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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação Faceli foi elaborado 

em conformidade com as diretrizes legais em vigor e é o documento que estabelece 

os objetivos, os princípios, as metas e as atividades acadêmicas que a Faculdade 

pretende desenvolver.  

 

O PDI constitui-se como um dos principais instrumentos nas avaliações para o 

credenciamento e recredenciamento da instituição, bem como para a autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de Graduação.  

 

A elaboração do PDI foi realizada de forma democrática e participativa, durante 

reuniões que contaram com a presença dos membros da Comissão designada para 

sua elaboração, composta pela Diretoria Executiva, Coordenadores de Curso, 

representantes de cada colegiado, representante do corpo técnico administrativo e 

procuradoria.   

 

Elaborado para um período de cinco anos, o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) é o instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da 

Instituição, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, 

visão de futuro, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende 

desenvolver.  

 

O conjunto dessas informações possibilita o aprimoramento do conhecimento interno 

da Instituição, bem como dos fatores externos não controláveis, constituindo-se um 

instrumento valioso para que os dirigentes possam melhor distinguir as alternativas 

que se apresentam e fazer escolhas mais eficientes e eficazes (MEC/SAPIEns, 

2006). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), em seu 

artigo 43 (das finalidades da educação superior), no artigo 46 (processo regular de 

avaliação institucional), no parágrafo § 1º do artigo 47 (informações sobre cursos, 
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componentes curriculares, entre outros), no artigo 56 (gestão democrática) e em 

outros, orienta o Ensino Superior no País e fornece subsídios basilares para o PDI. 

 

A Legislação Federal (art. 20 do Decreto nº 9235/2017 e seção II da Resolução CNE 

nº 10/2002) tornou imprescindível a apresentação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI no conjunto de documentos a serem encaminhados com vistas à 

propositura de várias solicitações, dentre elas, os pedidos de autorização de novos 

cursos, avaliação das condições de ensino e reconhecimento de cursos em 

funcionamento.  

 

Por outro lado, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo – 

CEE/ES, na Resolução nº 3777/2014, inciso I do art. 214, informa que o 

funcionamento das instituições de ensino superior subordinadas ao Conselho 

Estadual de Educação – CEE/ES, ocorrerá com base nos seguintes elementos de 

gestão: I - Plano de Desenvolvimento Institucional PDI [...] atendidas as 

recomendações da Resolução CNE nº 10, de 11 de março de 2002. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

I.1 Identificação 

Nome: Faculdade de Ensino Superior do Município de Linhares - Fundação Faceli 

CNPJ: 07.871.399/0001-25  

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 177 

Bairro: Novo Horizonte 

Cidade: Linhares 

Estado: Espírito Santo 

CEP: 29.902-120 

Tef: (27) 3373 7900 

Site: www.faceli.edu.br 

 

I.2 Finalidades 

São finalidades da Fundação Faceli: 

 

I. Manter a Faculdade de Ensino Superior de Linhares em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e outras instituições que a Fundação criar na mesma área dos 

seus fins. 

II. Estimular o progresso da ciência, das artes, do pensamento e da tecnologia.  

III. Formar cidadãos conscientes capazes de contribuir para o aperfeiçoamento 

humano e da sociedade em geral. 

IV. Estimular a pesquisa e a extensão, permanentemente atenta à evolução da 

sociedade, sensível aos seus anseios e compromissada com seus problemas. 

V. Contribuir para a formação científica, cultural, moral e cívica de indivíduos com 

vistas ao desenvolvimento da sociedade. 

VI. Colaborar com as instituições de todo o País na elevação dos diferentes níveis 

de ensino e na sua adaptação às necessidades do desenvolvimento local, regional e 

nacional. 

 

A Fundação Faceli não tem objetivos econômicos e não distribui lucros, bonificações 

ou vantagens aos membros da Diretoria Executiva, mantenedores ou associados, e 

os saldos que se verificarem em seus balanços serão aplicados no Município, quer 

no aumento do patrimônio da Fundação, quer na constituição de fundos ou em 

outras formas de aplicação que visem a assegurar a sua continuidade.  

http://www.faceli.edu.br/
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Os serviços prestados e as atividades exercidas pela Fundação e suas organizações 

mantidas estendem-se a quaisquer entidades ou cidadãos, independentemente de 

cor, nacionalidade, condição sexual ou social, credo político ou religioso. 

