos, a 

Faceli tem uma enorme riqueza que 

está sendo revertida para o povo bra-

sileiro, na forma de geração de traba-

lho e renda e que com certeza contri-

buirá na solução de problemas estru-

turais e sociais do nosso país. 

Entretanto, nem todos têm a 

oportunidade de passar por esse pro-

cesso de aprendizagem; apenas uma 

pequena percentagem de nossa po-

pulação tem direito ao ensino público 

superior. 

Existem no Brasil 5.570 muni-

cípios, e apenas sete cidades possu-

em faculdades públicas municipais. 

Linhares é uma delas. A nossa cida-

de faz a diferença, oferecendo a mais 

de mil alunos ensino superior de qua-

lidade. Isso é gestão pública preocu-

pada com o desenvolvimento da so-

ciedade. 

Se observamos os gráficos 

neste informativo veremos como tem 

aumentado o número de alunos em 

comparação a gestões anteriores. 

Aumentou o número, mas não per-

deu a sua qualidade de ensino. Ao 

contrário, o nível de conhecimento 

dos nossos formandos é igual e(ou) 

superior a outras instituições.  

Realizamos neste mês de julho 

algo inédito na Faceli: a 1ª Jornada 

Cientifica, que teve como público al-

vo estudantes de instituições de ensi-

no superior e técnico, professores

(as), mestres, doutores(as) e inte-

grantes de movimentos sociais com 

interesse na temática. 

Também não poderia deixar de 

registrar o alto número de aprovados 

no exame da Ordem dos Advogados 

do Brasil. Isso é prova da competên-

cia dos nossos professores – com-

prometidos com o ensino de qualida-

de – e do empenho dos acadêmicos. 

Nossos agradecimentos a to-

dos os nossos servidores. Vocês são 

os responsáveis pelo nosso sucesso. 

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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Aula Inaugural:  
Faceli recebe 150 alunos(as) 

A Faceli recebeu mais 150 

alunos(as) na segunda-feira (25), 

às 19 horas, no auditório da UAB

-Faceli, no bairro Novo Horizon-

te. Aprovados(as) no vestibular 

realizado no início do ano, os(as) 

estudantes formam as novas tur-

mas dos cursos de Administra-

ção, Direito e Pedagogia da Fa-

culdade. 

Após a composição da me-

sa, fizeram uso da palavra: o pre-

sidente da Faceli, Márcio Roney 

Santos; o diretor acadêmico, 

Francisco Silva; os coordenado-

res Bernardo Rodrigues (Direito), 

Aline Romeiro (Administração) e 

Marcelo Loureiro Ucelli 

(Pedagogia) e a presidente do 

Centro Acadêmico da Faculdade, 

Luciana Romana. Todos(as) de-

ram as boas-vindas aos calouros 

e falaram sobre a importância da 

Instituição. 

Em seguida, o professor 

Reofran Pereira dos Santos mi-

nistrou palestra com o seguinte 

tema: “Como obter sucesso na 

vida acadêmica e profissional”. 



Faceli conta com mais de 
mil estudantes 
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A Faceli recebeu mais 150 

alunos(as) na segunda-feira (25). 

Aprovados(as) no vestibular reali-

zado no início do ano, os(as) estu-

dantes formam as novas turmas 

dos cursos de Administração, Direi-

to e Pedagogia da Faculdade. 

Com a chegada de mais três 

turmas, a diretoria da Faculdade e 

a atual gestão municipal (2013-

2016) passam a ser responsáveis 

pelo ingresso de 21 turmas na Fa-

celi. Na gestão 2005-2008 a Facul-

dade recebeu seis turmas, e na 

gestão 2009-2012, nove turmas. 

