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Faceli participa de evento na  
Cooperativa Educacional de Linhares 

Coordenadora de Administração elogia a 
participação de estudantes em eventos 

No dia 15 deste mês os(as) 

alunos(as) do 2º período de Direito 

da Faceli participaram de uma visita 

monitorada ao Tribunal de Justiça 

do Espírito Santo (TJES). 

A Faceli firmou um convênio com 

o Clam (Centro Linharense de 

Amigos do Menor). Com a parce-

ria, 34 estudantes do curso de 

Pedagogia fazem estágio e de-

senvolvem atividades comple-

mentares na entidade, que está situada no bairro Planalto. São 17 

alunos(as) do 1º período, cinco do 3º, três do 4º, um do 5º, cinco do 

6º e três do 8º período. 

Estudantes de Pedagogia fazem estágio  
e desenvolvem atividades no Clam Estudantes  

visitam o TJES 
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Editorial 

O informativo deste mês 

traz assuntos e fatos importantes 

que ocorreram em nossa Facul-

dade. Por intermédio deste canal 

de comunicação, apresento aos

(às) acadêmicos(as), servidores

(as) e sociedade em geral um re-

sumo das ações na Instituição. 

Gostaria de ressaltar o en-

volvimento com a comunidade, 

como é o caso do convênio que a 

Faceli firmou com o Clam (Centro 

Linharense de Amigos do Menor), 

possibilitando que alunos(as) e 

professores(as) do curso de Pe-

dagogia prestem serviço gratuito 

às crianças e adolescentes da-

quela entidade. 

Também merece destaque 

a Semana da Administração, que 

mostrou para os(as) estudantes, 

por meio de diversos profissio-

nais, palestras e oficinas, a impor-

tância da profissão. Agradeço à 

professora e coordenadora do 

curso de Administração, Aline Ro-

meiro, pelo esforço para que o 

evento fosse um sucesso. 

Tivemos ainda uma sabati-

na com os(a) candidatos(a) a pre-

feito(a) de Linhares, uma boa ini-

ciativa do Centro Acadêmico da 

Faceli (Ceamar), apoiada pela 

Instituição. Como a Faceli é uma 

Instituição mantida pela municipa-

lidade, nada mais oportuno do 

que os(as) essa interação entre 

os(as) estudantes e os postulan-

tes à Prefeitura de Linhares. 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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Coordenadora elogia a participação de 
estudantes de Administração em eventos 

A coordenadora do curso 

de Administração da Faceli, Ali-

ne Romeiro, destaca a participa-

ção dos

(as) estu-

dantes da 

Faculda-

de em 

vários 

eventos. 

Ela cita a Semana do Adminis-

trador, realizada nos dias 5 e 6, 

que contou com diversas ofici-

nas e palestras. “Promovemos 

um evento importante, que foi 

um sucesso!”, disse. 

De acordo com Aline Ro-

meiro, vários seg-

mentos e pessoas 

contribuíram para 

os bons resultados 

da Semana do Ad-

ministrador: “A Fa-

celi, colegas do 

Ifes, a equipe diária de trabalho, 

os discentes, voluntários, pales-

trantes e o público”, disse, 

acrescentando: “O bom resulta-

do do evento serve de incentivo 

para que possamos organizar, 

também com êxito, o 1º Con-

gresso Regional de Administra-

ção da Faceli”. 

Faceli participa de mutirão do 1º  
Juizado Especial Cível de Linhares 

O curso de Direito da Face-

li participou, no período de 12 a 

23 deste mês, do Mutirão do 1º 

Juizado Especial Cível de Linha-

res (JEC). As atividades foram 

desenvolvidas das 8h às 12h e 

das 14h às 18h. Quinze acadê-

micos(as) do 1º ao 4º períodos 

ficaram no cartório do Juizado, 

auxiliando no andamento e trami-

tação dos processos. 

De acordo com o professor 

Bernardo Rodrigues, coordena-

dor do curso de Direito da Faceli, 

o mutirão teve por finalidade de-

safogar as demandas do Juiza-

do, conferindo às partes um ser-

viço jurisdicional eficiente. “A ini-

ciativa contribui para uma forma-

ção sólida dos(as) nossos(as) 

estudantes. Agradeço ao chefe 

do cartório do 1º JEC de Linha-

res, o senhor Márcio, pela opor-

tunidade que conferiu aos(às) 

acadêmicos(as)”, frisou. 
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Direito promove minicursos 
O curso de Direito da Fa-

celi promoveu, no dia 13, três 

minicursos. Os professores Bru-

no Bittencourt e Igor Emanuel 

falaram sobre “Noções Gerais do 

Direito Cartorário”; o professor 

Geovane Damasceno passou 

informações sobre “Justiça Mili-

tar e Processos Administrativos 

Militares: Noções e Conceitos”; e 

os professores Tiago Cação Vi-

nhas e Pedro Menezes aborda-

ram “Lei de Locação: Aspectos 

Materiais e Processuais”. 

