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Editorial 
Eis que chegamos à 37ª 

edição do Informativo Faceli, jor-

nal lançado em dezembro de 

2013 e publicado por 37 meses 

seguidos, sempre com o objetivo 

de divulgar as ações da Institui-

ção. Nesta edição, porém, não 

vou destacar as matérias publica-

das, e sim fazer uma despedida. 

Encerramos mais um ano 

com o sentimento de missão cum-

prida. Termino o mandato à frente 

da Faceli com alegria no coração 

e a satisfação de ter conhecido 

pessoas maravilhosas e compro-

metidas com o serviço público. 

Fechamos o ano de 2016 

com todas as contas da Institui-

ção em dia, e não fizemos nada 

mais do que a nossa obrigação. 

Este é o nosso serviço e a nossa 

designação. Ressalto que come-

moramos diversas conquistas, 

que foram amplamente divulga-

das e certamente chegaram ao 

conhecimento de grande parte 

dos moradores de Linhares e re-

gião. 

Cumprimento o diretor aca-

dêmico, Francisco Silva Antônio 

de Carvalho, a diretora adminis-

trativo financeira, Maria Thereza 

Costa Guimarães e Souza, e em 

nome deles estendo os agradeci-

mentos a todos(as) os(as) servi-

dores(as) da Faceli, que sempre 

se esforçaram para oferecer o 

melhor para a população. 

Agradeço também ao pre-

feito Jair (Nozinho) Corrêa, pelo 

esforço e dedicação na conclusão 

e entrega da nossa sede. Sem a 

sua anuência, nada teria ocorrido. 

Por fim desejo um 2017 

cheio de realizações e que Deus, 

em sua infinita bondade, conceda 

saúde e paz a todos(as) nós, em 

tudo que empreendermos. 

Até breve! 

Márcio Roney  

Santos Correia  

Presidente da Faceli 

http://www.faceli.edu.br
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CEE renova reconhecimento  
de cursos da Faceli 

O Conselho Estadual de 

Educação (CEE) aprovou a reno-

vação de reconhecimento do 

curso de Licenciatura em Peda-

gogia e o reconhecimento do 

curso de Bacharel em Direito da 

Faceli, ambos até 1º de janeiro 

de 2020. As resoluções foram 

publicadas no Diário Oficial no 

dia 19. O conselho também 

aprovou, por unanimidade, o 

Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) do curso de Direito. 

Francisco Silva lembra que 

a renovação do reconhecimento 

do curso de Administração ocor-

reu em 2015 e tem validade até 

2019. “Graças a Deus está tudo 

em ordem. Agradeço a toda 

equipe acadêmica, à direção, 

aos docentes, discentes, servi-

dores técnicos administrativos e 

aos membros do CEE. A partici-

pação responsável de todos evi-

dencia o comprometimento com 

a Instituição”, disse. 

O presidente da Faceli, 

Márcio Roney Santos, frisa que a 

Faculdade cumpre com todas as 

exigências do CEE. “Uma equipe 

do Conselho fez uma visita técni-

ca à Instituição no 24 de novem-

bro e levantou informações em 

todos os setores. O relatório foi 

extremamente positivo, sem res-

trições”, destaca. 

Na visita, os membros do 

CEE se reuniram com vários ser-

vidores da Faceli, com os coor-

denadores Marcelo Loureiro 

Ucelli e Bernardo Augusto Go-

mes Rodrigues, dos cursos de 

Pedagogia e Direito; com o dire-

tor acadêmico Francisco Silva, 

docentes, estudantes e repre-

sentantes da CPA. 

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 professores. 
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Emoção e homenagens na 
colação de grau da turma  
de Administração da Faceli 

Quarenta estudantes do 

curso de Administração da Faceli 

colaram grau no dia 15, em boni-

ta solenidade realizada no audi-

tório da Escola “Emir de Macedo 

Gomes” (Estadual), no bairro 

Shell. A secretária acadêmica da 

Faceli, Andrea Batista Correa 

Gomes, esteve à frente da ceri-

mônia. 

A mesa que conduziu os 

trabalhos foi composta pelo pre-

sidente da Faceli, Márcio Roney 

Santos Correia; diretor acadêmi-

co Francisco Silva; diretora admi-

nistrativo financeira Maria There-

za Costa Guimarães e Souza, 

que também representou o pre-

feito Nozinho Corrêa; pela pro-

fessora Sandra Bassani, como 

membro do Consup (Conselho 

Superior da Faculdade) e Aline 

Romeiro, coordenadora do curso 

de Administração. 

