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Às dezessete horas do dia nove de maio de dois mil e dezessete, na sala doze, 1 

piso superior das dependências da Faceli, estiveram reunidos a Diretora Acadêmica 2 

da Faceli e Presidente do CONCUR, Jussara Carvalho de Oliveira, Vice-Presidente 3 

do Concur e Diretor Administrativo Financeiro Paulo Henrique Miranda Santana, a 4 

Diretora Acadêmica Renata Alves Batista Basso, a representante do Corpo 5 

Discente, Jessica Santos Souza Martins, o representante do Docente, Cidimar 6 

Andreatta, o representante do Poder Legislativo,  Vereador Fabrício Lopes da Silva, 7 

e Secretária Municipal de Educação Maria Olímpia Dalvi Rampinelli. Como 8 

visitantes, reuniram-se ao grupo o procurador Diego Hemerly, a profª Valéria Vieira e 9 

o Prof. Marcos Patrício. Usando da palavra, a Presidente do CONCUR Jussara 10 

Carvalho de Oliveira agradeceu a presença de todos e passou a cumprir a seguinte 11 

pauta. 1) Abertura e Boas Vindas, 2) Posse dos novos membros, 3), Eleição do 12 

secretário pelos membros do Concur, 4) Resumo das ações nos 04 primeiros meses 13 

de Gestão, 5) Análise da proposta de abertura de Pregão para concessão de serviço 14 

de cantina/lanchonete e mecanografia, 6) Deliberação sobre a doação de 300 15 

(trezentas) carteiras pela Faculdade Pitágoras de Linhares, a serem incorporadas ao 16 

Patrimônio da Fundação, 7) Ratificação da realização de Convênio com a Sociedade 17 

Pestalozzi de Linhares, Prefeitura Municipal de Rio Bananal e CIEE – Centro de 18 

Integração Empresa Escola, 8) Ratificação do Termo de Cessão de sala para a 19 

instalação temporária da Procuradoria Geral do Município, 9) Assuntos Gerais, 9.1) 20 

Portaria nº 61/2017 – Institui o Programa de Serviço Voluntário. Dando 21 

prosseguimento a pauta Jussara apresenta os novos membros do Concur, a saber: 22 

Cidimar Andreatta, representando o corpo docente, Diretor Administrativo Financeiro 23 

Paulo Henrique Miranda Santana, a Diretora Acadêmica Renata Alves Batista Basso; 24 

Vereador Fabrício Lopes da Silva, e Secretária Municipal de Educação Maria 25 

Olímpia Dalvi Rampinelli    Em relação ao item três da pauta, ficou eleito o Professor 26 

Cidimar Andreatta para secretariar o Concur. Dando continuidade, o Diretor 27 

Administrativo e Financeiro da Faceli destaca as economias que têm sido realizadas 28 

pela atual gestão da Faceli, tendo em vista a redução de vinte e cinco por cento do 29 

orçamento da instituição. Paulo destaca ainda que foi instalado ar condicionado nas 30 

salas de aula e outros ambientes da Faceli, que foi reduzida a contratação de quatro 31 

servidores comissionados, bem como a aquisição de cortinas para as salas. Jussara 32 

menciona há a possibilidade de instalação do Laboratório de Informática no segundo 33 

semestre, pois está ficando cada vez mais difícil a utilização do laboratório na UAB. 34 

Renata mencionou o êxito da realização do curso de extensão em Língua Portuguesa, 35 

sendo avaliado de forma muito positiva pelos professores da rede municipal de 36 

Linhares. Jussara menciona também a realização de palestras e atividades 37 

complementares que envolvem os alunos e comunidade acadêmica, tais como a 38 

primeira Semana Literária da Faceli, Palestra sobre Imposto de Renda e 39 

Ressocialização do Trabalho. Ainda em relação ao item quatro da pauta de reunião, 40 