A mudança também é signifi-

cativa em relação ao número de 

alunos(as). No final da gestão 2005

-2008 a Faceli contava com 492 

estudantes; e no final do governo 

2009-2012, com 373 alunos(as). No 

dia 25, a Faceli registrava 1.191 

estudantes. 
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Turma de Administração  
da Faceli cola grau 

A turma do curso de Admi-

nistração da Faceli colou grau na 

noite de quinta-feira (28) em um 

clima de muita emoção. O audi-

tório da UAB-Faceli ficou lotado 

durante a cerimônia. 

Os formandos e o público 

ouviram com atenção os discur-

sos do presidente da Instituição, 

Márcio Roney Santos; do secre-

tário de Segurança de Linhares, 

Edval Santana (representando o 

prefeito Jair Nozinho Corrêa); do 

diretor acadêmico Francisco Sil-

va, da coordenadora do curso de 

Administração, Aline Romeiro, e 

da professora Jakeline Rocha, 

que representou o professor Her-

mes Renato Pessotti. 

Muita emoção também na 

hora do discurso do orador da 

turma, Edilson Lopes; do jura-

mento, feito por Gesarela Carva-

lho; e no momento do pedido da 

outorga de grau, solicitada por 

Styven Rocha dos Santos. Des-

taque também para a homena-

gem que a turma prestou para 

vários(as) professores(as), com 

direito a uma fala do professor 

Reofran Pereira dos Santos em 

nome dos agraciados. 

No fim da solenidade, os 

formandos receberam os certifi-

cados – e vários receberam as 

carteiras do Conselho Regional 

de Administração (CRA-ES), que 

foram entregues pelo administra-

dor Leonardo Duarte, represen-

tante da entidade. O formando 

Ervando Alves foi premiado pelo 

CRA-ES, por ter obtido o melhor 

aproveitamento ao longo do cur-

so. 

Além das autoridades já 

citadas, a Mesa que conduziu a 

cerimônia reuniu a diretora admi-

nistrativo financeiro da Faceli, 

Maria Thereza Costa Guimarães 

e Souza, a presidente do Centro 

Acadêmico da Faculdade, Lucia-

na Romana; e a representante 

do Conselho Superior da Faceli 

(Consup), Sandra Bassani. 

Nos próximos dias mais 

três turmas colarão grau. No dia 

4, a turma A do curso de Direito, 

no Sesc, no bairro Colina. No dia 

6 é a vez da turma de Pedagogia 

colar grau, no auditório da UAB-

Faceli. E no dia 12, a cerimônia 

será em homenagem a turma B 

do curso de Direito, no auditório 

da Faculdade Pitágoras, no bair-

ro Araçá. 
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Definidos os campeões dos  
Jogos Interclasses da Faceli 

A segunda etapa dos Jo-

gos Interclasses da Faceli foi 

disputada de forma bem acirrada 

no dia 2, na Quadra Poliesporti-

va do Bairro Shell. No fusal, o 

Nono Distrito foi o grande cam-

peão, após empatar em 0 a 0 

com o Ébrios Habituais no tempo 

normal e ven-

cer nos pênal-

tis por 3 a 2. 

O 3º STF fi-

cou com a 

terceira colo-

cação. 

No fu-

tsal feminino o 1º Pedagogos do 

Futuro conquistou o título, dei-

xando o Carreta Furacão em se-

gundo. No handebol, o 8º Direito 

sagrou-se campeão, após supe-

rar o Hashtag (#) B. No vôlei, a 

vitória foi do Nono Distrito, com 

Os Renegados ficando em se-

gundo lugar. 

Os Jogos Interclasses tive-

ram início no dia 11 de junho e 

foram organizados pelo Centro 

Acadêmico da Faceli (Ceamar). 

No encerramento da competi-

ção, as equipes que se destaca-

ram receberam medalhas e a 

banda Hatos se apresentou. Em 

seguida, no Jogo das Estrelas, o 

time formado por servidores da 

Faceli empatou em 6 a 6 com o 

Nono Distrito, equipe campeã no 

futsal masculino. 