Também fizeram parte da 

mesa: Josemar Francisco Pego-

rette, como membro do Conselho 

Estadual de Educação; João 

Carlos Souza Filho, presidente 

do Diretório Central dos Estudan-

tes; os professores Reofran Pe-

reira dos Santos (patrono da tur-

ma) e Leonardo Martins 

(paraninfo), o representante do 

Conselho Regional de Adminis-

tração (CRA), José Inácio Poloni-

ni; e o pastor Iranildo Rogério 

Araújo dos Santos. 

Discursaram no início da 

formatura o presidente da Faceli, 

Márcio Roney Santos Correia, e 

os diretores Francisco Silva e 

Maria Thereza Costa Guimarães 

e Souza. Em seguida falaram a 

coordenadora do curso de Admi-

nistração, Aline Romeiro e os 

professores Reofran Pereira dos 

Santos e Leonardo Martins. 

O orador da turma foi Alcio-

ne Queiroz, emocionando a to-

dos. Coube a Daniel Felipe Car-

doso liderar o juramento e a Lu-

ciano Rodrigues dos Santos re-

presentar os formandos como 

requerente de grau. A turma, inti-

tulada Sucesso S/A, homenage-

ou com quadros os professores 

Leonardo Martins, Reofran Perei-

ra dos Santos, Rosana Júlia Bin-

da, Hermes Renato Pessoti e 

Aline Romeiro. 



Turma de Pedagogia cola  
grau em bonita solenidade 
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Trinta e seis estudantes do 

curso de Pedagogia da Faceli 

colaram grau no dia 16, em boni-

ta solenidade realizada no audi-

tório da Escola “Emir de Macedo 

Gomes” (Estadual), no bairro 

Shell. A secretária acadêmica da 

Faceli, Andrea Batista Correa 

Gomes, esteve à frente da ceri-

mônia. 

A mesa que conduziu os 

trabalhos foi composta pelo pre-

sidente da Faceli, Márcio Roney 

Santos Correia; diretor acadêmi-

co Francisco Silva; diretora admi-

nistrativo financeira Maria There-

za Costa Guimarães e Souza; 

pela professora Sandra Bassani, 

como membro do Consup 

(Conselho Superior da Faculda-

de) e Marcelo Loureiro Ucelli, 

coordenador do curso de Peda-

gogia. 

Também fizeram parte da 

mesa: José Roberto de Souza, 

representando o Diretório Central 

dos Estudantes; o deputado es-

tadual Guerino Zanon (patrono 

da turma) e a professora Valéria 

Vieira dos Santos (paraninfa). 

Discursaram: o presidente 

da Faceli, Márcio Roney Santos 

Correia, o diretor acadêmico 

Francisco Silva, o coordenador 

do curso de Pedagogia, Marcelo 

Loureiro Ucelli, o patrono da tur-

ma, Guerino Zanon, e a paranin-

fa Valeria Vieira dos Santos. 

A oradora da turma foi 

Isaura Barbosa, que citou várias 

pasagens envolvendo os cole-

gas. Coube a Thais Batista de 

Oliveira dos Anjos liderar o jura-

mento e a Driellen Rigo dos San-

tos requerer a outorga de grau. 

Após a fala de Isaura, a 

formanda Ana Paula Agrizzi dis-

se que a turma, cujo nome é 

“Fazendo a Diferença. Conduziu 

a homenagem a oito pessoas 

com uma placa: Marcelo Loureiro 

Ucelli, Guerino Zanon, Luciane 

Martins de Oliveira Matos, Se-

bastião Ferreira, Marluce Leila 

Simões Lopes, Sandra Bassani, 

Valéria Vieira dos Santos e Mai-

kel Martins (este, o único que 

não pôde comparecer). 



O diretor acadêmico da 

Faceli, Francisco Silva, por meio 

da Coordenação de Pesquisa e 

Extensão, convoca o corpo dis-

cente da Faceli para participar do 

GEP – Grupo de Estudo e Pes-

quisa com o tema: “História 

Constitucional Brasileira e Seus 

Reflexos no Estado do Espírito 

Santo (Ideias, Instituições e 

Constituições de 1808 a 1894)”, 

sob a orientação do professor 

mestre Gustavo Moulin Ribeiro. 

Os interessados devem 

requerer gratuitamente a inscri-

ção para participação no proces-

so seletivo, anexando compro-

vante de matrícula, por meio de 

requerimento escrito, protocola-

do na Secretaria da Faceli, no 

período de 1º a 30 deste mês, 

das 8h às 22h, endereçado ao 

coordenador de Pesquisa e Ex-

tensão, Anderson Ramires Pes-

tana. 

