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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos vinte e três 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 coordenadores do curso de Direito Bernardo 

Augusto Gomes Rodrigues e de Pedagogia Salatiel dos Santos Ribeiro; da 

Pedagoga Graciete Aparecida da Silva Amaro e da representante do curso de 

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

coordenador Valério; os professores Cidimar Andreatta e Marcela Tozato; e a 

representante do curso de Direito Amanda Lima Duarte justificaram a ausência. Em 

sequência, entregou uma lista com os pontos que já foram discutidos e definidos 

sobre a organização da III Jornada Científica e colocou, em pauta, a sugestão da 

Prof.ª Elisa sobre a união da Jornada Científica da Faceli com o Seminário de 

Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), porém os coordenadores 

Bernardo e Salatiel, a Pedagoga Graciete e a representante do curso de Pedagogia 

Samara se manifestaram contra, em função do pouco tempo para a organização de 

um evento unindo duas instituições e por considerarem que a iniciativa de parceria 

deveria partir da Instituição. A coordenadora concordou com eles. Em seguida, foi 

apresentada uma nova data para a Jornada Científica da Faceli: dias oito e nove de 

novembro de 2018 em resposta a uma sugestão dada na reunião anterior. Os 

membros da comissão presentes concordaram com a data, portanto essa será a 

data oficial dessa jornada. Neste momento, o coordenador Bernardo precisou sair da 

reunião e justificou. E logo após, a Prof.ª Elisa chegou, acompanhada do Prof. 

Rodrigo dos Santos Neves (coordenador da comissão do Congresso Estadual das 

Faceli). A coordenadora informou a eles sobre o que havia sido decidido e 



aproveitou para fazer uma breve explicação sobre o Congresso Estadual, evento 

que aconteceria junto com a III Jornada e que, com a mudança da data da jornada, 

isso não mais aconteceria. Foram discutidos e definidos, ainda, outros pontos sobre 

a III Jornada: definição das novas datas e publicação do Edital; correção dos 

trabalhos (divisão entre os membros da Comissão, exceto alunos); edital dos alunos 

que participarão da organização; números de Horas Complementares para os 

alunos organizadores e participantes. A Prof.ª Elisa fez uma sugestão de pauta para 

a próxima reunião: organização dos alunos em equipes (divulgação, fotografia, 

acolhimento); modelo do banner e convite para análise da Comissão; divulgação da 

III Jornada; convite para professores palestrantes e coordenadores de mesa-

redonda; critérios para permanência de professores na Comissão em função das 

ausências. Sobre o cronograma de apresentações de trabalho, a coordenadora 

informou que só seria possível definir depois do recebimento dos trabalhos e que as 

atas já estão sendo redigidas e serão enviadas para a Comissão. Nada mais a 

tratar, 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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