 

A Fundação é responsável pela Faculdade perante as autoridades e o público em 

geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da Lei e do Regimento Geral, a liberdade acadêmica do corpo 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos 

e a sua autonomia didático-científica. 

 

Compete precipuamente à Fundação promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 

financeiros. À Fundação reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial 

da Faculdade. 

 

Dependem de aprovação da mantenedora: o orçamento anual da faculdade; a 

assinatura de convênios, contratos ou acordos; as decisões dos órgãos colegiados 

que importem em aumento de despesa ou redução de receita; a admissão, punição 

ou dispensa de pessoal; a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição 

ou redução de suas vagas iniciais e alterações regimentais. 

 

Compete ao Poder Executivo Municipal designar, na forma prevista na Lei municipal 

nº 2.561 de 15 de dezembro de 2005 (alterada pela Lei municipal nº 2.681 de 18 de 

abril de 2007) a Diretoria Executiva da Fundação cabendo ao Diretor Presidente, a 

nomeação do pessoal docente e técnico-administrativo da Faculdade. Cabe ainda 

ao Diretor Presidente a designação dos ocupantes dos demais cargos ou funções de 

chefia, de coordenação e/ou de assessoramento da faculdade. 

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli (Instituição Mantida), com 

limite territorial de atuação circunscrito ao município de Linhares, Estado do Espírito 

Santo, é uma instituição pública municipal de ensino superior, entidade da 

Administração Pública Indireta, sem fins lucrativos, criada pela Lei Municipal Nº 
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2.561, de 15 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de 

abril de 2007 e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação pela Resolução - 

CEE nº. 1.343, de 20 de setembro de 2006. É regulamentada por um Regimento 

Geral, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade - Consup e pelo Conselho 

Estadual de Educação do Espírito Santo - CEE/ES. 

 

A Faceli é uma instituição de ensino superior, de estudo, de pesquisa e de extensão, 

em todos os ramos do saber e da divulgação científica técnica e cultural, pública, 

sem fins lucrativos, mantida pela Fundação Faceli, com limite territorial de atuação 

circunscrito ao município de Linhares, Estado do Espírito Santo.  

 

As autorizações para que os cursos de Direito, Administração e Pedagogia, 

advindos da Fanorte, passassem a funcionar sob a responsabilidade da Faceli, 

foram publicadas nas Resoluções CEE nº 1.386/2006 (Direito e Administração), de 

26 de dezembro de 2006 e CEE nº 1.431/2006 (Pedagogia), de 06 de fevereiro de 

2007.  

 

A Faceli foi inaugurada em 23 de agosto de 2007, com sede localizada no Bairro 

Aviso, quando foram iniciadas suas atividades acadêmicas, por meio da 

continuidade dos cursos de Graduação advindos da Fanorte, e da realização de um 

curso de preparação para o vestibular, o Pré-Faceli. 

 

A Fanorte, por ser Instituição privada, era supervisionada e avaliada pelo MEC. A 

partir da sua venda para o Município, dando origem à Faceli, passou a ter como 

mantenedora, a Fundação Faceli. 

 

Dessa forma, a Fundação Faculdades de Ensino Superior do Município de Linhares 

– Fundação Faceli providenciou o seu credenciamento junto ao órgão que passou a 

integrar, ou seja, o sistema de ensino estadual e, em consequência, solicitou o 

descredenciamento da Fanorte do sistema federal de ensino. 

 

Essa mudança de supervisão do MEC para o Conselho Estadual de Educação do 

Espírito Santo (CEE-ES) está embasada pelo artigo 17 da LDB, que diz: “Os 

sistemas de ensino dos Estados [...] compreendem: I – [...] e II – as instituições de 
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Educação Superior mantidas pelo Poder Público Municipal”. O que, justamente, se 

aplicava à Fundação Faceli, recentemente criada por meio de lei municipal. 

