
A Diretora Presidente 
da Faceli, Sandra Bassa-
ni, se reuniu na noite do 
dia 25/06 com professo-

res da rede municipal de 
Linhares que atuam na 
área de Letras. 

A pauta do encontro, 

realizado no auditório da 
UAB-Faceli, foi a possibi-
lidade de os profissionais 
participarem do Profletras 
(Programa de Mestrado 
Profissional de Letras). 

O Profletras é gratuito, 
oferece 20 vagas e tem 
como responsável o go-
verno federal, por meio 
do IFES (de Vitória) e da 
UFRN.

Sandra Bassani des-
tacou que a Faceli con-
tribuiu para trazer o curso 
de Mestrado – pela pri-
meira vez – para o Es-

pírito Santo. “A Faculda-
de também vai oferecer 
aulas preparatórias para 
os profissionais da rede 
municipal de Linhares 
interessados em partici-
par do processo seletivo 
e dará um suporte para 
aqueles que se classifica-
rem”, frisou.

O secretário de Edu-
cação de Linhares, Sér-
gio Lopes, prestigiou o 
encontro. Ele apoia a ini-
ciativa e elogiou o traba-
lho que está sendo reali-
zado pela Faceli.

O encontro aconteceu no auditório da UAB-Faceli

A Faceli (Faculdade 
de Ensino Superior de Li-
nhares) firmou na última 
semana de junho dois 
convênios com o Go-
verno do Espírito Santo 
(no caso específico, com 
a Secretaria de Estado 
de Educação): o de nº 
089/2014, que tem co-
mo objeto a execução do 
programa conjunto na re-
alização de estágio super-
visionado obrigatório por 
tempo indeterminado, e o 
de nº 090/2014, que tem 
como objeto a execução 
do Programa Bolsa Está-
gio Formação Docente pa-
ra estudantes de curso de 
licenciatura em estabeleci-
mentos públicos estaduais 
de ensino.
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Nos últimos meses, concen-
tramos esforços para ampliar a 
qualidade de vida de muitos de 
nossos alunos, assim como au-
mentar a acessibilidade dentro 
do espaço físico da Faculdade. 

Assim, vários convênios para 
estágio remunerado foram as-
sinados, em parceria, inclusive, 
com o Governo do Estado. 

Na Faceli, além de os cursos 
serem gratuitos, a Faculdade 
oferece aos estudantes a possi-
bilidade de ter algum tipo de ren-
da, por meio dos estágios remu-
nerados.

Atualmente, o número de alu-
nos exercendo esses estágios 
em cada curso varia de acordo 
com a própria natureza de suas 
atuações. Enquanto que as áre-
as de Direito e Pedagogia são, 
em grande parte, da esfera pú-
blica – e por isso são possíveis 
convênios mais abrangentes –, 
a área de Administração tem seu 
volume maior da esfera privada, 
exigindo, assim, um tratamento 
mais específico. 

Recentemente, vários alunos 
foram contemplados com es-

tágios de forma autônoma, ou 
seja, foram aprovados em con-
cursos. Alunas do curso de Di-
reito conseguiram as primeiras 
colocações em concursos para 
estágio no Ministério Público 
Estadual. É a integração entre a 
capacidade dos alunos e a qua-
lidade dos cursos.

E com a instalação de um 
amplo e moderno elevador que 
dá acesso ao auditório da UAB/
Faceli, a Faculdade atende a 
uma reivindicação antiga de 
quem frequenta este espaço e 
tem dificuldades de locomoção. 
Essa foi uma ação prioritária nos 
últimos meses porque o bem-
-estar dos nossos cidadãos tem 
de ser levado a sério. Para isso, 
contamos com a colaboração e 
o apoio do Poder Executivo, na 
pessoa do prefeito Nozinho Cor-
rêa, a quem agradecemos pelo 
empenho e dedicação. 
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Faculdade tem 
91 alunos fazendo 

estágio remunerado
Conforme levanta-

mento dos contratos   
vigentes no mês de 
junho, 91 alunos da 
Faceli estão exercen-
do estágio remunera-
do, sendo 9 do curso 
de Administração, 39 
de Direito e 43 de Pe-
gagogia. 

O levantamento 
abrange somente  o 
número de alunos 
com contratos de con-
vênios celebrados  pe-
la Faculdade com  ou-
tras instituições, não 

Estudantes do curso 
de Direito da Faceli fi-
zeram, no dia 3/6, uma 
visita técnica ao Centro 
de Detenção e Resso-
cialização de Linhares 
(CDRL), localizado às 
margens da BR 101, em 
Bebedouro.

