
 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, na sala n° 05 da 

Faculdade de Ensino Superior de Linhares-FACELI, às dezessete horas e dez 

minutos, reuniu-se o Colegiado de Pesquisa e Extensão dessa Instituição, reunião 

presidida por seu presidente natural Me. Zilda Maria Fantin, Coordenadora de 

Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, estando 

presentes como membros os professores que desenvolvem pesquisa na instituição: 

Me. Marcela Rúbia Tozato Daltio, Me. Marcos Rodrigues Saúde, Me. Gustavo Moulin 

Ribeiro e o representante dos estudantes Jordano Santos Cerqueira. A reunião foi 

convocada para se discutir sobre a atual Revista Científica da Faceli e sua 

adequação para o respectivo registro na Biblioteca Nacional. A Coordenadora Zilda 

Fantin explanou que fez todas as adequações que foram solicitadas pelos servidores 

da Biblioteca Nacional e que alguns erros não são passíveis de alteração após o 

registro definitivo – a citar: alterações de nomes, capa, entre outros - e, por esses 

motivos, recomenda e coloca em votação pelos presentes que não seja dada a 

continuidade à publicação de nova edição da atual Revista Científica da Faceli, 

sugerindo que iniciemos o processo de elaboração de uma nova revista. A proposta 

foi aprovada por unanimidade. Após a aprovação, foram discutidas questões sobre a 

nova Revista, que terá formato eletrônico e com periodicidade anual. Ficou decidido, 

também, que o nome da nova revista será sugerido pelos membros do Colegiado de 

Pesquisa e Extensão, que poderão pedir sugestões de seus colegas professores, e 

a votação para a escolha será feita em reunião futura.  Assim, ficou estabelecido que 

haverá um novo processo de seleção do Conselho Editorial e de pareceristas cujos 

procedimentos deverão ser descritos na revisão do Regulamento da Revista.  

Cogitou-se na eventual inclusão de pareceristas da cadeira de Língua Portuguesa e 

Metodologia da Pesquisa. Foi suscitada, pela Coordenadora, a necessidade de que, 

na composição do Conselho Editorial, tenha uma indicação representativa de cada 



um dos Coordenadores dos cursos ofertados pela Faceli: de Administração, de 

Direito e de Pedagogia. Desse modo, fica franqueada a participação de Professores 

de Português, Metodologia e de outras áreas que se dispuserem a participar através 

de procedimento administrativo a ser elaborado futuramente. Todos os presentes, na 

reunião, acordaram que haverá 5 pareceristas e cada um revisará 3 artigos. Serão 

selecionados, para cada publicação, artigos científicos (de 8 a 15) e resenhas na 

modalidade crítica (de 5 a 10). As resenhas poderão ter como objeto livros e filmes. 

Foi decidido que os Artigos Científicos terão de 12 a 20 páginas e as Resenhas de 2 

a 4 páginas. O professor Marcos Saúde sugeriu a proposta de elaborar artigos com 

estudantes, no período anterior à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

para aumentar a participação discente. Foi debatida a possibilidade de designar 

professores orientadores para auxiliarem os estudantes interessados na elaboração 

dos trabalhos, todavia sua aprovação depende de diálogo com a Direção Acadêmica 

por ater-se a questões de gestão de pessoas e carga horária de docentes. Ficou, 

ainda, determinado que artigos científicos escritos por alunos deverão ser 

orientados, preferencialmente, por um professor, no entanto o discente autor poderá  

dispensar o orientador. O professor Marcos Saúde solicitou que sejam incluídos, na 

revista, “Anais de Eventos” que fossem executados pela Faceli. O professor Gustavo 

Moulin sugeriu eles fossem inseridos como “anexo” à revista e, assim, foi deferido 

pelos membros do colegiado. A coordenadora Zilda Fantin solicitou aos membros do 

Colegiado a revisão do Regulamento da Revista Científica da Faceli. Ressaltou 

também a importância de se criar uma padronização para os artigos e resenhas, 

elaborando um modelo de documento para auxiliar o autor de artigo nas normas a 

serem adotadas para a nova revista. Foi dito, ainda, que a padronização oferecida 

pela UFES pode ser utilizada para a formatação dos artigos. Jordano Cerqueira 

suscitou a utilização das normas da Academia Brasileira de Normas Técnicas. Além 

disso, ficou decidido que os membros irão, em prazo de um mês (até o dia 

19/07/2017), oferecer soluções para a atual padronização da revista, submetendo as 

sugestões pelo correio eletrônico da Coordenação de Pesquisa, ou mesmo anotadas 

em cópia do regulamento já existente. A coordenadora fará a compilação dessas 

sugestões e as submeterá para decisão final em futura reunião do Colegiado de 

Pesquisa e Extensão. A Coordenadora de Pesquisa fez a leitura do documento 

“Cronograma de Atividades da Coordenação”, explicitando cada uma das atividades 

desenvolvidas. Registra-se a presença de Me. Suelen Agum dos Reis. A 



Coordenadora Zilda Fantin frisou, enquanto fazia a leitura do respectivo documento, 

que todos os cursos ofertados pela Faceli são abertos à comunidade. A professora 

Suelen dos Reis expressou seu inconformismo sobre a periodicidade dos Grupos de 

Estudo e Pesquisa: duração máxima de um semestre, para ela, deveria ter 

periodicidade anual. Jordano Cerqueira, professor Gustavo Moulin e professor 

Marcos Saúde concordaram com a pontuação e endossaram a sugestão. A 

professora Suelen informou que, no próximo semestre, não irá ser membro do 

Colegiado de Pesquisa porque não dará continuidade ao Grupo de Pesquisa em 

Direitos Humanos, entretanto frisou que continuará a produzir academicamente em 

ambiente externo à Faceli. Foi indagado por Jordano Santos Cerqueira sobre os 

pontos sugeridos por e-mail para inclusão na pauta, a seguir: a) Padronização na 

emissão dos certificados de participação de atividades no âmbito da Coordenação 

de Pesquisa e Extensão e recebeu a informação de que já foram organizados, 

administrativamente, os procedimentos e que toda certificação será registrada em 

livro pela Secretaria Acadêmica; b) Inclusão e registro das atividades de Pesquisa e 

Extensão na Plataforma Lattes do CNPQ e foi informado de que não houve 

organização dessa área e solicitado que ele, Jordano Cerqueira, posteriormente 

auxiliasse no processo. Jordano Cerqueira alertou sobre a próxima eleição para 

representante discente no Colegiado de Pesquisa e Extensão e foi informado que o 

fim do período do cargo ainda não estava próximo, designando para o futuro a 

publicação de edital convocatório para eleição. Às dezoito horas e trinta minutos foi 

encerrada a reunião. Eu, Jordano Santos Cerqueira, redijo a presente ata que assino 

e o será pelos demais presentes, após sua aprovação.  
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