
BOLETIM INFORMATIVO DA FACELI  ■  ANO IV   ■  N° 36 ■  NOVEMBRO DE 2016 

Sede própria da Faceli é inaugurada 

Conselho Estadual de Educação  
faz visita técnica a Faceli  

Uma equipe do Conselho Estadual de Edu-

cação (CEE) fez uma visita técnica a Faceli 

no dia 24, com o objetivo de atender às solici-

tações de renovação de reconhecimento do 

curso de Licenciatura em Pedagogia e de re-

conhecimento (em definitivo) do curso de Ba-

charel em Direito. A renovação do reconheci-

mento do curso de Administração ocorreu em 

2015 e tem validade até 2019. 

Evento na Faceli discute responsabilidade  
fiscal e contas públicas 

Estudantes, servidores(as), auto-

ridades e populares prestigiaram a 

inauguração da sede própria da Faceli 

no dia 16. Além da cerimônia oficial, a 

programação contou com lançamento 

do livro “Faceli: Uma História de Lutas e 

Conquistas”, da professora Sandra Ma-

ra Mendes da Silva Bassani, e com 

shows musicais comandados pelos pro-

fessores Ivan Meloti Capucho, Pedro 

Henrique Menezes, Alex Machado e o 

aluno André Terci, que tocam nas ban-

das Os Eventuais e Like a Boos Blues 

and Rock. 
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Editorial 
O mês de novembro foi sem 

dúvida alguma o mais marcante 

da história da Faceli, em virtude 

da inauguração de sua sede pró-

pria, realizada no dia 16 e presti-

giada por estudantes, servidores

(as), autoridades e populares. Na 

oportunidade, destaquei as con-

quistas da Instituição, como o au-

mento no número de acadêmicos

(as) e o fato de não utilizarmos 

recursos destinados à Educação. 

Novembro também foi mar-

cado por outros acontecimentos 

importantes, e aí cito a realização 

de um encontro para discutir Res-

ponsabilidade Fiscal e Contas 

Públicas e a eleição e posse da 

primeira diretoria do Diretório 

Central dos Estudantes da Faceli. 

Outro fato que merece des-

taque é a visita técnica que uma 

equipe do Conselho Estadual de 

Educação (CEE) fez a Faceli, no 

dia 24, com o objetivo de atender 

às solicitações de renovação de 

reconhecimento do curso de Li-

cenciatura em Pedagogia e de 

reconhecimento (em definitivo) do 

curso de Bacharel em Direito. E 

lembro que a renovação do reco-

nhecimento do curso de Adminis-

tração foi feita em 2015 e é válida 

até 2019. 

Essas e outras ações mos-

tram que a Faceli, devidamente 

inserida na comunidade, caminha 

para se consolidar, contribuindo 

cada vez mais na formação de 

jovens e adultos de Linhares e 

região. Fato tão bem definido pela 

acadêmica Débora Pinheiro du-

rante a cerimônia de inauguração 

da Instituição: "A Faceli mudou a 

minha vida e a de muitos cole-

gas", disse. 

No mais, desejo a todos(as) 

um Feliz Natal e um 2017 repleto 

de Paz e Conquistas! 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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Diretoria eleita do DCE  
da Faceli é empossada 

A Comissão Eleitoral deu 

posse no dia 18 à primeira dire-

toria do Diretório Central dos Es-

tudantes (DCE) da Faceli. Reali-

zada nas dependências da Fa-

culdade, a cerimônia reuniu estu-

dantes, servidores(as) e os 19 

membros que vão comandar a 

entidade pelos próximos dois 

anos. 

No dia anterior (17), a cha-

pa 2, liderada por João Carlos 

Souza Filho, acadêmico do curso 

de Administração, venceu a elei-

ção após somar 349 votos. A 

chapa 1, que tinha à frente a es-

tudante de Direito Luciana Ro-

mana, recebeu 138 votos. 

Além de João Carlos 

(diretor de organização), fazem 

parte da diretoria: Emanueli Pe-

roba, Tiago Cau, Fabiana Maras-

sati, Juscilene de Almeida, Ga-

briela Loyola, José Roberto de 

Souza, Jeferson Ribeiro, Lucas 

Bazoni, Brunela Barbosa, Lorena 

de Souza, Daniel Toniato, Lean-

dro Milaneze, Jamile Seibert, 

Vinicius Borghi, Fagner Gama, 

Arthur Borgo, Sanandrya Garcia 

e Gleice Mezarde. 

A diretoria conta com re-

presentantes dos três cursos 

ofertados pela Faceli 

(Administração, Direito e Peda-

gogia) e reúne acadêmicos(as) 

dos três turnos: matutino, ves-

pertino e noturno. 
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Evento na Faceli discute  
responsabilidade fiscal  
e contas públicas 

A Prof.ª Dra. Karoline Mar-

chiori de Assis ministrou palestra 

sobre “Responsabilidade Fiscal e 

Desequilíbrio nas Contas Públi-

cas”, dia 7, no auditório da UAB-

Faceli. Promovido pelo colegiado 

do curso de Direito, o evento te-

ve como debatedores os profes-

sores Gustavo Moulin Ribeiro e 

Rodrigo Santos Neves. 