Para o professor Tiago Ca-

ção Vinhas, a iniciativa dos mini-

cursos é importante, pois propi-

cia ao estudante o contato mais 

aprofundado com matérias que 

não estão no currículo da Facul-

dade ou são tratadas de forma 

mais superficial. “No caso da Lei 

de Locação, sabemos que é de 

ampla aplicação. É importantíssi-

mo para o aluno, como profissio-

nal e/ou como parte em um con-

trato de locação, entender as 

responsabilidades e consequên-

cias decorrentes desse contra-

to", frisou. 

Geísa Galvão lança livro  
no auditório da UAB-Faceli 

A escritora Geí-

sa Galvão re-

lançou o conto 

Luiza, no dia 

20, no auditório 

da UAB-Faceli. 

O evento foi 

prestigiado pelos(as) estudantes de 

Pedagogia, sob a orientação do co-

ordenador do curso, Marcelo Lourei-

ro Ucelli. No mês passado, Geísa 

lançou Luíza na 24ª Bienal Interna-

cional do Livro de São Paulo. 

O livro conta uma história 

cheia de aventuras de uma linda 

jovem que busca proteger sua famí-

lia com coragem e determinação e, 

como recompensa, encontra seu 

príncipe. Para isso, conta com a aju-

da de seus amigos Fany, Mona, Co-

rina e Ermínio contra as forças ma-

lignas da bruxa Matilde. 



Faceli realiza Colação de Grau Especial 
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A Faceli realizou colação 

de grau no dia 1º deste mês. A 

cerimônia reuniu servidores(as) 

da Faculdade e os(as) forman-

dos(as) Evander 

de Paula Langa, 

Faustino Carra-

reto Neto, Jani 

Pereira dos San-

tos Ramos e 

Victor Rodrigues 

de Farias, que 

concluíram o curso de Direito, e 

Maria Isabel da Silva, o curso de 

Pedagogia. 

A solenidade foi conduzida 

pelo diretor acadêmico da Faceli, 

Francisco Silva, e pela diretora 

administrativo financeiro, Maria 

Thereza Costa Guimarães e 

Souza, que representou o presi-

dente da Instituição, Márcio Ro-

ney Santos. A professora Valéria 

Vieira dos Santos atuou como 

mestre de cerimônia. 

Também fizeram parte da 

Mesa: o professor Bernardo Ro-

drigues, coordenador do curso 

de Direito; o professor Anderson 

Ramires Pestana, que represen-

tou o coordenador do curso de 

Pedagogia, Marcelo Loureiro 

Ucelli; Vanderleia Maria Bozetti, 

coordenadora de estágio; e An-

dressa de Azevedo 

Melo Uneda, chefe 

de gabinete da Pre-

sidência. 

No curso de Direito, 

o formando Fausti-

no Carrareto Neto 

fez o juramento e 

Victor Rodrigues de Farias re-

quereu a outorga de grau. Na 

Pedagogia, coube a Maria Isabel 

da Silva fazer o juramento e re-

querer a outorga de grau. 

Em seu discurso, a diretora 

Maria Thereza Costa Guimarães 

e Souza destacou o empenho 

dos(as) formandos(as) e desejou 

sucesso em suas carreiras pro-

fissionais. O diretor Francisco 

Silva acrescentou: “Esse mo-

mento tão importante é fruto da 

luta e da dedicação de vocês. 

Fico feliz por saber que a Faceli 

contribuiu para essa expressiva 

conquista de cada formando”. 
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Estudantes da Faceli visitam o TJES 

No dia 15 deste mês os(as) 

alunos(as) do 2º período de Di-

reito da Faceli participaram de 

uma visita monitorada ao Tribu-

nal de Justiça do Espírito Santo 

(TJES). O grupo conheceu as 

dependências, recebeu informa-

ções sobre o funcionamento e 

acompanhou um julgamento no 

pleno do Tribunal. 

