
 

  
 

EDITAL Nº 071/2019 de 02.08.2019  

 

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS PARA 

O PROJETO DE EXTENSÃO “REMIÇÃO PELA 

LEITURA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas destinadas aos estudantes 

do 4º ao 7º período dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia da Faceli para o projeto 

de extensão “Remição pela Leitura” a ser coordenado pelo Prof. Dr. Sandro Dau, nos termos 

que se seguem. 

 

CAPÍTULO I – DO PROJETO DE EXTENSÃO  

 

Art. 1º - A remição pela leitura foi estabelecida pela Lei de Execução Penal e é recomendada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, Recomendação n. 44/2013), que visa inserir, aos 

apenados que não participam dos programas de remição pelo trabalho e pelo estudo, a 

atividade de leitura e produção de texto como possibilidade de remição da pena. Assim, neste 

projeto, a Remição pela Leitura tem, como objetivo geral, proporcionar o benefício de remição 

de pena ao reeducando por meio da leitura e confecção de resenha crítica, incentivando a 

prática da leitura; promovendo a conscientização dos reeducando acerca da realidade; 

exercitando as funções cognitivas, afetivas e psicológicas, que são estimuladas pela leitura; 

proporcionando ao reeducando alternativa de enfrentamento positivo para um efetivo 

processo de ressocialização e momentos de consciência crítica sobre os assuntos lidos, além 

de melhorar a sua qualidade de vida com o acesso à informação e cultura. 

 

Art. 2º O projeto de que trata o Art. 1º será realizado por meio de uma parceria entre a 

Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) e a Secretaria de Estado da Justiça 

(SEJUS) no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) e todas as 

atividades inerentes ao projeto estão descritas no Cronograma (Anexo I). 

 

 

 

 



 

  
 

 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES  

 

Art. 3º - Os interessados em participar do Projeto de Extensão “Remição pela Leitura” 

devem requerer sua inscrição no site da Faceli no período de 05/08 a 09/08 de 2019.  

 

Art. 4º - São 10 (vagas) vagas disponíveis para alunos do 4º ao 7º período dos cursos de 

Administração, Direito e Pedagogia da Faceli. 

 CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO 

 

Art. 5º - A seleção dos participantes se dará por meio da produção de um texto (em torno 10 

linhas), no dia 14/08/2019, quarta-feira, das 17:00 às 18:50, e o tema será apresentado no dia 

determinado. 

 

Parágrafo único: O resultado da seleção será publicado no dia 19/08/2019, por meio de 

edital. 

 

CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Art. 6º - O Projeto de Extensão “Remição pela Leitura” será desenvolvido com 05 (cinco) 

encontros semanais, na sala 16 da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), às 

quartas-feiras, das 17:10 às 18:50, com a duração de 02 h/a (duas horas-aula), além da leitura 

de 02 (dois) livros e da correção das resenhas sobre eles. 

 

Parágrafo único - Cada aluno corrigirá, em casa, 02 (duas) resenhas produzidas pelos 

internos do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares sobre os livros lidos, cuja nota 

será de 0,0 a 10,0, de acordo com critérios estabelecidos pelo Professor Orientador do 

Projeto. 

 

CAPÍTULO V – DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 7º - Os alunos dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia da Faceli, participantes 

deste projeto de extensão receberão certificado de 30 horas. O número de horas no certificado 

dependerá da frequência nos encontros determinados e da correção dos textos previstos. 

 

 

 



 

  
 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º - Os casos omisso serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvidas a Coordenação 

de Pesquisa e Extensão e  a Direção do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares 

(CDRL). 

 

Linhares, ES, 02 de agosto de 2019. 

 

Original assinado 

RENATA ALVES BATISTA BASSO  

Diretora Acadêmica da Faceli 

 

Original assinado 

Prof.ª Me. ZILDA MARIA FANTIN MOREIRA 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 



 

  
 

DIA/HORÁRIO ATIVIDADE 

02/08/2019 
 

Publicação do edital para seleção dos alunos 
dos cursos de Administração, Direito e 
Pedagogia da Faceli. 

De 05/08 a 09/08/2019 
 

Período para inscrição dos participantes. 

14/08/2019, das 17:00 às 18:50 
 

Realização da seleção (produção de texto), na 
sala 16 da Faceli.  

19/08/2019 
 

Publicação do edital com os participantes 
aprovados e os horários de encontros. 

21/08/2019, das 17:00 às 18:50 
 

Reunião com os alunos aprovados para 
explicação do projeto e seleção dos livros para a 
resenha, na sala 16 da Faceli. 

28/08/2019, das 17:00 às 18:50 
 

Ida à Biblioteca Municipal para a verificação da 
existência ou não dos livros. 

02/09/2019, das 17:00 às 18:50  
 

Aula do professor responsável pelo projeto, 
sobre resenha para os 20 internos no Centro de 
Detenção e Ressocialização de Linhares. 

11/09, 18/09 e 25/09/2019, das 17:00 
às 18:50  
 

Realização dos encontros, na sala 16 da Faceli, 
para o estudo da resenha. 

30/09/2019 
 

Recebimento das resenhas produzidas pelos 
internos do CDRL 

De 01/10 a 07/10/2019  
 

Prazo para correção das resenhas para os 
alunos da Faceli. 

De 08/10 a 21/10/2019  
 

Prazo para o professor coordenador do projeto 
revisar a correção das resenhas. 

23/10/2019 
 

Entrega dos resultados das resenhas ao Diretor 
do Centro de Detenção e Ressocialização de 
Linhares. 

 