 

Em 2010, a sede da Faceli foi doada para o IFES, fazendo com que a Faculdade 

passasse a funcionar no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto 

Calmon, no Bairro Aviso. 

 

Em 2013, a Faceli foi transferida para as dependências da Universidade Aberta do 

Brasil – Polo Linhares, no Bairro BNH. 

 

Em 16 de novembro de 2016 foi transferida para a sua sede própria, localizada no 

Bairro BNH, onde se encontra até a presente data. 

 

O primeiro vestibular da Faceli foi realizado em janeiro de 2008, com 600 vagas, 

sendo 100 para cada curso superior: Administração, Direito, Pedagogia, Design de 

Produtos - Movelaria, Gestão Ambiental e Silvicultura. Também passaram a estudar 

na Faculdade os discentes oriundos das Faculdades Integradas Norte Capixaba 

(Fanorte) e acadêmicos advindos de outras faculdades – estes, por meio do 

Processo de Transferência Externa.  

 

Os atos e condições legais para o funcionamento dos cursos podem ser 

demonstrados no Quadro 1. 

Cursos 
Va- 

gas 

Vagas 

ocupadas 

em 2019 

Ato legal de 

Criação ou 

Reconheci-

mento 

Condição Legal 

Turmas 

em 

funciona

mento 

2019 

Administraç

ão 

(Bacharela

do) 

100 340 

Resolução CEE 

nº 1.386/2006 

Autorização de 

Funcionamento 

08 
Resolução CEE 

nº 2.831/2011 
Reconhecimento 

Resolução CEE 

Nº 3.965/2014 

Renovação de 

Reconhecimento 

Direito 

(Bacharela
100 502 

Resolução CEE 

nº 1.386/2006 

Autorização de 

Funcionamento 
10 
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do) Resolução CEE 

nº 3.181/2012 

Autorização de 

Oferta 

Resolução CEE 

Nº 4.020/2014 

Prorrogação de 

Autorização de 

Oferta 

Resolução CEE 

Nº 4.246/2015 

Prorrogação de 

vigência Resolução 

CEE nº 4.020/2014 

Resolução CEE 

Nº 4.549/2016 

Prorrogação de 

vigência Resolução 

CEE nº 4.246/2015 

Resolução CEE 

Nº 4.682/2016 
Reconhecimento 

Pedagogia 

(Licenciatur

a) 

100 

 

364 

 

Resolução CEE 

nº 1.431/2006 

Autorização de 

Funcionamento 

08 

Resolução CEE 

nº 2.830/2011 
Reconhecimento 

Resolução CEE 

Nº 4.020/2014 

Prorrogação de 

Autorização de 

Oferta 

Resolução CEE 

Nº 4.246/2015 

Prorrogação de 

vigência Resolução 

CEE nº 4.020/2014 

Resolução CEE 

Nº 4.549/2016 

Prorrogação de 

vigência Resolução 

CEE nº 4.246/2015 

Resolução CEE 

Nº 4.676/2016 

Renovação do 

Reconhecimento 

Quadro 01: Os atos e condições legais para o funcionamento dos cursos 

 

Os processos seletivos para ingresso nos cursos de Graduação estão demonstrados 

nos Quadros 2 e 3. 

VESTIBULAR 

Ano 
Nº de Processos 

Seletivos 
Vagas / Turno 

2015 01 
150 matutino 2015/1 

150 noturno 2015/2 

2016 01 
150 vespertino 2016/1 

150 noturno 2016/2 

2017 01 
150 matutino 2017/1 

150 noturno 2017/2 

2018 01 
150 vespertino 2018/1 

150 noturno 2018/2 

2019 01 150 matutino 2019/1 
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150 noturno 2019/2 

Quadro 2: Processos seletivos Vest Faceli 

 

Os Processos seletivos de transferência externa para ingresso nos cursos de 

Graduação estão dispostos abaixo: 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Ano 
Nº de Processos 

Seletivos 
Vagas / semestre 

2015 02 188 para 2015/1 

91 para 2015/2 

 

2016 

 

03 

81 para 2016/1 

202 para 2016/2 

201 para 2016/2 

2017 01 97 para 2017/1 

2018 01 91 para 2018/1 

2019 01 100 para 2019/1 

Quadro 3: Processos de transferência externa 

 

Atualmente, a Instituição conta com 1121 (mil cento e vinte e um) estudantes, 

distribuídos entre os cursos de Graduação: (Administração, Direito e Pedagogia). 

