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Editorial 

Márcio Roney  

Santos Correia  

A Faceli vive dias intensos. Se 

julho chegou ao fim com o ingresso 

de 150 acadêmicos(as) e a colação 

de grau da turma de Administração, 

agosto começou com a formatura de 

mais três turmas (duas de Direito e 

uma de Pedagogia) e o ingresso de 

mais estudantes na Faculdade, por 

meio do processo de transferência 

externa. 

Nesta edição, abordamos as-

suntos que julgamos ser de interesse 

da comunidade e que envolvem pro-

fessores(as) e estudantes dos cursos 

de Administração, Direito e Pedago-

gia. 

Também destacamos a ginca-

na realizada pelo Centro Acadêmico 

da Faceli (Ceamar) com os(as) novos

(as) alunos(as) da Instituição. Os ali-

mentos arrecadados foram doados 

para o Clam (Centro Linharense de 

Amigos do Menor), situado no bairro 

Planalto. 

Comemoramos em agosto o 

Dia do(as) Estudante e o Dia do(a) 

Advogado(a), eventos que reuniram 

os(as) servidores(as) da Faculdade, 

profissionais da área de Direito e es-

tudantes, e reiteramos aqui nossos 

agradecimentos ao maestro Adimar 

Zardo, que liderou três corais durante 

as comemorações. 

Não poderíamos deixar de res-

saltar o trabalho da Coordenação de 

Pesquisa e Extensão da Faceli, capi-

taneada pelo professor Anderson 

Ramires Pestana. Sabemos que a 

educação brasileira, exceções à par-

te, ainda é frágil, e que um dos fato-

res que levam a isso é a falta do há-

bito pela pesquisa. Essa ausência 

prejudica os jovens e torna a qualida-

de do ensino médio insatisfatória, 

atrapalhando os recém-chegados ao 

ensino superior. 

A pesquisa para a Faculdade é 

uma ferramenta indispensável e tem 

sido incentivada pelos(as) docentes 

da Instituição, que atuam como res-

ponsáveis pela difusão do conheci-

mento e estímulo à pesquisa científi-

ca. Parabéns, professores(as), pelo 

incentivo aos(às) alunos(as) na área 

de pesquisa. 

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br


Informe Faceli ■ 3 

Curso de Administração participa  
de importante evento em Vitória 

Estudantes do curso de 

Administração da Faceli, lidera-

dos(as) pela coordenadora do 

curso, Aline Romeiro, participa-

ram do Encontro de Economis-

tas do Sudeste, dias 11 e 12, no 

hotel Senac, na Ilha do Boi, em 

Vitória. Organizado pelo Prof. 

Msc Ricardo Paixão, docente da 

Instituição, o evento abordou o 

tema “Agenda para o Brasil sair 

da crise” e contou com a pre-

sença de nomes importantes da 

economia do Estado e do País. 

De acordo com Aline Ro-

meiro, a participação da Faceli 

em um evento tão importante 

deve ser destacada. “Marcamos 

presença ao lado de acadêmi-

cos(as) e docentes da Ufes e da 

Fucape e mostramos para o 

mercado o nível da nossa Insti-

tuição. Promoções como essa 

tendem a solidificar o nome da 

Faceli”, disse. 

Para Aline, o ponto alto do 

fórum foi a participação do go-

vernador do Estado e economis-

ta Paulo Hartung, que durante a 

sua palestra afirmou: “Somente 

com as contas devidamente or-

ganizadas vamos readquirir a 

credibilidade que precisamos 

para que este País encontre o 

seu rumo". 