O CDRL é uma das 
duas unidades prisionais 
existentes no município 
– a outra é a Penitenciá-
ria Regional de Linhares 

Estudantes de Direito fazem visita técnica ao CDRL

– e abriga os presos que 
cumprem pena em regi-
me fechado.

Segundo o coorde-
nador do curso, Ber-
nardo Augusto Gomes 
Rodrigues, as visitas 
técnicas têm por objeti-
vo propiciar aos alunos 
o conhecimento sobre o 
funcionamento do siste-
ma prisional, bem as di-
ferenças que os regimes 
de pena acarretam. 

Os estudantes foram orientados pelo coordenador do 
curso de Direito, Bernardo Rodrigues (o último,à dir.)

A Faceli (Faculdade 
de Ensino Superior de 
Linhares) firmou na últi-
ma semana de junho dois 
convênios com o Gover-
no do Espírito Santo (no 
caso específico, com a 
Secretaria de Estado de 
Educação).

O convênio nº 089/2014 
tem como objeto a execu-
ção do programa conjunto 
na realização de estágio 
supervisionado obrigatório 
por tempo indeterminado, 
conforme disposto na le-
gislação ou enquanto du-
rar o Programa de Apoio 
ao Estágio de Estudantes 
de Formação de Professo-
res da Educação Básica.

Já o convênio nº 
090/2014 tem como objeto 
a execução do Programa 
Bolsa Estágio Formação 
Docente para estudantes 
de curso de licenciatura 

em estabelecimentos pú-
blicos estaduais de ensi-
no.

Esse programa é uma 
oportunidade do aluno de 
Licenciatura em Pedago-
gia vivenciar o cotidiano 
das instituições escolares 
e ao mesmo tempo rece-

ber uma remuneração.
A Secretaria de Esta-

do da Educação (Sedu) 
disponibiliza, por meio de 
edital, o número de vagas 
disponíveis nas escolas 
da rede, e o Agente Inte-
grador (CIEE – Centro In-
tegrado Empresa Escola) 

Faceli firma convênios com o Governo do Estado

O coordenador do curso de Pedagogia da Faceli, 
Marcelo Loureiro Ucelli, destaca que o valor da bolsa é 
de R$ 545,88

0000000

faz a captação, seleção, 
classificação e o encami-
nhamento dos estagiários 
para as escolas. 

O coordenador do 
curso de Pedagogia da 
Faceli, Marcelo Lourei-
ro Ucelli, destaca que o 
valor da bolsa é de R$ 
545,88 para uma carga 
horária de 20 horas se-
manais, distribuídas em 
quatro horas diárias.

A Sedu também dis-
ponibiliza vale transporte 
para o estagiário e uma 
ajuda de custo no valor 
de R$ 85,20 em caso de 
transporte intermunicipal, 
que será creditada na 
conta de cada estagiário 
nos dias de pagamento. 

Os interessados em 
participar do programa 
devem entrar em conta-
to com a coordenação 
do curso.

sendo contabilizados 
os estágios consegui-
dos pelo próprio aluno 
de forma autônoma 
como, por exemplo, 
concurso público.

As remunerações  
variam de acordo com 
o tipo de contrato, o 
órgão ou empresa 
contratante e a car-
ga horária, sendo  a 
maioria delas de 80% 
do salário mínimo,  
havendo casos em 
que passam de mil 
reais.
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A Faceli adquiriu e 
instalou um elevador 
que dá acesso ao audi-
tório da UAB-Faceli, no 
bairro Novo Horizonte. O 
equipamento começou a 
atender idosos e pesso-
as com deficiência nes-
ta quinta-feira (26/06), 
após a assinatura do 
Termo de Entrega.

O documento foi as-
sinado pela diretora pre-
sidente da Fundação 
Faceli, Sandra Bassa-
ni, tendo como teste-
munhas dois membros 
da Adefil (Associação 
dos Deficientes de Li-
nhares): José Geraldo 
Giovani (presidente) e 
Charle Fornaciari Perei-
ra (tesoureiro); e duas 
integrantes do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa: Ana 
Ambrosini de Lima e Le-
onir das Graças Victor 
Mai.