Para o professor Tiago Ca-

ção Vinhas, idealizador do en-

contro, os acontecimentos políti-

cos deste ano demonstraram a 

importância da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal no tocante às fi-

nanças públicas, e no momento 

ocorre um intenso debate sobre 

a PEC 241, que também se rela-

ciona com o Direito Financeiro. 

De acordo com o debate-

dor Rodrigo Santos Neves, a ini-

ciativa foi muito importante. 

"Parabenizo todos(as) os(as) en-

volvidos(as), em especial os(as) 

estudantes, que lotaram o audi-

tório”, disse. 

O coordenador do curso de 

Direito da Faceli, Bernardo Ro-

drigues, destacou que a Faculda-

de busca trazer para o contexto 

acadêmico assuntos jurídicos 

atuais e que geram repercussão. 

“A iniciativa aproxima os(as) alu-

nos(as) de fatos relevantes em 

nossa sociedade”, frisou. 



Momento histórico 
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No dia 11, estudantes e 

servidores(as) levaram as cartei-

ras e mesas da Faceli que esta-

vam na UAB para a sede própria 

da Instituição. "Para usar uma 

expressão que está na moda, 

digo que estamos fazendo um 

verdadeiro movimento de ocupa-

ção", disse um acadêmico. A 

inauguração da sede ocorreu no 

dia 16, às 18h30. 

Livro conta a história da Faceli 

A professora e escritora 

Sandra Mara Mendes da Silva 

Bassani lançou o livro Faceli: 

Uma História de Lutas e Con-

quistas durante a inauguração da 

Faceli, no dia 16, na biblioteca 

da Faculdade, no bairro Novo 

Horizonte. 

Sandra Bassani foi diretora

-presidente da Faceli de 1 de 

janeiro de 2013 a 9 de março de 

2016, mas antes, já acompanha-

va de perto a trajetória da Insti-

tuição. 

"A construção da sede da 

Faceli era um sonho que, final-

mente, tornou-se realidade, gra-

ças ao esforço conjunto de mui-

tas pessoas e da confiança que 

tivemos em Deus e no nosso tra-

balho. Fazer parte dessa equipe 

vencedora certamente é muito 

prazeroso", disse Sandra. 

A obra procura resgatar a 

história da Faceli e apresenta 

três capítulos. No primeiro relata-

se o contexto em que a faculda-

de surgiu e são narradas as his-

tórias de lutas e conquistas dos 

estudantes para manter seu fun-

cionamento. O segundo mostra 

os avanços e as realizações da 

faculdade, em que foram desen-

volvidas ações que contribuíram 

para seu crescimento e fortaleci-

mento. 

O terceiro capítulo apre-

senta a documentação pertinente 

ao seu funcionamento e quanto à 

criação, à autorização e ao reco-

nhecimento de seus cursos, ci-

tando-se leis, resoluções, decre-

tos e portarias, entre outros. 

"De forma geral, esta obra 

traz ao conhecimento do grande 

público fatos desconhecidos da 

maioria, mas que são importan-

tes para o entendimento adequa-

do da trajetória da Faculdade”, 

destaca. 



Estudantes, servidores(as), 

autoridades e populares prestigi-

aram a inauguração da sede pró-

pria da Faceli no dia 16. Além da 

cerimônia oficial, a programação 

contou com lançamento do livro 

“Faceli: Uma História de Lutas e 

Conquistas”, da professora San-

dra Mara Mendes da Silva Bas-

sani, e com shows musicais co-

mandados pelos professores 

Ivan Meloti Capucho, Pedro Hen-

rique Menezes, Alex Machado e 

o aluno André Terci, que tocam 

nas bandas Os Eventuais e Like 

a Boos Blues and Rock. 

No início da solenidade, a 

banda marcial da Escola “Marília 

de Rezende Scarton Coutinho” 

executou o Hino Nacional e auto-

ridades, ao lado de atiradores do 

Tiro de Guerra, hastearam as 

bandeiras do Brasil, Espírito 

Santo e Linhares. Em seguida, 

discursaram a estudante Débora 

Pinheiro, os secretários munici-

pais Sérgio Lopes (Educação) e 

Euder Pedroni (Obras), o presi-

dente da Faceli, Márcio Roney 

Santos; o vereador Estéfano Si-

lote, a deputada estadual Eliana 

Dadalto e o prefeito Nozinho 

Correa. 

Débora Pi-

nheiro afir-

mou que sem 

a Faceli não 

teria como 

ingressar nu-

ma faculdade 

particular. “A 

Faceli mudou 

a minha vida e a de muitos cole-

gas aqui da faculdade”, disse. 

Sérgio Lopes citou várias realiza-

ções da gestão municipal e Eu-

der Pedroni destacou a qualida-

de das obras – caso da Faceli, 

uma das maiores obras públicas 
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Sede própria da  
Faceli é inaugurada 
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de Linhares, com 6,2 mil metros 

quadrados. 

