
 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos dezesseis 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 

da Jornada Científica da Faceli. A reunião foi presidida por sua coordenadora Zilda 

Maria Fantin, Coordenadora de Pesquisa e Extensão dessa instituição, com a 

presença dos professores Elisa Fabres de Oliveira e Francisco Silva Antônio de 

Carvalho, dos coordenadores do curso de Administração Valério Givisiez Vilete e de 

Pedagogia Salatiel dos Santos Ribeiro, da Pedagoga Graciete Aparecida da Silva 

Amaro e dos representantes dos cursos de Administração Edmario Souza dos 

Santos e de Direito Amanda Lima Duarte. A Coordenadora Zilda Fantin informou que 

os temas da pauta eram a definição dos temas geradores da III Jornada Científica e 

a elaboração do Edital. Em relação aos temas geradores, a coordenadora 

apresentou alguns temas descritos por professores e coordenadores de curso que 

foram analisados pelos membros presentes da comissão e ficou assim determinado: 

Tema Geral da III Jornada Científica da Faceli: “Políticas Públicas: os desafios da 

contemporaneidade”; temas geradores: Gestão e Empreendedorismo; Gestão 

Pública e Controle Social; Mídias Eletrônicas e Negócios Virtuais; Aplicabilidade dos 

Novos Direitos na Sociedade Contemporânea; Aplicabilidade dos Direitos Humanos; 

Reformas Sociais na Legislação Brasileira; Legislação Aplicada à Educação; 

Práticas Educativas e Gestão de Democratização do Sistema de Ensino e 

Aprendizagem. Em seguida, a coordenadora apresentou a elaboração prévia de 

Edital de inscrição de trabalhos; houve algumas considerações sobre as datas. A 

Prof.ª Elisa sugeriu que a data da jornada fosse adiada por considerar pequeno o 

tempo para inscrição de trabalhos e a sua análise, também houve alusão às outras 

datas do edital. A coordenadora disse que iria analisar a proposta verificar o 

calendário acadêmico para uma possível escolha de nova data que seria definida na 

reunião seguinte. A Prof.ª Elisa sugeriu que uníssemos a Jornada Científica da 



Faceli com o Seminário de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes), mas isso ficou para ser decidido na reunião do dia 23/08/2018. Também se 

referiu ao Congresso Estadual da Faceli, dizendo não ter sido comunicada, porém a 

coordenadora da jornada explicou que havia uma portaria no site da Faceli determinando a 

comissão que organizaria o congresso. Ela, então, sugeriu que fizéssemos uma reunião 

com essa comissão e assim foi acordado. Nada mais a tratar, às dezoito horas e 

cinquenta 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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