O acadêmico do 3° perío-

do do curso de Administração 

da Faceli, João Carlos Souza 

Filho, ressaltou: “Fiquei extre-

mamente feliz em participar des-

se encontro. Os debates foram 

de extrema relevância Adquiri 

mais conhecimento sobre Eco-

nomia, Desenvolvimento Econô-

mico, Comércio Exterior e ou-

tros temas, e poderei repassar o 

que aprendi para outros(as) es-

tudantes”. 
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Penitenciária Regional de Linhares  
recebe estudantes da Faceli 

Estudantes que cursam o 

1º período de Direito na Faceli 

visitaram a Penitenciária Regio-

nal de Linhares (PRL) no 23, das 

8h às 11h. Eles(as) conheceram 

o funcionamento da unidade pri-

sional, a enfermaria, as salas de 

aula, o pátio e os setores admi-

nistrativos. O grupo participou de 

uma palestra, ministrada pelo 

diretor da unidade, Vinícius de 

Mendonça Narcizo, sobre os pro-

cedimentos realizados na PRL. 

O coordenador do curso de 

Direito da Faceli, Bernardo Au-

gusto Gomes Rodrigues, que 

acompanhou os(as) estudantes, 

destacou: “Temos a preocupa-

ção de ofertar para os(as) aca-

dêmicos(as) conhecimentos teó-

ricos e práticos. A visita realiza-

da mostrou, na prática, como 

funciona o sistema prisional”. 

O Centro Acadêmico da 

Faceli (Ceamar) agradece a to-

dos(as) os(as) estudantes que 

participaram da 1°Gincana Soli-

dária da Faceli. O prazo para a 

arrecadação de donativos foi en-

cerrado no dia 15 e a contagem 

dos pontos foi feita no dia se-

guinte pela comissão organiza-

dora, sob a presidência de Hatos 

Salomão e o apoio dos membros 

Ariene Rocha Bullé e Jordano 

Santos Cerqueira. 

A turma do 1º período de 

Pedagogia ficou em primeiro lu-

gar, com 15.153 pontos. O 1º 

período de Direito somou 5.850 

pontos e o 1º período de Admi-

nistração, 2.348 pontos. O Cea-

mar, a comissão organizadora e 

os representantes da turma ven-

cedora destinaram os donativos 

para o Clam (Centro Linharense 

de Amigos do Menor), situado no 

bairro Planalto. “A gincana foi um 

sucesso”, destacou Hatos Salo-

mão. 

Turma de Pedagogia vence 1ª  
Gincana Solidária da Faceli 



Faceli promove evento em homenagem 
a estudantes e advogados(as)  
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A Faceli promoveu um 

concorrido evento no dia 15, em 

homenagem a estudantes e ad-

vogados(as). O encontro foi rea-

lizado no audi-

tório da UAB-

Faceli, das 19h 

às 22h20. 

Na aber-

tura, o Coral 

Vocali (ex-

CDL), liderado 

pelo maestro Adimar Zardo, can-

tou várias músicas e encantou o 

público. Em seguida, o Centro 

Acadêmico da Faceli, represen-

tado pelo aluno Hatos Salomão, 

exibiu um vídeo em homenagem 

aos(às) estudantes. 

A atração seguinte foi um 

Ciclo de Palestras. A advogada 

Carla Adriana Fregona falou so-

bre “Aspectos jurídicos do Shop-

ping Center”; o advogado André 

Campanharo Pádua, sobre 

“Aspectos gerais da propaganda 

eleitoral”; o advogado Cleylton 

Mendes Passos abordou o tema 

“Desafios da advocacia” e o pro-

curador Gabriel Seibert Menelli 

encerrou o ciclo transmitindo in-

formações sobre “O Papel da 

Procuradoria Municipal”. 

Para o coordenador 

do curso de Direito, 

Bernardo Rodri-

gues, o evento 

atendeu às expec-

tativas: “Gostei mui-

to da participação 

de todos(as) os(as) 

convidados(as) e do envolvimen-

to dos(as) estudantes”, frisou.  
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Faceli comemora o Dia do Estudante 

A Faceli comemorou no dia 

12 o Dia do Estudante. Pela ma-

nhã, o maestro Adimar Zardo 

comandou o coral da Escola 

“Professora Regina Banhos Pai-

xão”. À tarde ele liderou o Coral 

Alegria e à noite, o Vocali (ex-

CDL). 