Esse número se altera constantemente com a entrada de novos alunos bem como 

com a desistência.  

 

A Faculdade, além de priorizar o ensino de qualidade, tem incentivado o 

desenvolvimento da pesquisa e de atividades de extensão estabelecendo assim, 

uma relação dinâmica entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Dessa forma, 

a Faculdade vem contribuindo com o desenvolvimento econômico, cultural e social 

dos alunos e, consequentemente, da região em que se insere. 

 

Os detalhamentos da constituição administrativa e acadêmica da Faculdade estão 

presentes no Regimento Geral e no Estatuto da Fundação. 

 

I.3 Missão Institucional 

É Missão da Faceli a formação da pessoa como profissional competente, 

estimulando a formação continuada, a conduta ética e o exercício da cidadania, e 

está alicerçada nos seguintes pilares: 

 Ênfase na formação da pessoa como cidadã e participante do meio social; 
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 Incentivo à postura ética no desempenho profissional e na vivência como 

cidadão; 

 Promoção do desenvolvimento do espírito crítico; 

 Desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício profissional; 

 Estímulo permanente ao aperfeiçoamento profissional e cultural.  

 

I.4 Visão  

Em consonância com sua Missão, seus Objetivos e Metas, e centrada na articulação 

ensino, pesquisa e extensão, a Faceli tem como visão de futuro ser reconhecida 

como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, 

comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e 

sustentável. 

 

I.5 Valores 

A Faceli compromete-se com a educação e o conhecimento, pautada nos seguintes 

valores: 

 Compromisso social; 

 Ética; 

 Exercício da cidadania; 

 Sociedade Sustentável; 

 Respeito à identidade e à diversidade; 

 Democracia; 

 Inovação;  

 Responsabilidade. 

 

I.6 Objetivos 

São objetivos da Faceli: 

 

I. estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade e 

para prosseguir na sua formação continuada; 
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III. contribuir para a formação de profissionais comprometidos tanto com a postura 

ética na área de suas aptidões quanto para o exercício efetivo da cidadania. 

IV. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, desse 

modo, promover o desenvolvimento da pessoa humana e do meio em que vive, 

atuando com consciência ecológica voltada para uma sociedade mais sustentável;  

V. promover a extensão como instrumento de formação de profissionais com 

vivência na comunidade, mediante cursos e serviços especiais, prestando 

colaboração constante à solução de problemas a ela relacionados; 

VI. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

VII. criar as condições de especialização e aperfeiçoamento técnico e científico aos 

seus recursos humanos, tanto aos docentes quanto os servidores da área técnica da 

administração; 

VIII. proporcionar assistência profissional à comunidade local, regional, nacional e 

internacional, na forma de consulta, assessoria e prestação de serviços às 

instituições em matérias vinculadas à sua Missão, aos seus Objetivos e às suas 

Atividades, como Instituição que atua integrando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

I.7 Metas Institucionais  

I.7.1 Metas institucionais previstas para o quinquênio de 2015-2019  

A informação de cumprimento e justificativas estão apresentadas a seguir: 

I – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANOS 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 Situação 

Elaborar e 

implementar Plano 

de Cargos e 

Salários  

- Contratar empresa 

especializada para 

elaboração do Plano 

de Cargos e Salários. 

 

- Apreciar, aprovar e 

implementar o Plano 

de Cargos e Salários. 