Em relação ao número de 

vagas, cinco são destinadas a 

discentes inscritos no curso de 

Direito da Faceli, que estudarão 

como membros efetivos internos; 

três são destinadas para discen-

tes inscritos no curso de Direito 

da Faceli, como membros ouvin-

tes; e duas vagas são ofertadas 

para discentes matriculados em 

qualquer período no curso de 

Direito de outras instituições de 

ensino superior, que participarão 

do grupo como membros efetivos 

externos. 

A seleção dos inscritos se-

rá feita por meio de prova escri-

ta, de caráter eliminatório e clas-

sificatório, elaborada e corrigida 

pelo professor orientador Gusta-

vo Moulin Ribeiro, valendo dez 

pontos e composta por até três 

questões discursivas. O tema a 

ser abordado está na bibliografia 

básica indicada no edital nº 122, 

publicado no site da Faceli. A 

prova escrita será realizada no 

dia 10 de março de 2017 (numa 

sexta-feira), às 9h30, na sede da 

Instituição, e terá duração de 

2h30. 

 

 

SOBRE O PROFESSOR 

 

Gustavo Moulin Ribeiro é 

professor efetivo de Direito Públi-

co da Faceli. É juiz federal desde 

2007, com atuação nos estados 

de Alagoas (de 2007 a 2009) e 

Espírito Santo (de 2009 até o 

momento). É bacharel em Direito 

pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (1999) e mestre 

em Direito Público pela Universi-

dade do Estado do Rio de Janei-

ro (2003). 

Foi procurador federal em 

2006 e 2007 e lecionou Direito 

Constitucional e Teoria Geral do 

Estado em instituições de ensino 

superior dos estados do Rio de 

Janeiro (2000) e do Espírito San-

to (2002/2003). 
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Professor Gustavo Moulin vai orientar  
grupo de pesquisa da Faceli em 2017 
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Estão abertas até o dia 25 

de janeiro as inscrições para o 

Processo Seletivo (Vestibular) 

Faceli 2017, com a oferta de 100 

vagas para cada curso: Adminis-

tração, Direito e Pedagogia, para 

ingresso no 1º semestre, no tur-

no matutino, ou no 2º semestre, 

no turno noturno. 

As inscrições devem ser 

realizadas via Internet, pelo site 

http://www.faceli.edu.br. O ambi-

ente virtual de inscrição ficará 

aberto até as 23h59 do dia 25 de 

janeiro. No ato da inscrição, o(a) 

candidato(as) deve lançar a nota 

obtida no Enem (Exame Nacio-

nal do Ensino Médio) em 2015 

ou 2016. 

O diretor acadêmico da 

Faceli, Francisco Silva, destaca: 

“Também disponibilizamos ver-

são do edital do Vestibular em 

Braille, que se encontra na Se-

cretaria Acadêmica da Faceli, e 

versão em Libras, por meio de 

um vídeo da Instituição postado 

no YouTube, cujo link está no 

site da Faceli”. 

Edital do Vest Faceli 2017 tem  
versões em Braille e em Libras 

Os(As) servidores(as) da biblioteca da Faceli prepararam com carinho a árvore de Natal. E agiram 

de forma criativa, juntando livros e luzes! 
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Faceli realiza colação de grau especial  
e promove reunião do Consup 

Duas atividades movimen-

taram a Faceli na terça-feira (20). 

A primeira foi a cerimônia de co-

lação de grau especial da estu-

dante Ana Carolina Pereira, do 

curso de Administração, e do 

acadêmico Vagner Simplício, do 

curso de Direito. A solenidade foi 

conduzida pelo diretor acadêmi-

co da Faculdade, Francisco Sil-

va. 

A outra atividade foi a reu-

nião ordinária do Conselho Su-

perior da Faceli (Consup), que 

deu posse a conselheiros e dis-

cutiu, entre outros assunto, de 

requerimento do 5º período do 

curso de Direito e da convocação 

de eleição para representantes 

do NDE – Núcleo Docente Estru-

turante. 

Durante a reunião do Con-

sup o presidente da Faceli, Már-

cio Roney Santos, fez um balan-

ço de sua gestão e agradeceu a 

todos os(as) servidores(as) pelo 

apoio. Por fim, convidou todos

(as) para participarem do ato de 

transição, na próxima sexta-feira 

(30), às 16 horas, na sede da 

Faculdade. 