O coordenador do curso de 

Pedagogia, Marcelo Loureiro 

Ucelli, explicou que, em razão de 

algumas atividades já programa-

das para o dia 11, a Faculdade 

optou por comemorar o Dia do 

Estudante no dia seguinte. E 

destacou: “O maestro Adimar 

Zardo faz um trabalho fantásti-

co". 

Realizadas na recepção da 

Faceli, as apresentações foram 

prestigiadas pela diretoria da Fa-

culdade, professores(as), servi-

dores(as) e estudantes. 
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Projeto ‘Egresso em Pauta’ 
volta em setembro 

O curso de Direito da Fa-

celi vai retornar em breve com o 

projeto “Egresso em Pauta”. Es-

tão programadas cinco palestras, 

que serão ministradas para os

(as) acadêmicos (as) da Facul-

dade, na sala 4, das 18h às 19h, 

em duas quintas-feiras de setem-

bro, duas quintas de outubro e 

uma quinta-feira de novembro. 

No dia 8 de setembro o 

egresso Geovane José Damas-

ceno ministra palestra sobre “A 

confissão espontânea do acusa-

do: seu valor probatório na fase 

pré processual”, e no dia 22 

Alessandra Zanardi fala sobre 

“Uma abordagem empírica do 

caráter punitivo pedagógico do 

dano moral”. 

Em outubro, no dia 13 o 

egresso José Bernardino Sena 

aborda o tema “ICMS Ecológico: 

uma proposta para o Estado do 

Espírito Santo”, e no dia 27 Lu-

cas Giuberti Fornaciari destaca a 

“Lei Maria da Penha”. No dia 3 

de novembro Glícia Nogueira 

Faria ministra aula sobre o 

“Direito Penal do Inimigo”. 

Para o coordenador do cur-

so de Direito da Faceli, Bernardo 

Rodrigues, a iniciativa possibilita 

aos(às) acadêmicos(as) uma in-

teração com egressos da Facul-

dade que apresentaram recente-

mente seus trabalhos de conclu-

são de curso. “O projeto vai pro-

porcionar aos(às) estudantes 

conhecimentos de assuntos jurí-

dicos específicos e pode servir 

de inspiração para a elaboração 

de outros trabalhos”, frisou. 

A Fundação Faceli e o 

Consel (Conselho Interativo de 

Segurança Pública de Linhares) 

celebraram no mês passado um 

convênio de concessão de opor-

tunidades de estágio curricular. 

O documento foi assinado pelo 

presidente Márcio Roney Santos 

Correia, que representa as duas 

entidades. 

Duas acadêmicas do 5º 

período do curso de Direito es-

tão estagiando no Consel: Lívia 

Fantoni Garcia e Aline Magda-

lão. A jornada de atividades é de 

quatro horas diárias, dentro de o 

horário regular de funcionamento 

do Conselho.  

O convênio tem a vigência 

de um ano, podendo ser prorro-

gado ou alterado por intermédio 

de termo aditivo. 

De acordo com o presiden-

te Márcio Roney Santos, a inicia-

tiva propicia aos(às) estudantes 

a oportunidade de desenvolve-

rem atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural. “O 

convênio propõe, ainda, o inter-

câmbio da Faceli com os cam-

pos de aplicação, objetivando a 

troca de conhecimentos técnicos 

e informações”, frisa. 

Faceli firma convênio com o Consel 
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Turma A do curso de Direito  
da Faceli cola grau 

A turma A do curso de Di-

reito da Faceli colou grau no dia 

4, no Sesc, no bairro Colina. O 

auditório ficou lotado durante a 

cerimônia, que foi conduzida pe-

lo presidente da Faceli, Márcio 

Roney Santos, e pelos diretores 

Francisco Silva (Acadêmico) e 

Maria Thereza Costa Guimarães 

e Souza (Administrativo Finan-

ceiro). 

Também fizeram parte da 

Mesa: o professor e advogado 

André Campanharo Pádua, pa-

raninfo da turma; o coordenador 

do curso de Direito, Bernardo 

Rodrigues; o pro-

motor de Justiça 

Emmanoel Gag-

no; o secretário 

de Comunicação 

de Linhares, Fa-

brício Marvila 

(representando o 

prefeito Jair Nozinho Corrêa); a 

representante do Conselho Su-

perior da Faceli (Consup), San-

dra Bassani, e a coordenadora 

do Centro Acadêmico da Facul-

dade, Débora Pinheiro, que re-

presentou a presidente da enti-

dade, Luciana Romana. 