 

 

01 

 

 

 

01 

      

Meta 

cumprida 

 

 

Meta 

cumprida 

Realizar concurso 

público para 

ingresso de 

servidores técnico-

- Fazer levantamento 

de demanda com base 

no Plano de Cargos e 

Salários. 

 

01 

 

     

Meta 

cumprida 
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administrativos no 

quadro 

permanente da 

Faceli. 

 

- Contratar empresa 

especializada para 

realização do concurso 

público 

 

 

01 

 

Meta 

cumprida 

Realizar concurso 

público para 

ingresso de 

docentes no 

quadro 

permanente da 

Faceli. 

- Fazer levantamento 

de demanda com base 

no Plano de Cargos e 

Salários. 

 

- Contratar empresa 

especializada para 

realização do concurso 

público. 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

    

Meta 

cumprida 

 

 
Meta 

cumprida 

Implantar novas 

tecnologias. 

- Adquirir e atualizar 

sistemas para os 

setores 

administrativos. 

 

01 

 

01 

    

Meta 

cumprida 

 

 

Celebrar 

convênios com 

outras instâncias 

federativas para 

diversificação dos 

cursos de 

Graduação.  

Assinar convênio com 

os Governos Estadual 

e Federal para 

ampliação das 

atividades da Faceli. 

  

 

 

 

01 

   

Meta 

cumprida 

 

 

 

Quadro 4: Organização administrativa 

 

II – GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS 
ANOS 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 Situação 

Promover a 

capacitação 

continuada dos 

servidores. 

- Realizar convênios 

com instituições de 

ensino superior para 

viabilizar o acesso 

dos servidores a 

cursos de graduação 

e de pós-graduação. 

 

- Promover eventos 

internos que 

propiciem a 

formação 

continuada, a 

Interação entre os 

servidores e o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

*Meta 

não 

cumprida  

 

 

 

 
 

 

Meta 

cumprida 
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intercâmbio de 

informações e 

saberes. 

 

* Não houve possibilidade de celebração de convênio com essas instituições. 

Quadro 5: Gestão de desenvolvimento de pessoas 

 

III – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO 

AOS DISCENTES 
ANOS 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 Situação 

Avaliar os 

serviços 

prestados aos 

discentes. 

- Realizar a avaliação 

dos serviços 

prestados ao 

discente em conjunto 

com a Comissão 

própria de avaliação 

– CPA. 

 

02 02 02 

 

 
 

 

02 

 

 
 

 

02 

 

 

 

Meta 

cumprida 

Proporcionar 

estímulo à 

permanência dos 

discentes na 

instituição. 

- Desenvolver 

programas de 

nivelamento das 

disciplinas básicas a 

cada início de 

período letivo. 

 

- Promover o 

acompanhamento do 

discente com 

necessidades 

especiais de 

aprendizagem, por 

meio da orientação 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Meta 

cumprida 

 

 
 

 

 

Meta 

cumprida 

Proporcionar a 

inserção e 

permanência de 

pessoas com 

necessidades 

especiais de 

forma a garantir a 

elas o direito à 

educação. 

- Contratar interprete 

de Libras. 

 

01 

  

   

Meta 

cumprida 

 

 

 

- Realizar eventos de 

caráter técnico-

científico.   

02 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

Meta 

cumprida 
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Fortalecer e 

apoiar a 

participação 

discente em 

eventos técnicos, 

sociais, 

científicos, 

esportivos,  

artísticos e 

culturais. 

 

- Promover atividades 

de esportes, lazer e 

entretenimento.  

 

- Incentivar a 

participação discente 

em atividades 

educativas na 

comunidade local. 

 

- Elaborar sistemática 

de procedimentos 

para participação dos 

discentes em eventos 

como feiras, 

congressos, 

seminários, entre 

outros, na área do 

seu curso. 

 

- Visita guiada à 

Serlihges (Seccional 

Regional de Linhares 

do Instituto Histórico 

e Geográfico do 

Espírito Santo), que é 

uma entidade civil, de 

caráter cultural e 

científico, que tem 

por objetivo o estudo 

da história, geografia 

e ciências afins, 

especialmente no 

que concerne ao 

município de 

Linhares-ES, sem 

fins lucrativos, com o 

objetivo de conhecer 

o patrimônio histórico 

e cultural do 

Município. 