A diretora presiden-
te da Fundação Faceli, 
Sandra Bassani, frisou 
que, para custear a ins-
talação do elevador, fir-
mou um convênio com 
a Prefeitura de Linhares. 
“Estamos entregando 
um equipamento neces-
sário. A atual administra-
ção respeita a comuni-
dade e, por esse motivo, 
resolveu um problema 
que se arrastava há bas-

Faceli instala elevador que dá acesso ao auditório

tante tempo”, disse.
Os membros das du-

as entidades elogiaram 
a prefeitura e a Faceli. 
“Observamos desde o 
início o interesse de vo-
cês em resolver o pro-
blema. Agradecemos a 
todos pelo empenho”, 
afirmaram.

O elevador substitui 
uma antiga plataforma 
elevatória que não fun-
cionava desde a gestão 
passada. Ele possui 
acionamento elétrico, 
controle de velocida-
de por variação de 
frequência e comporta 
até 400 quilos. A ga-
rantia mínima é de 12 
meses, ficando a cargo 
da empresa contratada 
a substituição de peças 
que porventura apre-
sentem defeitos de fa-
bricação ou montagem.

A diretora adminis-
trativa e financeira da 
Faceli, Maria Thereza 
Costa Guimarães e Sou-
za, explicou que para 
viabilizar o serviço a fa-
culdade preparou três 
pregões. O primeiro, em 
15 de outubro de 2013, 
contou com apenas uma 
empresa. Como o valor 
apresentado – R$ 156 
mil – foi considerado ex-
cessivo, o certame foi 
declarado fracassado.

O segundo pregão, 

marcado para 6 de ja-
neiro deste ano, não 
ocorreu porque não 
apareceram empre-
sas interessadas. Na 
terceira tentativa, no 
dia 29 de janeiro, sur-

giram duas empresas. 
A Equibrasil Ltda., de 
Lontras (SC), venceu a 
disputa ao apresentar 
a melhor proposta e o 
menor preço – R$ 80 
mil.

Diretoria da Faceli com representantes da Adefil e do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
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A Comissão para 
Contratação de Está-
gio na Vara Federal de 
Linhares e a Comissão 
Examinadora da Sele-
ção para Estagiários de 
Direito do Ministério Pú-
blico do Espírito Santo 
divulgaram este mês os 
resultados dos seus res-
pectivos processos sele-
tivos.    

Diversos alunos(as) 
do curso de Direito da 
Faceli participaram des-
ses processos, obtendo 
excelentes resultados.

 Kíssila Pinheiro Se-

vero (6º período) con-
quistou a primeira das 
duas vagas oferecidas 
para a Vara Federal de 
Linhares. Cláudia Maria 
Archanjo Brandão e Láy-
na Arpini Rodrigues tam-
bém se classificaram, fi-
cando na suplência. 

Para estágio do Minis-
tério Público do ES (Rio 
Bananal), Aline Bazoni 
(4º período) obteve a pri-
meira colocação e, para 
o Ministério Público do 
ES (Linhares), Andressa 
Stalter ficou em primeiro 
lugar. Jéssica Martins e 

Alunas de Direito da Faceli obtêm primeiras
 colocações em concursos para estágio

Janete Carvalho (ambas 
do 4º período) ficaram 
empatadas na segunda 
colocação. 

A acadêmica Kíssila 
Pinheiro e Aline Bazoni 
falaram sobre sua apro-
vações: “Sinto-me gra-
tificada pela aprovação 
e agradeço o apoio da 
Faceli e dos mestres em 
minha formação acadê-
mica”, disse Kíssila. Por 
sua vez, Aline afirmou 
que: ‘‘O estágio é uma 
oportunidade de integra-
ção da teoria e a prática, 
proporcionando o conta-

to direto com o “real” uni-
verso jurídico.” 

“Parabenizo aos 
aprovados por mais es-
sa vitória. Esse bom 
desempenho observado 
é reflexo do esforço de 
cada um e do trabalho 
que é realizado pela Fa-
culdade, que enfatiza a 
qualidade de ensino e 
a busca pelo conheci-
mento teórico e prático”, 
disse o coordenador e 
Professor do curso de 
Direito da Faceli, Bernar-
do Augusto Gomes Ro-
drigues.

Foi realizado durante 
o mês de junho o Se-
minário Interdisciplinar 
do curso de Direito. Du-
rante o seminário, cada 
turma ficou encarrega-
da de analisar uma obra 
relacionada às  discipli-
nas ministradas em seu 
período e, ao final, ela-
borar uma resenha des-
critiva e expôr oralmen-
te o conteúdo da obra 
através de seminários. 

