
 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na sala da Coordenação de 

Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), às 

dezessete horas, reuniu-se o novo Colegiado de Pesquisa e Extensão, nomeado 

pela Portaria 075, de 04 de junho de 2018. A reunião foi presidida por seu presidente 

natural Me. Zilda Maria Fantin, Coordenadora de Pesquisa e Extensão dessa 

instituição, com a presença dos professores Antônio Cesar Machado da Silva, 

Márcia Perini Valle, Poliana Bernabé Leonardeli, Rodrigo Reis Cyrino e Sandro Dau. 

A Coordenadora Zilda Fantin explicou que João Carlos Souza Filho, o representante 

interino dos estudantes, justificou sua ausência e que procuraria a presidente para 

receber as informações da reunião. A Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

informou que um dos temas da pauta era a publicação do livro “Temas de Direito 

Tributário”, coordenado pelo professor Rodrigo Reis Cyrino e com o apoio cultural da 

Faceli, uma coletânea de artigos jurídicos de direito tributário, escrita por alunos, ex-

alunos da Faceli e profissionais convidados pelo coordenador da obra; e pediu a 

colaboração dos membros da comissão para a análise dos artigos. Como houve a 

concordância de todos, ficou combinado que cada um faria a análise de alguns 

artigos e emitiriam um parecer. Explicou, ainda, que a publicação é de 

responsabilidade do professor Coordenador da obra Rodrigo Reis; aos membros do 

colegiado, que terão seus nomes registrados na obra, cabe somente a avaliação dos 

artigos. O segundo tema foi a revisão do regulamento de pesquisa e extensão. Ficou 

acordado que os membros fariam uma leitura e análise do documento atual (datado 

de 14 de agosto) para apresentar as sugestões de mudança na próxima reunião a 

ser agendada. Às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a reunião. Eu, Antônio 

Cesar Machado da Silva, redijo esta ata que será assinada por mim e pelos demais 

presentes, após sua aprovação.  



Original assinado. 
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