 

- Utilizar o acervo 

bibliográfico e 

fotográfico da 

Serlihges para 

pesquisas. 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 
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- Promover, nas 

dependências da 

Faculdade, 

exposições 

fotográficas, 

artesanais, culturais e 

artísticas como 

valorização da 

cultura regional/local. 

 

- Participar das festas 

culturais: Festa de 

Caboclo Bernardo, 

Festa da Cidade, 

entre outras; 

 

- Promover, 

juntamente com a 

Secretaria de Cultura, 

concurso de 

redações sobre a 

cultura linharense e 

do Espírito Santo. 

 

- Promover eventos 

de apresentação 

talentos e habilidades 

dos alunos, como 

apresentações 

musicais, festivais 

internos, etc. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 
 

 

 

* Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

Desenvolver 

programa de 

apoio social ao 

discente. 

- Assinar convênios 

com entidades 

públicas e privadas 

para estágio dos 

discentes.  

 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

Meta 

cumprida 

Avaliar os 

serviços 

prestados aos 

discentes. 

- Realizar a avaliação 

dos serviços 

prestados ao 

discente em conjunto 

com a Comissão 

Própria de Avaliação 

– CPA. 

 

02 02 02 

 
 

 

02 

 
 

 

02 

 
 

 

Meta 

cumprida 

* Não houve projeto aprovado para o desenvolvimento da atividade juntamente com a Secretaria de 
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Cultura 
Quadro 6: Políticas de atendimento aos discentes 

 

IV – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 
ANOS 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 Situação 

Ampliar e 

diversificar a 

oferta de cursos 

e vagas na 

instituição. 

- Ofertar processo 

seletivo de ingresso 

nos cursos 

autorizados (novas 

turmas). 

 

- Ofertar processo 

seletivo de 

transferência externa 

para alunos 

procedentes de 

outras IES. 

 

- Ofertar processo 

seletivo para 

ingresso no curso de 

Graduação em 

Serviço Social. 

 

- Fazer levantamento 

de demanda do 

curso de Graduação 

em Design de 

Interiores. 

 

- Elaborar o projeto 

político-pedagógico 

do curso de 

Graduação em 

Design de Interiores. 

 

- Ofertar processo 

seletivo para 

ingresso no curso de 

Graduação em 

Design de Interiores. 

 

- Fazer levantamento 

de demanda do 

curso de Graduação 

Tecnológica em 

01 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 
 

 

 

01 

 

 
 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 
*Meta não 

cumprida 
 

 

 

 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 
 

 

**Meta 

não 

cumprida 
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Cafeicultura. 

 

- Elaborar o projeto 

político-pedagógico 

do curso de 

Graduação 

Tecnológica em 

Cafeicultura. 

 

- Ofertar processo 

seletivo para 

ingresso no curso de 

Graduação 

Tecnológica em 

Cafeicultura. 

 

- Implantar cursos de 

especialização na 

área dos cursos 

consolidados. 

 

- Ofertar curso de 

mestrado da área da 

Educação em 

parceria com 

Ufes/Ifes. 

 

 
 
 

 

 

01        

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 
 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

 
 

Meta 

cumprida 

 

 
 

**Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

* Não houve dotação orçamentária suficiente para a abertura de novo curso. 

** Não houve demanda para a realização dos processos de oferta do curso. 

Aprimorar a 

qualidade dos 

cursos, por meio 

da atualização 

dos projetos 

político-

pedagógicos.  

- Atualizar os 

projetos político-

pedagógicos dos 

cursos de 

Administração, 

Direito e Pedagogia. 

 

 

 

 

03   Meta 

cumprida 

 

Acompanhar o 

desenvolvimento 

dos projetos 

político-

pedagógicos 

dos cursos de 

Graduação e de 

Licenciatura. 

- Criação do NDE 

para o 

acompanhamento da 

execução dos 

projetos político-

pedagógicos dos 

cursos. 

