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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sala 27 da 

Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), às dezessete horas e trinta 

minutos, 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 Profs. Cidimar Andreatta, Iosana 

Aparecida Recla de Jesus, Poliana Bernabé Leonardeli, Valéria Vieira dos Santos, 

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

Administração Edmário Souza dos Santos. A Coordenadora Zilda Fantin falou sobre 

a distribuição de água e a possibilidade de solicitar à Linhágua a doação de 

copinhos para serem distribuídos aos palestrantes e aos apresentadores de 

trabalhos. Nesse momento, a professora Poliana Bernabé Leonardeli sugere que a 

coordenadora da Comissão da Jornada entre em contato com a empresa Leão 

Alimentos, visando à doação de suco para o evento. Continuando, a Coordenadora 

Zilda Fantin comentou sobre os crachás que serão confeccionados para os alunos 

organizadores e para a Comissão; sugeriu camisa branca sem estampa tanto para 

os alunos organizadores quanto para os membros da Comissão; informou que todos 

os alunos organizadores inscritos (11 para o turno matutino, 16 para o vespertino e 

13 para o noturno) foram informados que serão responsáveis para fazer a inscrição, 

dar o suporte nos corredores, ficar na recepção e tirar fotos; disse que não descarta 

a possibilidade de conseguir um fotógrafo junto à Secretaria de Comunicação, mas 

podemos deixar isso sob a responsabilidade de uma aluna; explicou que as 

inscrições acontecerão por meio de uma lista impressa, contendo nome, período e 

curso, quando forem alunos da Faceli, e assinatura quando o ouvinte sair mais cedo 

da sala e sugeriu que os alunos colaboradores digitassem, logo em seguida, os 

nomes dos inscritos, assim teriam a oportunidade de esclarecer as dúvidas que 

surgirem sobre a grafia dos nomes; esclareceu sobre a programação da Jornada 



que conterá os temas geradores, os subtemas (nome dos trabalhos) e horários e 

que os alunos responsáveis pela recepção e pelo suporte nos corredores terão essa 

programação para orientações que se fizerem necessárias; também disse que os 

palestrantes interessados já poderiam informar seus nomes e temas das palestras 

que deverão ter a duração de, aproximadamente, 1 hora e, depois, abertura para 

debate. A professora Valeria Vieira dos Santos sugeriu: 1- Colocar informações 

impressas, sobre as apresentações, nos corredores e nas portas das salas; 2- 

Transformar os intervalos em momentos culturais e sugere a apresentação de coral 

e jiu-jitsu. Todos gostaram das sugestões e a coordenadora solicita que a Comissão 

pense em mais propostas. Finalizando, a coordenadora Zilda Fantin informa que 

somente a partir do dia 10 de outubro (último dia para inscrição de trabalhos) 

conseguirão definir a programação do evento. Informa, ainda, que os coordenadores 

passaram nas salas de aula para incentivar a participação dos alunos e que o 

trabalho de motivação por parte dos professores é de extrema importância. 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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