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Às dezesseis horas do dia vinte de junho de dois mil e dezoito , na sala vinte e sete,
piso superior das dependências da Faceli, foi realizada a Reunião Ordinária do
Conselho Curador da Fundação Faculdades Integradas do Município de Linhares com
a presença da Diretora Presidente da Faceli e também Presidente do Conselho
Curador, Jussara Carvalho de Oliveira, o Vice-Presidente do Concur e Diretor
Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Miranda Santana, a Diretora Acadêmica
da Faceli, Renata Alves Batista Basso, o representante do Corpo Docente Professor
Cidimar Andreatta e a Secretária Municipal de Educação, Maria Olímpia Dalvi
Rampinelli. Dando início à reunião, a Presidente Jussara Carvalho de Oliveira
agradeceu a presença de todos e informou que havia sido substituída a representante
do Corpo Discente Lívia Fantoni Garcia pelo presidente do DCE João Carlos de
Souza Filho, interinamente. Em seguida, Jussara Carvalho de Oliveira fez a leitura
da ata da reunião anterior, ocorrida em 02/10/2017, que após lida, foi colocada em
discussão e votação, sendo aprovada sem ressalvas. Em seguida, passou a cumprir a
seguinte pauta: 1 - Apresentação do Relatório de Atividades de 2017– A Presidente
apresentou os dados do relatório de atividades dos colegiados e direção realizados no
ano de 2017, fazendo-se cumprir o que determina o estatuto da Faceli. 2 – Análise e
aprovação do termo de Cessão de Uso para o DCE - A presidente do Concur fez a
leitura do Termo de Cessão de uso para o DCE de uma sala para o funcionamento do
Diretório, onde constam seus Direitos e Deveres para com a instituição, sendo
aprovado sem ressalvas. Ainda com a palavra, a presidente do Concur sugeriu ceder o
espaço que seria destinado à cantina da Faceli, aos alunos, principalmente dos
períodos mais próximos de sua formatura, para que pudessem vender alimentos e que
sua arrecadação, seria voltada aos festejos de conclusão de curso. A sugestão foi
aprovada por todos os presentes na reunião. Dessa forma, a Presidente disse que
levaria a questão aos Procuradores para que opinassem pela sua viabilidade legal. 3
– Informações sobre os processos de Licitação de 2017 e início de 2018 e novas
aquisições – Com a palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que os
Editais de Licitação nº 001 – Material de Expediente; nº 002 – Material de Limpeza; nº
003 – Microcomputadores, Notebooks e acessórios; nº 004 – Licenças para uso de
softwares e o de nº 005 – Servidor do ano de 2017 foram concluídos com sucesso, já
no início de 2018, foi realizado também um pregão para contratação do Ticket Refeição
Nº 001/2018 onde saiu vencedora a empresa Vale Mais, com data de início prevista
para setembro do corrente ano. Em andamento, temos o pregão para aquisição de
livros Nº 002/2018 e pregão para aquisição de Mobiliários Nº 003/2018 para NPJ,
NUPAN e demais setores da Fundação. Paulo Henrique Miranda Santana informou
ainda que, por meio de Adesão, foi assinado o contrato para manutenção dos aparelhos
de Ar condicionado. 3 – Regulamento do NJPPM – Com relação ao regulamento do
NJPPM, este foi devolvido pelo Consup tendo em vista aquele conselho ter chegado à
conclusão, por meio do parecer formulado por uma comissão instituída para o fim de
analisar o documento, de que o tema não era pertinente àquele conselho e que por
isso, deveria ser colocado em pauta no Conselho Curador. Com relação aos
regulamentos vigentes na IES que carecem de atualização e/ou reformulação, Jussara
Carvalho de Oliveira relatou que foram instituídas 12 comissões, formadas por
servidores da Faceli, em especial docentes e técnicos administrativos, um para cada
regulamento. Algumas ainda se encontram em andamento, tendo três regulamentos já
sido aprovados no Conselho Superior. 4 – Vest Faceli Matrículas 2018/2 - Ainda com
1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA FACELI – 20/06/2018

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

a palavra, a presidente do Concur informou da dificuldade de preencher as vagas do
Vest Faceli 2018 para a entrada no segundo semestre, pois já estão na quarta chamada
de suplentes e que provavelmente a quinta ou outras chamadas seriam necessárias
para completarmos as vagas ofertadas. Continuando, disse estranhar tal fenômeno,
tendo em vista que a oferta é para o turno noturno e que os cursos da Faceli são os
mais concorridos do mercado, quais sejam: Administração, Pedagogia e Direito. 5 –
Doação de 50 carteiras pela Faculdade Pitágoras de Linhares - Fez-se constar
ainda que a Faceli recebeu da Faculdade Pitágoras, a doação de 50 carteiras
escolares, o que possibilitou montarmos mais uma sala de aula completa, que já será
usada por uma das turmas que ingressarão no segundo semestre. 6 – Assuntos
Gerais – A presidente franqueou a palavra e colocou em pauta o acerto de patrimônio
entre Faceli e UAB, possibilitando que cada instituição tenha no seu patrimônio os bens
que efetivamente estejam localizados nesses espaços. Continuando, foi sugerida uma
visita às escolas de ensino médio para levar aos estudantes, informações sobre a
Faculdade e convidá-los para conhecer a faculdade em um grande evento – Ação
Social, organizada para toda comunidade. E, não havendo mais quem quisesse fazer
uso da palavra, a presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, encerrou a
sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a
presente ata que vai por mim assinada e pelos presentes, para que produza os efeitos
legais. - Linhares, 20 de junho de 2018.
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