 

 

01  

 

 

 

  Meta 

cumprida 
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Promover a 

criação de 

grupos de 

pesquisa em 

articulação com 

o ensino e a 

extensão. 

- Desenvolver 

atividades, projetos e 

outros, relacionados 

com a pesquisa e a 

extensão. 

 

- Criar uma Revista 

Acadêmica para a 

divulgação dos 

resultados da 

pesquisa científica.  

 

- Desenvolver 

pesquisas aplicadas 

que contribuam para 

soluções de 

problemas de 

natureza econômica, 

educacional e social. 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

03 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Meta 

cumprida 

 

 
 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 
 

Meta 

cumprida 

 

 

Implementar 

ações que 

proporcionem a 

ampliação da 

relação teoria e 

prática dos 

conhecimentos 

adquiridos, em 

uma relação 

interativa da 

Faculdade com 

a sociedade. 

- Criação da 

Empresa Júnior, 

vinculada ao curso 

de Administração. 

 

- Realizar Semana 

Acadêmica 

Integrada. 

 

- Promover palestras 

e conferências sobre 

temas que reflitam a 

vida em sociedade. 

 

- Celebrar convênios 

com entidades e 

organizações para 

ampliar a oferta de 

vagas de estágio 

curricular e 

extracurricular. 

 

- Publicar 

informativos da 

Faceli, divulgando 

todas as 

informações e 

eventos importantes 

01 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

 

 

   

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

***Meta 

não 

cumprida 

 

 

Meta 

cumprida 
 

 

 

Meta 

cumprida 

 
 

 

Meta 

cumprida 

 

 

 

 

 

 

Meta 

cumprida 
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referentes à Faceli. 

 

- Comemorar datas 

especiais referentes 

aos profissionais 

vinculados aos 

cursos. 

 

- Ampliar a 

participação de 

servidores a alunos 

no Programa de 

Coleta Seletiva, em 

parceria com a 

Secretaria de Meio 

Ambiente da 

Prefeitura e outros 

órgãos ambientais. 

 

- Aperfeiçoar a 

coleta seletiva na 

Instituição. 

 

- Oferecer palestras 

à comunidade sobre 

consciência 

ecológica e ações de 

coleta seletiva. 

 

 

- Implantar ações de 

reaproveitamento de 

material reciclável. 

internos, etc. 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 

01 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 

01 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Meta  

cumprida 

 

 

 

 

 

****Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

 

 

****Meta 

não 

cumprida 

 

 

****Meta 

não 

cumprida 

 

 

 

 

****Meta 

não 

cumprida 

*** Optou-se pela criação do Núcleo de Práticas Administrativas e de Negócios – NUPAN, que 
garante o atendimento à comunidade do entorno da Faceli. 
**** O programa de coleta seletiva não se consolidou por não encontrar na respaldo e apoio na 
coleta seletiva do município. 

Quadro 7: Organização didático-pedagógica 

 

V – INFRAESTRUTURA ANOS 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 Situação 

Oferecer aos 

discentes e 

servidores 

instalações 

- Concluir a 

sede da 

Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta 

cumprida 
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eequipamentos 

adequados, 

visando ao 

aumento da 

qualidade de 

ensino e de vida. 

- Construir 

um anfiteatro 

e uma galeria 

de arte. 

 

- Adquirir 

conjunto de 

equipamentos 

e aparatos 

tecnológicos. 

 

- Adquirir 

mobiliário 

completo. 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 
 
 

 
 

01 

 

 
 

 

 
01 

 

01 

 

*Meta não 

cumprida 

 

 

Meta 

cumprida 

 
 

 

 

Meta 

cumprida 

* A construção do anfiteatro e da galeria de arte foi transferida para o quinquênio de 2020-2024, por 

falta de disponibilidade orçamentária 

Quadro 8: Infraestrutura 

 

7.1.2 Metas institucionais com previsão para o quinquênio de 2020-2024  

As informações das ações previstas estão apresentadas a seguir: 

I – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Realizar concurso público 

para ingresso de 

servidores (docentes e 

técnicos-administrativos) 

no quadro permanente da 

Faceli 

- Fazer levantamento 

de demanda com base 

no Plano de Cargos e 

Salários. 

