
 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA III JORNADA CIENTÍFICA - 2018 

 

 

Aos dezessete 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 da Diretora Acadêmica Renata Alves 

Batista Basso, do Prof. Cidimar Andreatta, do Prof. Esp. Francisco Silva Antônio de 

Carvalho, da Prof.ª Me. Valéria Vieira dos Santos, 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 22 trabalhos inscritos 

foram aprovados para apresentação e que os trabalhos serão apresentados em 

grupos de 2 ou 3. Em seguida, apresenta o esboço da programação e, junto com os 

membros presentes da Comissão, confere a disposição dos temas geradores e faz 

os ajustes necessários na distribuição dos subtemas. Os subtemas que estavam 

sozinhos, foram redistribuídos ou serão apresentados como palestras. A Comissão 

define que os eventos noturnos terão duração até as 22 horas. Define, também, que 

haverá uma cerimônia de abertura da Jornada Científica na quinta-feira de manhã, 

no auditória da UAB. Os professores Francisco Silva, Valeria Vieira e a diretora 

acadêmica Renata Basso indicam eventos culturais que serão apresentados nos 

intervalos da Jornada. Comprometem-se a entrar em contato com as instituições 

para confirmar se poderão se apresentar nos dias e turnos da realização do evento 

na Faceli. Ficou decidido também que uma reunião com os estudantes da 

organização acontecerá assim que a programação estiver definida. Assim, às 

dezenove 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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