
 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, na sala 01 da Faculdade de 

Ensino Superior de Linhares (Faceli), às dezessete horas, reuniu-se a comissão 

dessa jornada, nomeada pela Portaria 082, de 25 de junho de 2018. A reunião foi 

presidida por sua coordenadora Zilda Maria Fantin, Coordenadora de Pesquisa e 

Extensão desta instituição, com a presença do professor Cidimar Andreatta, do 

coordenador do curso de Direito Bernardo Augusto Gomes Rodrigues, da Pedagoga 

Graciete Aparecida da Silva Amaro e dos representantes dos cursos de 

Administração Edmario Souza dos Santos, de Direito Amanda Lima Duarte e de 

Pedagogia Samara de Oliveira Rabello. A Coordenadora Zilda Fantin informou que 

um dos temas da pauta era a avaliação da II Jornada Científica da Faceli de 2017 

com a finalidade de aprimorar a de 2018. Nesse sentido, foram apresentados alguns 

itens como: listas de presença para assinatura, inscrição online tanto para 

espectadores quanto para inscrição de trabalhos, melhor distribuição das salas para 

as apresentações, divulgação das informações para os professores, fazendo-lhes o 

convite com antecedência e incentivando-os a se envolverem com o evento. Foram 

feitos comentários sobre os itens citados e todos acordaram em contribuir para que 

a III Jornada Científica ocorra sem incidentes. Em seguida, a Coordenadora da 

Comissão colocou, em análise, o regulamento da jornada e das regras para 

submissão de trabalhos. Assim, ficou decidido: as inscrições, tanto para 

espectadores quanto para inscrição de trabalhos serão online; as normas de 

formatação de resenha e resumo expandido serão descritas no edital; o pôster 

deverá ter o tamanho de 80cm (largura) X 120cm (altura) e deverá ser colocado, em 

cavalete, no andar térreo da Faceli. Às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a 

reunião. Eu, Graciete Aparecida da Silva Amaro, redijo esta ata que será assinada 



por mim e pelos demais membros da comissão da jornada presentes nessa reunião, 

após sua aprovação.  

 

Original assinado. 
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