Fizeram uso da palavra: o 

presidente da Faceli, Márcio Ro-

ney Santos; o diretor acadêmico 

Francisco Silva; o secretário mu-

nicipal, Fabrício Marvila; o coor-

denador do curso de Direito, 

Bernardo Rodrigues, e o para-

ninfo da turma, André Campa-

nharo Pádua. Todos destacaram 

a importância da graduação e a 

dedicação dos formandos. 

Grasiela Sirtoli Recla foi a 

oradora da turma e Thales Re-

nato de Freitas conduziu a ho-

menagem aos professores. Cou-

be a Láyna Arpini liderar o jura-

mento dos formandos e a Glícia 

Nogueira Faria solicitar a outor-

ga de grau. 

Foram homenageados os 

seguintes professores: Rubens 

Silva Cruz (representando por 

Anderson Ramires Pestana), 

Rosana Binda, Jakeline Rocha, 

Rodrigo Coffler, Lucas Scaramu-

ssa, Wacson Silva (representado 

por Bernardo Rodrigues), Juarez 

Mesquita, Giovana Zanetti, Ber-

nardo Rodrigues e André Cam-

panharo Pádua. 
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A turma B do curso de Di-

reito da Faceli colou grau no dia 

12, no bairro Araçá. O auditório 

da Pitáogras ficou lotado durante 

a cerimônia, que foi conduzida 

pelo presidente da Faceli, Márcio 

Roney Santos, e pelos diretores 

Francisco Silva (Acadêmico) e 

Maria Thereza Costa Guimarães 

e Souza (Administrativo Finan-

ceiro). 

Também fizeram parte da 

Mesa: o professor e advogado 

Wacson Silva, patrono da turma; 

o coordenador do curso de Direi-

to e paraninfo, Bernardo Rodri-

gues; a educadora Rosinéia Ber-

gamaschi (representando o se-

cretário de Educação de Linha-

res, Sérgio Lopes); e a coorde-

nadora do Centro Acadêmico da 

Faceli, Débora Pinheiro, que re-

presentou a presidente da enti-

dade, Luciana Romana. 

Fizeram uso da palavra: o 

presidente da Faceli, Márcio Ro-

ney Santos; a educadora Rosi-

néia Bergamaschi; o diretor aca-

dêmico Francisco Silva; o para-

ninfo da turma, Bernardo Rodri-

gues, e o patrono, Wacson Silva. 

No seu discurso, Mário Roney 

destacou o empenho do governo 

municipal para fortalecer a Face-

li, que conta atualmente com 

mais de mil estudantes e em 

breve vai ganhar moderna sede 

própria. 

Após falar em nome da 

turma, a oradora Tamires Couti-

nho de Lima convidou Milena 

Garcia Rodrigues para homena-

gear os pais dos formandos e 

Tarcísio Bobbio para homenage-

ar todos(as) os(as) professores

(as) da turma, com destaque pa-

ra os mestres Bernardo Rodri-

gues, Wacson Silva, Lucas Sca-

ramussa e Juarez Mesquita.  

Coube a Isabela Tozato 

Arpini liderar o juramento dos 

formandos e 

a Matusalém 

Pereira dos 

Santos re-

querer a ou-

torga de 

grau. Em se-

guida, todos 

os forman-

dos foram 

chamados para receber o canu-

do. 

Quatro turmas da Faceli 

colaram grau recentemente. As 

cerimônias tiveram início no dia 

28 de julho, com a turma de Ad-

ministração, e prosseguiram nos 

dias 4 (Direito A), 6 (Pedagogia) 

e 12 (Direito B) deste mês. Duas 

formaturas foram realizadas no 

auditório da UAB-Faceli, no bair-

ro Novo Horizonte, uma no Sesc, 

no bairro Colina, e uma na Pitá-

goras, no bairro Araçá. 

