
 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

Aos vinte e nove 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 do Prof. Cidimar Andreatta, da Pedagoga Graciete 

Aparecida da Silva Amaro e dos representantes do curso de Administração Edmário 

Souza dos Santos e de Pedagogia Samara de Oliveira Rabello. A Coordenadora 

Zilda Fantin começou pedindo que os presentes assinassem as atas anteriores e 

informou os itens da pauta a serem tratados na reunião: a) apresentou modelo de 

lista de presença para os participantes espectadores, que foi aprovado; b) explicou 

que não haverá edital para os participantes espectadores, apenas aviso online 

informando os procedimentos para inscrição, que será realizada na hora do evento, 

e que as salas terão, no máximo, 50 participantes; c) explicou que não havia espaço 

para uma abertura da III Jornada Científica com palestra ou outra atividade, pois o 

número de vagas no auditório da UAB é inferior ao número de alunos e, como não 

haverá aulas, precisaríamos de espaço para todos, inclusive para os participantes 

de outras instituições e da comunidade, assim, todos concordaram que a abertura 

da Jornada deve acontecer, na entrada da Faceli, com discurso da diretora 

acadêmica, Renata Alves Batista Basso; d) foi lido o texto prévio do edital para 

inscrição de alunos organizadores da jornada e após pequenos ajustes, como 

número de vagas 30, seleção por ordem de inscrição em cada turno, inscrições do 

dia 03/09 a 10/09, assim o edital proposto foi aprovado; e) foi proposto que a 

apresentação com pôster poderá acontecer em sala de aula, mas não precisará de 

controle de presença, já que as apresentações são mais curtas, no entanto ficou 

acordado que o assunto pode ser revisto quando soubermos o número exato de 

pôsteres; f) também ficou definido que a divulgação do evento, fora da Faceli, não 

será feita por alunos, ela acontecerá no site e no facebook da instituição, 



principalmente; g) todos os presentes entendem que as palestras serão importantes 

para cobrir todos os horários de apresentação, assim, faremos convite aos 

professores da instituição e também da comunidade. Nada mais a tratar, às dezoito 

horas, 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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