Após a realização de mais 

um evento, a presidente do Cea-

mar, Luciana Romana, destacou: 

“Ficamos satis-

feitos com os 

resultados e 

felizes com a 

participação de 

tantos colegas. 

O Centro Aca-

dêmico segue o 

seu propósito de promover inici-

ativas que proporcionem cresci-

mento para os(as) estudantes”. 
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Faceli encerra 1ª Jornada Científica 

A Faceli promoveu a sua 

1ª Jornada Científica nos dias 

18, 19 e 20 deste mês. Liderada 

pelo coordenador de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade, Ander-

son Ramires Pestana, estudan-

tes, professores(as) e convida-

dos(as) apresentaram artigos 

sobre vários temas relevantes. 

A jornada teve 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. 

De acordo com o coorde-

nador Anderson Ramires Pesta-

na, a iniciativa promoveu a divul-

gação de pesquisas e artigos 

científicos, estimulou os discen-

tes e docentes a envolver-se na 

produção científica, estimulou o 

senso crítico e gerou contribui-

ções para a academia e para a 

sociedade. 

Ludmila Passos Minto, es-

tudante do curso de Administra-

ção, destacou: “Dois artigos ci-

entíficos apresentados na 1ª Jor-

nada Científica da Faceli. Que 

venham outras jornadas, mais 

artigos e mais momentos mara-

vilhosos como esse!”. 

Para Débora Pinheiro, aca-

dêmica do curso de Direito, foi 

uma honra participar do evento: 

“Recebemos certificação e con-

tamos com a presença dos nos-

sos amigos haitianos, que enri-

queceram o momento e ainda 

cantaram o hino do Haiti”, disse. 
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Estudantes da Faceli são aprovados 
na 1ª fase do exame da OAB 

A Faceli obteve mais um 

ótimo resultado no exame da Or-

dem dos Advogados do Brasil. 

Dos 14 estudantes do 9º período 

do curso de Direito da faculdade 

que fizeram a primeira fase da 

prova no dia 24, 12 foram apro-

vados(as) e já se preparam para 

a segunda – e última – fase, que 

será realizada em setembro. 

Os(As) alunos(as) aprova-

dos(as) são: Alexandre Giaco-

min, Aline Bazoni, Átila Wagner 

Coelho da Silva, Celso Antonio 

Silva Costa, Débora Pinheiro 

Ferreira, Gabriela Marchiori de 

Oliveira, Gleidson Marcelino de 

Lima, Janderson da Silva, Janete 

Carvalho dos Santos, Marlon 

Maurício de Aguiar, Rômulo Fa-

cini Moreira e Ronnie Degan de 

Jesus. 

A primeira fase é composta 

de 80 questões objetivas, distri-

buídas em várias áreas do Direi-

to, e para ser aprovado(a) é ne-

cessário acertar pelo menos me-

tade das perguntas. Já a segun-

da fase envolve questões discur-

sivas e a elaboração de peça 

prática. 

O coordenador do curso de 

Direito da Faceli, Bernardo Au-

gusto Gomes Rodrigues, e o di-

retor acadêmico, Francisco Silva, 

destacam: “O resultado é fruto 

do empenho dos(as) nossos(as) 

discentes e reflete a seriedade 

da Instituição, que oferece um 

ensino de qualidade. Estão todos

(as) de parabéns!”. 

Diretoria da Faceli promove reunião 
com os(as) servidores(as) 

A Faceli recebeu mais 150 

alunos(as) na segunda-feira 

(25). Aprovados(as) no vestibu-

lar realizado no 

início do ano, os

(as) estudantes 

formam as no-

vas turmas dos 

cursos de Admi-

nistração, Direito 

e Pedagogia da 

Faculdade. 

Com a chegada de mais 

três turmas, a diretoria da Facul-

dade e a atual gestão municipal 

(2013-2016) passam a ser res-

ponsáveis pelo ingresso de 21 

turmas na Faceli. Na gestão 

2005-2008 a Faculdade recebeu 

seis turmas, e na gestão 2009-

2012, nove turmas. 