Turma B do curso de Direito  
da Faceli cola grau 
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A turma do curso de Peda-

gogia da Faceli colou grau no dia 

6, no auditório da UAB-Faceli, no 

bairro Novo Horizonte. O auditó-

rio ficou lotado durante a cerimô-

nia, que foi con-

duzida pelo presi-

dente da Faceli, 

Márcio Roney 

Santos, pelo dire-

tor acadêmico 

Francisco Silva e 

pela diretora ad-

ministrativo finan-

ceiro Maria Thereza Costa Gui-

marães e Souza, que represen-

tou o prefeito Jair Nozinho Cor-

rêa na cerimônia. 

Também fizeram parte da 

Mesa: a professora Marluce Lei-

la Simões Lopes, 

patronesse da tur-

ma; o professor Se-

bastião Ferreira, 

paraninfo; a supe-

rintende regional de 

Educação de São 

Mateus, Amada de 

Melo; o coordenador do curso de 

Pedagogia, Marcelo Loureiro 

Ucelli; a representante do Con-

selho Superior da Faceli 

(Consup), Sandra Bassani; e o 

2º secretário do Centro Acadêmi-

co da Faculdade, Hatos Salo-

mão, que representou a presi-

dente da entida-

de, Luciana Ro-

mana. 

Fizeram uso da 

palavra: o presi-

dente da Faceli, 

Márcio Roney 

Santos; a direto-

ra Maria There-

za Costa Guimarães e Souza, o 

diretor Francisco Silva, o coorde-

nador Marcelo Loureiro Ucelli, a 

patronesse Marluce Leila Si-

mões Lopes e o paraninfo Se-

bastião Ferreira. Todos(as) des-

tacaram a im-

portância da 

profissão de 

professor(a) e o 

empenho de 

cada formando. 

Priscila Rodri-

gues foi a ora-

dora da turma e Kelly Louza Go-

mes conduziu a homenagem aos

(às) professores(as). Coube a 

Mariana Carvalho liderar o jura-

mento dos formandos e a Mirele 

Santos Costa solicitar a outorga 

de grau. 

A turma homenageou os

(as) seguintes professores(as): 

Marluce Leila Simões Lopes, 

que também representou Rober-

ta Scaramussa; Sebastião Fer-

reira, Marcelo Loureiro Ucelli e 

Valéria Vieira. 

Turma do curso de Pedagogia 
da Faceli cola grau 
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As professoras Jackelline 

Fraga Pessanha e Suelen Agum 

dos Reis estão à frente do Grupo 

de Pesquisa em Direitos Huma-

nos da Faceli, que reúne 23 es-

tudantes e tem como objetivo 

estimular o conhecimento e a 

pesquisa na área. A primeira au-

la foi ministrada no dia 26 de ju-

lho. 

De acordo com as profes-

soras, o estudo de direitos hu-

manos por meio de um grupo de 

pesquisa é muito importante pa-

ra a comunidade acadêmica. 

“Inserir a Faceli nesse contexto 

proporciona aos docentes e dis-

centes conhecimento e experiên-

cia em relação ao tema”, disse-

ram. 

Elas ressaltam que é preci-

so 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. 

Para o coordenador de 

Pesquisa e Extensão da Faceli, 

Anderson Ramires Pestana, a 

iniciativa das professoras Jackel-

line e Suelen reflete um dos ob-

jetivos da Faceli. “Elas apresen-

taram um excelente projeto, que 

foi aprovado e implantado com 

satisfação pela Instituição”, fri-

sou. 

O coordenador destacou 

também o interesse dos estu-

dantes, “digno de louvor, uma 

vez que o número de interessa-

dos foi grande”. E acrescentou: 

“O tema proposto é de grande 

relevância social e contribui para 

a formação acadêmica dos(as) 

discentes que estão participan-

do, bem como para o aprimora-

mento curricular das orientado-

ras desse grupo de pesquisa”. 

