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Às dezessete horas do dia trinta de março de dois mil e vinte, por meio de sala de 1 

reunião virtual, Zoom, se fizeram presentes o Diretor Acadêmico e Presidente do 2 

CONSUP, Rodrigo Teixeira Coffler, Presidente da Fundação Faceli e Vice 3 

Presidente do CONSUP Jussara Carvalho de Oliveira, a representante Técnica 4 

Administrativa Elaine Cordeiro do Nascimento, o representante discente Marcel  , 5 

os representantes do Corpo Docente, Rodrigo Santos Neves, Tiago Cação Vinhas, 6 

Antônio César Machado da Silva, Joana Lucia Alexandre de Freitas, Ludimila 7 

Caliman Campos, Marcela Rubia Tozato Daltio, Elisa Fabres de Oliveira, Márcia 8 

Perini Valle, Thalita Nunes Ruy Seibert, Suelen Agum dos Reis, . O Presidente do 9 

Conselho deu início à reunião falando sobre um dos pontos de pauta que é TCC, os 10 

conselheiros debateram para entrar em um consenso sobre as novas datas de 11 

entregas e apresentações de seus trabalhos para que não haja prejuízo aos discentes 12 

da Faculdade. Depois de muitas possibilidades sugeridas pelos membros do Consup, 13 

ficou prorrogado o prazo de depósito dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 14 

dos cursos de graduação da Faceli no semestre de 2020/1, tendo como prazo 15 

máximo para depósito até o dia quinze de julho de dois mil e vinte (15/07/2020) para 16 

os estudantes que defenderem seu trabalho até o fim de julho a tempo de colar grau 17 

na data definida pela respectiva turma, já para os estudantes que não tenham tempo 18 

hábil, para terminar e defender seu trabalho de conclusão de curso, terá até o dia 19 

quinze de setembro de dois mil e vinte (15/09/2020), desde que por meio de 20 

requerimento de defesa extemporânea de TCC, seja depositada até o dia 15/07/2020, 21 

com o aceite do Professor Orientador. Para os estudantes que não conseguirem 22 

terminar e apresentar seu trabalho no tempo hábil, estes poderão, por meio de 23 

requerimento, solicitar Colação de Grau Especial para o mês de outubro de 2020, 24 

quando será marcado pelo Consup, uma Sessão Solene, específica para este fim, 25 

onde serão reunidos todos os estudantes que requereram tal ato e estejam aptos a 26 

colar grau. O professor Antônio César Machado da Silva, perguntou se o regulamento 27 

de TCC já havia sido aprovado, para que os alunos pudessem fazer seus trabalhos de 28 

acordo com as novas regras. Jussara disso que ainda não havia sido terminado e 29 

sugeriu que até sua aprovação, poderia seguir as regras da ABNT. Todos 30 

concordaram e ficou decidido que os TCCs deverão utilizar como padrão, as Normas 31 

Técnicas da ABNT, contidas nos manuais de Normalização e Apresentação de 32 

Trabalhos Científicos e Acadêmicos e Normalização de Referências, editados pela 33 

Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). Colocada as sugestões em votação, 34 

O Conselho aprovou por unanimidade. Continuando a reunião, foi sugerido que as 35 

notas da P1 fossem lançadas no mínimo 10 dias antes do lançamento da P2, para 36 

uma melhor organização entre os professores. Com o aval dos membros do Consup, 37 

foi decidido prorrogar o prazo de lançamento no Pontal Acadêmico das notas da P1 e 38 

das Atividades de Sala de Aula para o dia primeiro de junho de dois mil e vinte 39 

(01/06/2020), atendendo ao dispositivo no inciso I, do artigo 3º da Resolução nº 40 

001/2020 do Consup. A professora Marcela sugeriu usar os sábados letivos do 41 

semestre de 2020/1 para a reposição das aulas relativas à semana de 16 a 42 

20/03/2020, sendo definida no retorno das aulas. O professor Tiago Cação Vinhas 43 

pediu a palavra e sugeriu que nesse tempo em que a Faculdade está parada, fosse 44 

criado pelo TI um portal em que possibilite e facilite algumas atividades para os 45 

alunos. O presidente do Consup disse que já havia conversado com o coordenador do 46 

TI, Welton Castoldi que disse que esse tipo de recurso não poderia ser criado pelo TI 47 
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da Faceli e sim adquirido no mercado por meio de licitação, mas poderiam gerir o 48 

sistema que fosse comprado pela faculdade. A vice-presidente pediu a palavra e 49 

disse que juntamente com o diretor administrativo da Faceli, o contrato da empresa 50 

que já nos presta serviço, se haveria alguma cláusula que possa ser feito algum 51 

ajuste e também a possibilidade de criar uma plataforma, caso não houvesse essa 52 

possibilidade, ver o que poderia ser feito para fazer um novo contrato. O professor 53 

Antonio César pediu a palavra e perguntou a Jussara, por estar mais próxima ao 54 

poder público, se ela tem alguma novidade sobre a situação do Covid-19. Jussara 55 

disse que a situação se mantém estável como são mostrados nos boletins diários que 56 

a prefeitura está apresentando, que o retorno às aulas, até o momento, continuam 57 

previstas para o dia 23/04/2020 e que a prefeitura está tentando trazer os testes para 58 

diagnosticar a doença para Linhares, podendo assim dar uma maior celeridade aos 59 

casos no município. Ainda com a palavra, Jussara Carvalho de Oliveira disse que 60 

entrou em contado com o Conselho de Educação e recebeu a noticia que a 61 

Faculdade havia sido recredenciada, com ressalva no Estágio e que depois precisaria 62 

conversar com a comissão de Pós-Graduação, pois o Conselho pediu para reformular 63 

o pedido. O professor Tiago Cação pediu a palavra e perguntou sobre o estágio da 64 

Pedagogia. 65 

 66 

Diante do exposto, o Presidente do Consup encerra a reunião ordinária do Conselho 67 

Superior da Faceli, e não havendo mais nada a tratar, eu, Roberto Calmon Friço, 68 

secretário Adhoc lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes 69 

assinada, para que produza os efeitos legais.  Linhares, 30 de março de 2020. 70 
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