Segundo o cordena-
dor do curso, Bernardo 
Rodrigues, o objetivo do 
seminário foi desenvol-
ver um estudo interdis-
ciplinar que possibilite 
maior interação entre 
os docentes e discen-
tes da Faceli, além de 
proporcionar o exercício 
da oralidade na apre-
sentação dos trabalhos 
e incentivar o uso da 
metodologia científica 
para elaborar trabalhos 
acadêmicos.

“O Seminário Inter-
disciplinar alcançou seu 
objetivo, colaborando 

O coordenador do curso de Direitso, Bernardo Rodrigues (centro), com participantes do Seminário

Curso de Direito tem Seminário Interdisciplinar 

Acadêmicos do 4º período desenvolveram seu trabalho com base na obra Operação Banqueiro

para que o discente de-
senvolvesse sua própria 
autonomia, sendo pro-
tagonista nessa ação. É 

necessário termos ativi-
dades acadêmicas que 
buscam a oralidade e o 
trabalho em equipe, fa-

tores esses que ficaram 
evidenciados ao curso 
de Direito”, disse Ber-
nardo Rodrigues. 
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Alunos, professo-
res, colaboradores e a 
comunidade em geral 
aguardam ansiosamente 
a entrega da nova sede 
da Faculdade de Ensino 
Superior de Linhares, a 
Faceli, no bairro Novo 
Horizonte. Na tarde do 
dia 11/6 foi feita a apre-
sentação da obra a alu-
nos da Faculdade. A pró-
pria diretora presidente 
da instituição, Sandra 
Bassani, conduziu a visi-
ta ao canteiro de obras.

“O tamanho da obra 
me surpreendeu muito. 
O prédio vai proporci-
nonar acessibilidade a 

todos. Deu pra ver que 
cada detalhe está sen-
do pensado. Espero 
muito estudar nesta es-
trutura”, afirma a aluna 
do 6º período do curso 
de Direito da Faceli, Ja-
de Tozato Ferreira. Para 
o acadêmico do 1º pe-
ríodo do mesmo curso, 
Caio César Fagundes, 
a obra vai fortalecer o 
nome da faculdade. “É 
muito gratificante ver 
onde vamos estudar. Is-
so vai tornar a imagem 
da Faceli mais forte”, 
aponta.

Segundo a diretora 
presidente da Faceli, A nova sede terá trinta salas de aula

Alunos da Faceli visitam obras da sede própria da Faculdade
Sandra Bassani, a visita 
leva informação aos es-
tudantes. “Muitas vezes 
os alunos passam em 
frente às obras e não 
imaginam o que está 
acontecendo aqui den-
tro. As obras estão ace-
leradas, o novo espaço 
é grande e tem toda a 
acessibilidade. Quere-
mos mudar o mais rápi-
do possível”, diz.

A nova estrutura

A nova Faceli terá 30 
salas de aula, banhei-
ros, salas administrati-
vas, biblioteca com 500 
metros quadrados, mi-

diateca, laboratório de 
informática, Núcleo de 
Práticas Jurídicas, refei-
tório e  área de vivência, 
perfazendo seis mil me-
tros quadrados de área 
construída. O local terá 
ainda área para esta-
cionamento com 170 
vagas, passarela para 
pedestres, segurança e 
acessibilidade universal 
em todo o edifício. 

Atualmente a Face-
li funciona no polo da 
UAB, no bairro Novo 
Horizonte, e oferece 
graduação em Adminis-
tração, Direito e Peda-
gogia. 

A comitiva, durante a visita à obra

No dia 14 deste mês 
realizou-se o III Módulo 
do curso de extensão 
“Conhecendo o Direito 
do Consumidor, com o  
tema “Política Nacional 
do Consumidor”, que 

... e o assessor jurídico, Felipe da Silva Bezerra – tam-
bém do Procon Estadual  –, ministraram as aulas

abordou os Instrumen-
tos de Defesa do Con-
sumidor e Procons Es-
taduais e Municipais. 

O módulo foi minis-
trado pelo assessor 
jurídico do Procon Es-

O ouvidor do Procon Estadual Edmilson Vieira de Melo...

tadual,  Felipe da Silva 
Bezerra, e pelo ouvidor 
do Procon Estadual, 
Emilson Vieira de Melo.

Ao final, foram dis-
tibuídos exemplares 
do Código de Defesa 

do Consumidor e da 
cartilha “Superendivi-
damento – Saiba Pla-
nejar Seus Gastos e 
Evitar Dívidas”  elabo-
rada pelo Procon Esta-
dual. 

Servidores do Procon ministram aula de Direito do Consumidor