A viagem de estudo foi 

conduzida pelos professores Tia-

go Cação Vinhas e Jackelline 

Fraga Pessanha e pelo coorde-

nador do curso de Direito da Fa-

celi, Bernardo Rodrigues. “O 

nosso objetivo é aliar a teoria e a 

prática, favorecendo o aprendi-

zado dos(as) estudantes”, afir-

mou Bernardo. 

Professor cria página no Facebook  
para abordar o Processo Civil 

O professor Pedro Henri-

que Menezes criou uma página 

no Facebook denominada 

“Processo é Legal”. O espaço 

foi criado para ser um canal de 

interação com os(as) estudan-

tes e o público em geral, valen-

do-se do alcance da internet e 

da comodidade que ela propor-

ciona para levar às pessoas, em 

qualquer hora ou em qualquer 

lugar, material escrito ou audio-

visual que tenha como tema o 

Processo Civil. 

Pedro Henrique é advoga-

do, mestre em Direito Processu-

al Civil pela Ufes, professor de 

Processo Civil na Faceli e em 

cursos de pós-graduação. 
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Turma de Administração faz pesquisa  
com os(as) estudantes da Faceli 

A turma do 4º período de 

Administração da Faceli realizou 

uma pesquisa de “teste cego” 

com os(as) estudantes da Insti-

tuição. A pesquisa, que faz parte 

da disciplina de Marketing, testou 

três marcas de cinco categorias 

de produtos: refrigerante de cola, 

refrigerante de guaraná, suco 

pronto, iogurte e achocolatado 

pronto. 

No teste, cada responden-

te experimentou os produtos de 

cada categoria, sem ver a marca, 

atribuiu notas para sabor e con-

sistência e, ao ser informado das 

marcas testadas, indicou qual 

delas havia experimentado. 

“A pesquisa visa verificar a 

força que as marcas têm para 

influenciar a percepção e a deci-

são de compra das pessoas”, 

afirmou o professor Danilo Mota, 

que coordenou o teste. 

A coordenadora do curso 

de Administração da Faceli, Aline 

Romeiro, informa que o resultado 

de cada categoria testada será 

afixado nos murais da Faceli, 

após o seminário de apresenta-

ção dos resultados, no final des-

te mês. 

O Centro Acadêmico da 

Faceli (Ceamar) e a Faculdade 

promoveram neste mês uma sa-

batina com os(a) candidatos(a) a 

prefeito(a) de Linhares. O evento 

foi realizado no auditório da UAB

-Faceli, das 18h às 19h. 

No dia 19 quem conversou 

com os(as) estudantes foi o vere-

ador e médico José Cardia 

(PSD). No dia 21, a deputada 

estadual Eliana Dadalto (PTC), e 

no dia 23, o advogado Rodrigo 

Paneto (PPS). O deputado esta-

dual Guerino Zanon (PMDB) foi 

sabatinado no dia 27 e o Profes-

sor João, no PT, no dia 28. 

Os trabalhos foram condu-

zidos pelo Ceamar e por servido-

res(as) da Faceli. Cada candida-

to(a) teve 20 minutos para apre-

sentar as suas propostas, 37 mi-

nutos para responder aos questi-

onamentos dos(as) estudantes e 

três minutos para fazer as consi-

derações finais. 

Candidatos(a) a prefeito(a) de Linhares 
participam de sabatina na Faceli 
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Estudantes de Pedagogia da Faceli fazem 
estágio e desenvolvem atividades no Clam 

A Faceli firmou um convê-

nio com o Clam (Centro Linha-

rense de Amigos do Menor). 

Com a parceria, 34 estudantes 

do curso de Pedagogia fazem 

estágio e desenvolvem ativida-

des complementares na entida-

de, que está situada no bairro 

Planalto. São 17 alunos(as) do 

1º período, cinco do 3º, três do 

4º, um do 5º, 

cinco do 6º e 

três do 8º perío-

do. 

De acordo 

com a coordena-

dora de Estágio, 

Vanderleia Bo-

zetti, além da ótima contribuição 

social, a iniciativa garante 30 ho-

ras para estudantes que desen-

volvem atividades complementa-

res e 50 horas nos casos de es-

tágio – de equipe pedagógica e 

ambiente não escolar. 

No início do mês, o diretor 

acadêmico da Faceli, Francisco 

Silva, a coordenadora Vanderleia 

Bozetti, o coordenador de Pes-

quisa e Extensão, Anderson Ra-

mires Pestana, e o assessor de 

Comunicação da Faculdade, Da-

niel Porto, fizeram uma visita téc-

nica ao Clam e foram recebidos 

pelo voluntário Paulo Eustáquio 

Novais Lima. 