A mudança também é sig-

nificativa em relação ao número 

de alunos(as). No final da gestão 

2005-2008 a Faceli contava com 

492 estudantes; e no final do go-

verno 2009-2012, com 373 alu-

nos(as). No dia 25, a Faceli re-

gistrava 1.191 estudantes. 
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Faceli realiza 1º Seminário dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência Visual 

A Faceli 

realizou nos 

dias 1 e 2 o 1º 

Seminário dos 

Direitos da 

Pessoa com 

Deficiência 

Visual – Aces-

sibilidade e Educação. No dia 1º, 

a abertura oficial do evento foi 

prestigiada por diversas autori-

dades. Discursaram os secretá-

rios municipais Edval Santana 

(Segurança e Cidadania), Sérgio 

Lopes (Educação) 

e Fabiana Riccato 

(Assistência Soci-

al); e o presidente 

da Faceli, Márcio 

Roney Santos. 

Também fi-

zeram uso da pa-

lavra: Cláudia 

Castro de Carva-

lho Nascimento, 

do Grupo de Estudo e Pesquisa 

em Deficiência Visual e Cão-

Guia; Willian Batista Leite, do 

Conselho Muni-

cipal dos Direi-

tos da Pessoa 

com Deficiência; 

José Geraldo 

Giovani, da As-

sociação dos 

Deficientes Físi-

cos de Linhares (Adefil) e Carlos 

Magno Vieira de Carvalho, do 

Grupo de Escoteiros de Linha-

res. 

Após a abertura oficial, o 

oftalmologista Leonardo Sigefri-

do Duarte Colodetti 

ministrou palestra so-

bre a percepção da 

visão. Em seguida, 

uma Mesa Redonda 

com o professor An-

derson Ramires Pes-

tana e os pedagogos 

Douglas Christian 

Ferrari de Melo e 

Marcela Rúbia Tozato 

Daltio discutiu políticas públicas 

para o aluno com deficiência vi-

sual. 

No dia 2 as atividades 

ocorreram das 8h às 12h. Foram 

realizadas oficinas e práticas 

com os professores Douglas 

Christian Ferrari de Melo. Giselle 

Lemos Schmidel Kautsky, Ruy 

Antonio W. R. de Miranda, Ber-

nadete Sessa Rutigliano, Ledeni-

cia da Penha Martins Marques, 

Arneida Coutinho Carvalho Boni-

atti, Leo Augusto Tarilonte Jú-

nior, Cláudia Castro de Carvalho 

Nascimento, Regina Célia Mon-

teiro Lima, Maria Aparecida Cou-



tinho Dal’Orto e Fernanda Silva 

Pereira. 

Em seguida, o professor 

João Estevão Silveira Filho pro-

feriu palestra sobre o tema “Por 

uma cultura educacional inclusi-

va: do 

agente ao 

ambiente”. 

Após a ati-

vidade, a 

professora 

Cácia 

Scuassante 

Bolsan en-

cerrou o 

evento. 

A organização do seminá-

rio esteve a cargo da Faceli e do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Deficiência Visual e Cão-Guia. O 

professor Anderson Ramires 

Pestana, coordenador de Pes-

quisa e Extensão da Faculdade, 

e a professora Marcela Rúbia 

Tozato Daltio representaram a 

Faceli no seminário, que teve 

carga horária de 8 horas, com 

direito a certificado. 

O evento contou com os 

seguintes parceiros: a Associa-

ção dos Deficientes de Linhares 

(Adefil), Centro Acadêmico Mar-

co Antônio Redinz (Ceamar) da 

Faceli, Centro de Atendimento 

Educacional Especializado de 

Linhares, Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Defi-

ciência de Linhares, Grupo Esco-

teiro Linhares 35°/ES, as secre-

tarias de Assistência Social e de 

Educação de Linhares e a Supe-

rintendência Regional de Educa-

ção de Linhares.  
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