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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, com a presença da Diretora 

Acadêmica Renata Alves Batista Basso, das Prof.as Elisa Fabres, Poliana Bernabé 

Leonardeli e Valéria Vieira dos Santos, do coordenador do curso de Pedagogia 

Salatiel dos Santos Ribeiro, da Pedagoga Graciete Aparecida da Silva Amaro e do 

representante do curso de Administração Edmário Souza dos Santos. A 

coordenadora inicia a reunião informando que os eventos culturais da Jornada foram 

confirmados com seus respectivos representantes, bem como o transporte para as 

crianças participantes desses eventos. O auditório da UAB já foi reservado para 

todos os horários necessários e que, após cronograma pronto, confirmará os 

horários com o responsável. O cronograma final da programação é apresentado e 

pequenos ajustes são realizados, com a definição dos professores mediadores (de 

acordo com o horário de trabalho na instituição e com os temas das apresentações). 

A coordenadora Zilda informa, também, que a reunião com os alunos organizadores 

será na segunda-feira (29/10), na qual serão distribuídas as funções de cada um. A 

diretora acadêmica, Renata Basso, informa que enviará um e-mail aos professores e 

alunos, por intermédio dos líderes de turma, passando todas as informações sobre a 

III Jornada Científica da Faceli. Foi apresentado o modelo do crachá: aprovado, com 

a ressalva de ver a possibilidade de ser colorido. Os certificados serão 

confeccionados posteriormente, não podendo definir um prazo de entrega. Serão 

atribuídas 4 horas por turno, a fim de incentivar a participação dos estudantes. Os 

certificados dos apresentadores que não são desta instituição serão entregues no 

dia. O professor e coordenador do curso de Pedagogia, Salatiel Ribeiro, sugere que 

as inscrições dos ouvintes sejam realizadas da seguinte forma: na entrada, o aluno 



organizador entregará uma pequena ficha de inscrição que o participante ouvinte 

preencha com os dados solicitados (se é aluno da Faceli ou da comunidade e, caso 

seja aluno, qual o curso e período etc.). Ao final da apresentação, o participante 

ouvinte entregará a ficha ao aluno organizador e ela será sua comprovação de 

participação. Dessa forma, diminuiu o risco de filas muito grandes na entrada. 

Salatiel se compromete a enviar um modelo da ficha para análise da Comissão. 

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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