Na oportunidade, Paulo 

Eustáquio falou sobre o trabalho 

realizado há 31 anos pelo Clam 

em Linhares. Ele elogiou o proje-

to social e citou 

algumas ações 

que são realiza-

das, como a im-

plantação de 

uma sala de in-

formática. Frisou 

que a entidade 

recebe apoio, dentre outros, da 

prefeitura, da maçonaria e do 

governo federal, por meio do 

Fundo da Infância e Adolescên-

cia.  

Paulo Eustáquio destacou 

a atuação da diretoria, que tem à 

frente Maria Aparecida Paes Le-

me, dos voluntários e dos profis-

sionais que se dedicam à entida-

de. E ressaltou a parceria firma-

da com a Faceli. “O apoio da Fa-

culdade é muito importante”, dis-

se. 

Para o diretor acadêmico 

da Faceli, Francisco Silva, o con-

vênio entre a Faceli e o Clam foi 

uma decisão acertada. 

“Conversamos com a Maria Apa-

recida e percebemos que poderí-

amos realizar um trabalho que 

beneficiaria diretamente a comu-

nidade. Então, viabilizamos a 

parceria”. 

O coordenador Anderson 

Ramires Pestana acrescentou: 

“Destaco o empenho dos(as) 

acadêmicos(as), do coordenador 

Marcelo Ucelli e a eficiência da 

coordenadora Vanderleia Bozetti, 

que não medem esforços para 

que as crianças do Clam sejam 

atendidas com qualidade”. 

Conforme o coordenador 

do curso de Pedagogia da Face-

li, Marcelo Loureiro Ucelli, a inici-

ativa tem como objetivo permitir 

que os(as) estudantes da Facul-

dade conheçam as metodologias 

dos espaços não escolares, co-

mo forma de interação e aprendi-

zagem. “Eles(as) atuam no con-

tra turno, em oficinas pedagógi-

cas, reforço escolar e dinâmicas. 

Com isso, vivenciam metodologi-

as, técnicas e instrumentos no 

ato de ensinar e aprender, pres-

supostos básicos para um(a) 

educador(a)”. 
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Faceli comemora o Dia  
do Administrador 

A importância de gerir pes-

soas e organizações na nova 

leitura de mercado foi o tema de 

destaque da Semana da Admi-

nistração da Faceli, realizada 

nos dias 5 e 6, em comemoração 

ao Dia do Administrador. O even-

to contou a participação de pro-

fissionais de várias áreas. 

A coordena-

dora do curso 

de Administra-

ção, professo-

ra Aline Ro-

meiro, ressal-

tou a partici-

pação do Sr. 

Osvaldo Ma-

gon Júnior, 

gerente da Leão Alimentos, e 

elogiou as expressivas presen-

ças dos(as) acadêmicos(as) e de 

membros da comunidade. 

Foram oferecidas várias 

oficinas, com o intuito de capaci-

tar cada vez mais o profissional 

que está indo ou está inserido no 

mercado de trabalho. “Faço um 

agradecimento especial aos co-

legas do Ifes campus Linhares e 

aos estudantes voluntários, que 

se empenharam muito para que 

a Semana da Administração fos-

se um sucesso”, destacou Aline. 

“Conseguimos valorizar a 

profissão do administrador e 

mostrar para a comunidade seu 

importante papel para o sucesso 

das organizações, além de forta-

lecer o nome da Faceli”, concluiu 

a coordenadora. 
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Jornalista ministra palestra  
e lança livro na Faceli 

O jornalista, escritor e atu-

al subsecretário de Estado da 

Cultura, José Roberto Santos 

Neves, ministrou palestra e lan-

çou o livro Crônicas Musicais e 

Recortes de Jornal, no dia 2, no 

auditório da UAB-Faceli. 

Organizado pelo projeto “O 

Prazer da Leitura”, liderado pelo 

professor José Rodrigues Perei-

ra, e pelo colegiado 

do curso de Peda-

gogia da Faceli, co-

ordenado por Mar-

celo Loureiro Ucelli, 

a iniciativa tem co-

mo objetivo aproxi-

mar escritores e su-

as obras literárias 

da comunidade de 

Linhares e região. 

Estudantes da Faculdade, 

membros da comunidade e re-

presentantes de entidades 

acompanharam as atividades. 

Estiveram presentes, entre ou-

tros(as), o diretor acadêmico da 

Faceli, Francisco Silva; o presi-

dente da Associação de Morado-

res do Bairro Interlagos, Pedro 

Basques; e a representante da 

Superintendência Regional de 

Educação – de Linhares, Mônica 

Jorge dos Reis. 