Grupo de Pesquisa em Direitos  
Humanos da Faceli reúne duas  
professoras e 23 estudantes 

Com o objetivo de se apro-

ximar das comunidades e de for-

talecer os laços entre as institui-

ções ligadas à segurança, foi 

realizado no dia 24, das 14h às 

17h, no Hotel Days Inn, no Cen-

tro de Linhares, o Fórum de Se-

gurança Pública do 12º BPM. O 

evento teve como principal pro-

posta uma participação mais efe-

tiva da sociedade no processo 

de política de segurança pública. 

Durante o fórum, o major 

Sandro Roberto Campos falou 

sobre “Conselhos comunitários 

de segurança pública: aspectos 

de atuação e relevância”; o capi-

tão Valc Angelo Rufino abordou 

“A experiência da polícia nacio-

nal do Japão” e o capitão Bruno 

Cardoso Portela discorreu sobre 

“A relação entre os homicídios e 

os indicadores socioeconômicos 

na cidade de Vila Velha”. 

A organização do evento 

disponibilizou 30 vagas para os 

estudantes da Faceli. O profes-

sor Bernardo Rodrigues, coorde-

nador dou curso de Direito, prio-

rizou as turmas que têm aulas da 

disciplina Direito Penal e fez um 

sorteio para definir as participa-

ções no fórum. 

Faceli participa de fórum de segurança 



A turma do 4º período do 

curso de Pedagogia da Faceli 

comemora os bons resultados 

dos trabalhos sobre Psicomotrici-

dade, que foram apresentados 

no dia 25. A atividade fez parte 

da disciplina Educação Psicomo-

tora e Ludicidade, ministrada pe-

la professora Márcia Perini Valle. 

Psicomotricidade 
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Estudante da Faceli ministra palestra  
na 1ª semana das Profissões 

O acadêmico do 4° período 

do curso de Direito na Faceli, 

Pedro Medeiros, ministrou pales-

tra na "1ª Semana das Profis-

sões", evento realizado no mês 

passado, no Centro Cultural Nice 

Avanza, no Centro de Linhares. 

Ele foi convidado pelo COEP 

(Centro de Orientação e Encami-

nhamento Profissional). 

No encontro, Pedro Medei-

ros falou sobre o caminho que 

percorreu até conquistar uma 

vaga na Faculdade e sobre os 

principais desafios do curso e da 

vida de aluno, desde as horas 

dedicadas ao estudo até a con-

quista de um estágio. 
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Faceli marca presença no Fórum de  
Liberdade e Empreendedorismo 

A coordenadora do curso 

de Administração da Faceli, Aline 

Romeiro, e acadêmicos(as) da 

Faculdade participaram do 1° 

Fórum de Liberdade e Empreen-

dedorismo, realizado no dia 15, 

no Cerimonial Coliseu. O evento 

foi organizado pela Aliança Jo-

vem, um comitê da Adel 

(Associação para o Desenvolvi-

mento de Linhares). 

O fórum foi dividido em 

dois painéis. O Painel Liberdade 

contou com palestras do gover-

nador Paulo Hartung; do diretor 

corporativo de Jornalismo da Re-

de Gazeta, Abdo Chequer; e do 

presidente do ES em Ação, Ari-

delmo Teixeira. Já o Painel Em-

preendedorismo teve como pa-

lestrantes Rogério Salume, CEO 

da wine.com.br; e Pedro Salo-

mão, diretor executivo da Rádio 

Ibiza (RJ). 

Faceli cria Programa de Apoio  
ao Aleitamento Materno 

Atendendo uma necessidade das alu-

nas que amamentam seus filhos, a Faceli 

criou o Programa de Apoio ao Aleitamento 

Materno. O diretor acadêmico da Faculdade, 

Francisco Silva, explica que as acadêmicas 

que necessitam de apoio para amamentar 

seus filhos durante o período de aula devem 

passar para os(as) servidores(as) da recep-

ção os nomes da criança e da pessoa que 

vai trazê-la para a Instituição. “Buscamos 

com essa medida apoiar as mulheres que se 

dedicam à maternidade e aos estudos”, disse 

Francisco. 


