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1.Às dezessete horas do dia vinte de junho do ano de dois mil e dezessete, na 
2.sala doze, estiveram reunidos a Diretora Presidente da Faceli e também 
3.Presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, o Vice-Presidente do 
4.Concur e Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Miranda 
5.Santana, a Diretora Acadêmica da Faceli, Renata Alves Batista Basso, a 
6.representante do Corpo Discente, Lívia Fantoni Garcia, o representante do 
7.Corpo Docente Professor Cidimar Andreatta, o representante do Poder 
8.Legislativo, Vereador Fabrício Lopes da Silva e a Secretária Municipal de 
9.Educação, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli. Dando início à reunião, Jussara 
10.faz a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida no dia 09/05/2017 para a 
11.aprovação de todos, retomando, em seguida, alguns pontos para serem 
12.discutidos: 1) Os processos da cantina e mecanografia estão em trâmite, na 
13.fase de avaliação dos espaços físicos para quantificação do preço a ser 
14.base do Edital Licitatório; 2) O Laboratório de Informática, Paulo afirma, que 
15.a minuta das especificidades dos equipamentos já está pronta para ser 
16.iniciado o Processo de Licitação. Passando para a pauta do dia, Jussara 
17.comunica a chegada de 160 carteiras escolares, doadas pela Faculdade 
18.Pitágoras. Em seguida, é feita a leitura da Portaria Nº 082/2017 em que 
19.institui as normas de utilização do Campus da Faceli para a realização de 
20.atividades recreativas, culturais e festivas. Jussara questiona sobre a 
21.aprovação dessa Portaria e todos aprovam-na. A Secretária de Educação, 
22.Maria Olímpia Dalvi Rampinelli elogia o curso de Língua Portuguesa 
23.oferecido pela Faceli e, ainda, comenta sobre a possibilidade de novos 
24.cursos. Na oportunidade, ela também parabeniza pelo trabalho que vem 
25.sendo realizado com os “Meninos da Terra”. Respondendo ao comentário 
26.sobre os cursos, Jussara diz que, no momento, a Professora Zilda está 
27.envolvida com a construção da Brinquedoteca da Faculdade, mas que no 
28.início de setembro, aproximadamente, a Faceli oferecerá novos cursos. O 
29.Vereador Fabrício parabeniza o trabalho realizado pelos alunos do curso de 
30.Direito, na Câmara de Vereadores e diz que a parceria Câmara/Faceli é de 
31.suma importância para o município. Jussara agradece pela presença de 
32.todos e encerra a reunião, E, não havendo mais nada a tratar, eu, Andressa 
33.de Azevedo Melo Unêda, Chefe de Gabinete, lavrei a ata que vai assinada 
34.por mim e pelos demais presentes, para que produza os efeitos legais. 
Linhares, 20 de junho de 2017.   
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