Também marcaram pre-

sença: o músico Urbano D’ávila 

e dois membros da Serlihges 

(Seccional Regional da Instituto 

Histórico e Geográfico do Espíri-

to Santo): o administrador Reu-

ber Costa Nascimento e a pro-

fessora Zilá Sabaini. 

Na palestra, José Roberto 

falou também sobre três outros 

livros de sua autoria: “Maysa”, “A 

MPB de Conversa em Conversa” 

e “Rockrise – A História de uma 

Geração que fez Barulho no Es-

pírito Santo”, todos na área da 

música popular brasileira, linha 

de pesquisa do jornalista. 

O palestrante é membro 

de uma conhecida famí-

lia de escritores capixa-

bas e tem trajetória co-

mo jornalista e escritor. 

Trabalhou no jornal A 

Gazeta de 1994 a 2013, 

como repórter, crítico 

musical e editor do Ca-

derno Dois. É membro 

da Academia Espírito-

Santense de Letras e do Instituto 

Histórico e Geográfico do Espíri-

to Santo. 

Em 2013 e 2014 foi subse-

cretário de Cultura de Vila Velha, 

e desde 2015 exerce a função 

de subsecretário de Estado da 

Cultura. 
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Servidores(as) e estudan-

tes da Faceli participaram, na 

manhã de sábado (24), do Giro 

de Profissões da CEL 

(Cooperativa Educacional de Li-

nhares). O evento teve como 

objetivo aproximar os(as) alunos

(as) do 9º ano do Ensino Funda-

mental e 1ª, 2ª e 3ª séries do 

Ensino Médio do contexto uni-

versitário, 

além de 

oportunizar 

o contato 

com expe-

riências 

reais das 

mais diver-

sas profis-

sões. 

Na sala 

preparada pela Faceli, os(as) 

estudantes receberam informa-

ções sobre os cursos de Admi-

nistração, Direito e Pedagogia. 

As atividades foram conduzidas 

pelos(a) coordenadores(a) Van-

derleia Bozetti (Estágio), Ander-

son Ramires Pestana (Pesquisa 

e Extensão), Bernardo Rodri-

gues (Direito) e Marcelo Loureiro 

Ucelli (Pedagogia). Eles(a) tive-

ram o apoio de acadêmicos(as) 

dos três cursos ofertados pela 

Faculdade. 

No encontro, estudantes 

abordaram temas de cunho pes-

soal, como a escolha profissio-

nal, experiências do ensino mé-

dio e dificuldades do processo 

de escolha; acadêmico 

(formação continuada, experiên-

cias de estágios, carga horária 

de estudo); e profissional 

(mercado de trabalho, áreas de 

atuação e remuneração, entre 

outros). 

Outras instituições de ensi-

no superior também participaram 

do Giro de Profissões da CEL. A 

cooperativa espera que, por 

meio do contato com essas ex-

periências, os(as) alunos(as) 

possam fazer uma escolha mais 

clara e coerente em relação à 

graduação que almejam. 

Faceli participa de evento na  
Cooperativa Educacional de Linhares 
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Faceli participa de evento  
em faculdade de Aracruz  

A coordenadora do curso 

de Administração da Faceli, Ali-

ne Romeiro, e a acadêmica Reni 

Flegler participaram de um ciclo 

de palestras em comemoração 

ao Dia do Administrador na Fa-

culdade Casa do Estudante 

(Face), em Aracruz. O encontro 

foi conduzido pelo coordenador 

do curso de Administração da 

Face, professor Valério Givisez, 

no dia 12. 

Ao abordar aspectos da 

legislação trabalhista, Aline Ro-

meiro ressaltou que o governo 

federal é favorável à flexibiliza-

ção da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). Para a pro-

fessora, apesar de polêmicas, as 

alterações propostas pelo Go-

verno Temer permitem que a 

negociação em acordo coletivo 

prevaleça, desde que respeita-

das a Constituição e as conven-

ções da Organização Internacio-

nal do Trabalho (OIT). 

A acadêmica Reni Fleger 

palestrou sobre sua experiência 

como empreendedora e a impor-

tância da teoria e a prática cami-

nharem juntas. “Poder usar na 

prática o que foi ministrado em 

sala de aula mostra que o em-

preendedorismo contribui para a 

geração de empregos e o dina-

mismo da economia possibilita o 

desenvolvimento de habilida-

des”, friso a estudante. 