Renata destaca que o ENEM será aplicado na Faceli. Jussara menciona também que 41 
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muitos outros projetos de extensão e trabalhos de parceria com a comunidade 42 

acadêmica e a municipalidade estão previstos para o próximo semestre. Em se 43 

tratando da concessão de espaço físico da Faceli para a realização de serviços de 44 

mecanografia e cantina/lanchonete, Jussara destaca que estão sendo realizados 45 

estudos para preparação de um edital de licitação, porém menciona a dificuldade de 46 

elaboração desse edital, pois não há muitos serviços dessa natureza em instituições 47 

de ensino no Estado do Espírito Santo. A representante discente do Concur sugere o 48 

uso da cantina por parte dos alunos formandos, pois assim poderá ajudá-los na 49 

arrecadação de recursos para organização da formatura. Jussara destaca que não há 50 

uma previsão legal/jurídica para tal ação. A Secretária Municipal de Educação sugere 51 

talvez que pudessem ser incluídos  nos serviços de mecanografia, as demandas da 52 

Secretaria Municipal de Educação de Linhares, pois assim talvez pudesse ser mais 53 

viável a prática desse serviço. Em relação ao item seis da pauta, Jussara menciona 54 

que interviu junto a Faculdade Pitágoras de Linhares para a doação de trezentas 55 

carteiras escolares que poderão ser incluídas ao patrimônio da Fundação Faceli, 56 

sendo colocado para apreciação e posteriormente aprovado pelos membros do 57 

Concur. Em relação ao item sete da pauta, Jussara destaca a viabibilidade da 58 

celebração de convênio com a Sociedade Pestalozzi de Linhares, Prefeitura de Rio 59 

Bananal e CIEE, pois assim os alunos terão a possibilidade de realizar estágio 60 

supervisionado remunerado com essas instituições. Jussara menciona ainda que 61 

existe atualmente aproximadamente oitenta alunos do curso de pedagogia realizando 62 

estágio remunerado com a Prefeitura de Linhares. No que se refere ao item oito da 63 

pauta de reunião, Jussara apresenta uma minuta de convênio de cessão de espaço 64 

físico da Faceli para uso da Procuradoria Geral do Município de Linhares, sendo 65 

aprovada pelos presentes, porém ficou definido que o Projeto Acadêmico de 66 

Regularização Fundiária do município de Linhares, bem como do Núcleo Jurídico de 67 

Políticas Públicas Municipais, envolverá alunos e professores em atividades de 68 

extensão universitária deverá ser elaborado por uma comissão que será constituída e 69 

eleita em reunião do Consup, considerando que tal projeto deverá ficar pronto num 70 

prazo de trinta dias a partir da constituição da mesma. Jéssica pergunta em relação a 71 

instalação do Laboratório de Informática da Faceli, pois o espaço aonde seria 72 

instalado o mesmo, será implantando a Procuradoria. Jussara menciona e reforça o 73 

que já havia dito no inicio da reunião que está sendo organizado um edital de licitação 74 

para instalação do laboratório, sendo que tal edital deverá contemplar a aquisição dos 75 

equipamentos, bem como os serviços de instalação dos mesmos. Em relação ao item 76 

9.1 da pauta, Jussara apresenta a Portaria número sessenta e um da Faceli que 77 

regulamenta os serviços voluntários na instituição, pois assim poderá ajudar os alunos 78 

no desenvolvimento das atividades complementares. Renata destaca que a 79 

regulamentação dessa portaria será apresentada na próxima reunião do Consup e 80 

menciona que não há previsão de bolsa para os projetos de monitoria previstos na 81 

portaria. Cidimar pergunta a Jussara em relação ao protocolo de solicitação dos 82 
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professores para adequação do percentual de professores na constituição do Concur, 83 

considerando o percentual previsto na legislação educacional. Jussara menciona que 84 

a presente solicitação está tramitando na instituição e que a Procuradoria deverá 85 

analisar tal solicitação junto ao Conselho Estadual de Educação, de forma que se 86 

possa entender a forma de aplicação do percentual. E, não havendo mais nada a 87 

tratar, eu, Cidimar Andreatta, secretário, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 88 

demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 09 de 89 

maio de 2017. 90 
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