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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos onze 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, Coordenadora de Pesquisa e Extensão dessa 

instituição, com a presença da Prof.ª Elisa Fabres, da Pedagoga Graciete Aparecida 

da Silva Amaro e do representante do curso de Administração Edmário Souza dos 

Santos. A coordenadora Zilda Fantin inicia a reunião mostrando a cartilha do 

Programa de Resistência e Cidadania, apresentado pelo secretário de segurança de 

Linhares, com o intuito de apresentá-la durante a Jornada Científica. A professora 

Elisa Fabris de Oliveira não concorda com a apresentação por não ter ligação com 

os temas da Jornada e assim ficou decidido indeferir o pedido. A coordenadora 

informa que 22 (vinte e dois) trabalhos foram inscritos na Jornada e que todos 

indicaram como forma de apresentação a oral. Elisa sugere a prorrogação do prazo 

de inscrição, mas a coordenadora acredita que não seria viável. Elisa sugere, então, 

que os professores convidem alunos que apresentaram bons trabalhos de conclusão 

de curso e já passaram por uma banca para participarem da Jornada e todos 

concordaram. Continuando, a Coordenadora apresenta sua sugestão de a Jornada 

acontecer em apenas 1 (um) dia e não em 2 (dois) como definido previamente. A 

professora Elisa acredita que isso poderia ser visto como fracasso e o evento perder 

a credibilidade. Para complementar o evento, foram aprovadas as sugestões de 

ministração de palestras, bem como lançamento de livros dos professores Sandro 

Dau e Elisa Fabris. Cada professor da Comissão fará convite para, pelo menos, 1 

(um) palestrante, que deverá registrar a palestra por meio do e-mail da Jornada. 

Define-se, também, que os professores e coordenadores integrantes da Comissão 

receberão 3 (três) trabalhos, cada, para avaliação. A organização da programação 

fica suspensa até a definição de como será a distribuição das apresentações de 



trabalhos, palestras, lançamentos de livros e apresentações culturais nos 3 (três) 

turnos. Para que tudo esteja definido para divulgação no dia 26/10, a coordenadora 

Zilda Fantin se compromete a entrar em contato com a UAB para confirmação da 

disponibilidade do auditório para os dias do evento, a enviar e-mail com os trabalhos 

para que a avalição seja realizada até quarta-feira (dia 17/10) e, ainda por e-mail, 

solicitar aos professores que indiquem, até sexta-feira (dia 19/10), palestrantes e 

alunos convidados. A próxima reunião ficou marcada para o dia 17/10 (quarta-feira). 

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. 

 

 

 
 
 

Prof.ª Me. Zilda M. Fantin Moreira 
 
 
 
 
 
 

Ped. Graciete Aparecida da Silva 
Amaro   

 
 
 

Prof.ª Me. Elisa Fabres de Oliveira  
 
 
 
 
 
 

Edmario Souza dos Santos  
Representante de Administração 

 

 

 