Márcio Roney enfatizou as 

conquistas da Instituição. “O nú-

mero de estudantes subiu de 

373 em 2012 para mais de mil 

no segundo semestre deste ano. 

O Espírito Santo não conta com 

uma universidade estadual, mas 

Linhares pode dizer com orgulho 

que possui uma faculdade muni-

cipal, que é mantida sem a utili-

zação de recursos destinados à 

Educação. O prefeito Nozinho 

Correa faz a diferença”, ressal-

tou.. 

O vereador Estéfano Silote 

reiterou o compromisso de de-

fender a Faceli e citou a lei de 

cotas, aprovada pela Câmara, 

que beneficia estudantes de es-

colas públicas e de poder aquisi-

tivo reduzido. Já a deputada es-

tadual Eliana Dadalto lembrou 

que a Faceli foi criada pelo então 

prefeito José Carlos Elias em 

2005, e que participava daquele 

governo, como secretária de As-

sistência Social. “Fizemos um 

trabalho importante, que geram 

até hoje benefícios para a popu-

lação”, frisou. 

Encerrando os discursos, o 

prefeito Nozinho Correa disse 

que a Faceli é uma das obras 

mais importantes de Linhares e 

se destaca pela qualidade de 

ensino. “Um ensino que nunca 

tive a oportunidade de ter. Vim 

de uma família pobre, precisei 

largar os estudos para me sus-

tentar. Nunca pude sentar no 

banco de uma faculdade. E te-

nho certeza que muitos alunos 

aqui também não teriam essa 

opção sem a Faceli, pois uma 

faculdade particular é cara”, afir-

mou. 

Nozinho citou várias ações 

desenvolvidas pela Faceli duran-

te o seu governo, frisou que a 

faculdade está em franco cresci-

mento e concluiu: “Quero dizer 

aos estudantes que a faculdade 

é de vocês, dos servidores e da 

população. Esta é uma conquista 

para comemorarmos juntos. Pa-

rabéns a todos”. 
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Atrações musicais abrilhantam  
semana de inauguração da Faceli 

A inauguração da Faceli foi 

numa quarta-feira (16), mas o 

clima festivo prosseguiu até a 

sexta-feira (18). Ainda na quarta, 

os professores Ivan Meloti Capu-

cho, Pedro Henrique Menezes e 

Alex Roberto Machado se uniram 

ao acadêmico André Terci e fize-

ram um show muito elogiado. 

Eles tocam nas bandas Os Even-

tuais e Like a Boos Blues and 

Rock. 

Nos dois dias seguintes a 

Orquestra Sonare, liderada pelo 

maestro Douglas Cunha Moraes, 

se apresentou nas dependências 

da Faculdade, para a alegria dos

(as) discentes e servidores(as). 

“A banda e a orquestra nos pro-

porcionaram momentos felizes”, 

destacou o diretor acadêmico da 

Faceli, Francisco Silva. “Daí o 

nosso agradecimento a todo

(as)”, completou. 
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Conselho Estadual de Educação  
faz visita técnica a Faceli  

Uma equipe do Conselho 

Estadual de Educação (CEE) fez 

uma visita técnica a Faceli no dia 

24, com o objetivo de atender às 

solicitações de renovação de re-

conhecimento do curso de Licen-

ciatura em Pedagogia e de reco-

nhecimento (em definitivo) do 

curso de Bacharel em Direito. A 

renovação do reconhecimento do 

curso de Administração ocorreu 

em 2015 e tem validade até 

2019. 

Participaram da visita os 

conselheiros Moacir Lellis e Mar-

luza de Moura Balarini e as as-

sessoras técnicas Sayonara 

Doelinger Assad e Rozana Deor-

ce Ferreira. A equipe verificou os 

espaços físicos, laboratórios, 

equipamentos e acervos; as do-

cumentações do prédio (alvarás 

e planta baixa); e a documenta-

ção dos(as) professores(as). 

Os membros do CEE le-

vantaram informações com vá-

rios(as) servidores(as) da Faceli 

e se reuniram com os coordena-

dores Marcelo Loureiro Ucelli e 

Bernardo Augusto Gomes Rodri-

gues, dos cursos de Pedagogia e 

Direito; com o diretor acadêmico 

Francisco Silva, docentes, estu-

dantes e representantes da CPA. 

De acordo com Francisco 

Silva, o relatório do CEE foi ex-

tremamente positivo. “Agradeço 

a toda equipe acadêmica, à dire-

ção, aos docentes, discentes, 

servidores técnicos administrati-

vos e membros do CEE. A parti-

cipação responsável de todos 

evidenciou o comprometimento 

com esta Instituição”, afirmou 

Francisco. 

Para Márcio Roney Santos, 

presidente da Faceli, a visita 

ocorreu em um momento oportu-

no: “Cumprimos as exigências do 

CEE e temos ótima expectativa 

em relação à renovação de reco-

nhecimento do curso de Pedago-

gia e de reconhecimento em defi-

nitivo do curso de Direito. Vamos 

aguardar agora as resoluções do 

Conselho relacionadas às nos-

sas solicitações”, frisou. 