 

 01    

- Contratar empresa 

especializada para 

realização do concurso 

público. 

 

 01    

- Chamar os aprovados 

para a posse  

 

  01 01  

Implantar novas 

tecnologias. 

- Adquirir e atualizar 

sistemas para os 

setores administrativos. 

 

 01 01 01 01 

Quadro 9: Organização Administrativa 
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II – GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS 

ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Promover a capacitação 

continuada dos 

servidores. 

- Promover eventos 

internos que propiciem 

a formação continuada, 

a interação entre os 

servidores e o 

intercâmbio de 

informações e saberes. 

 

02 02 02 02 02 

Quadro 10: Gestão de Desenvolvimento de Pessoas 

 

III – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS 

DISCENTES 

ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Proporcionar estímulo à 

permanência dos 

discentes na instituição. 

- Desenvolver cursos de 

nivelamento das 

disciplinas básicas a 

cada início de período 

letivo. 

 

02 02 02 02 02 

- Realizar oficinas de 

orientação profissional.  

 

01 01 01 01 01 

 

 

Fortalecer e apoiar a 

participação discente em 

eventos técnicos, sociais, 

científicos, esportivos,  

artísticos e culturais. 

- Realizar eventos de 

caráter técnico-

científico.  

 

10 10 10 10 10 

- Promover e apoiar a 

participação em 

atividades de esportes, 

lazer e entretenimento.  

 

02 02 02 02 02 

- Incentivar a 

participação discente 

em atividades na 

comunidade local, 

ligadas à sua área de 

formação. 

 

05 05 05 05 05 

- Apoiar a participação 

dos discentes em 

eventos como feiras, 

congressos, seminários, 

entre outros, na área do 

02 02 02 02 02 
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seu curso. 

 

- Promover, nas 

dependências da 

Faculdade, exposições 

fotográficas, artesanais, 

culturais e artísticas 

como valorização da 

cultura regional/local. 

 

02 02 02 02 02 

- Participar do Desfile 

Cívico Escolar. 

 

01 01 01 01 01 

- Promover eventos de 

apresentação talentos e 

habilidades dos alunos, 

como apresentações 

musicais, festivais 

internos, etc. 

 

01 01 01 01 01 

- Realizar Visita guiada 

à Serlihges (Seccional 

Regional de Linhares do 

Instituto Histórico e 

Geográfico do Espírito 

Santo), que é uma 

entidade civil, de caráter 

cultural e científico, que 

tem por objetivo o 

estudo da história, 

geografia e ciências 

afins, especialmente no 

que concerne ao 

município de Linhares-

ES, sem fins lucrativos, 

com o objetivo de 

conhecer o patrimônio 

histórico e cultural do 

Município. 

 

01 01 01 01 01 

Realizar o festival de 

música envolvendo toda 

a comunidade 

acadêmica 

 

01 01 01 01 01 

Aprimorar o Programa de 

Monitoria 

- Alterar o regulamento 

de monitoria, incluindo a 

01     
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remuneração por bolsa. 

 

Desenvolver programa de 

apoio social ao discente. 

- Realizar  convênios 

com entidades públicas 

e privadas para estágio 

dos discentes. 

 

06 06 06 06 06 

Desenvolver programa de 

apoio psicossocial ao 

discente. 

Criar Núcleo de 

Atendimento ao 

Discente com equipe 

profissionais 

multidisciplinar. 

 

  01   

- Realizar convênio com 

Instituições  que 

ofertam o serviço de 

escuta e apoio 

psicológico. 

 

01     

- Promover palestras e 

seminários sobre o 

tema. 

 

01 01 01 01 01 

Implantar sessões de 

fisioterapia e reeducação 

postural. 

- Realizar convênio com 

Instituições que ofertam 

o serviço de massagens 

fisioterapêuticas e 

reeducação postural. 

 

01     

Atrair os egressos para 

atividades acadêmico-

profissionais em suas 

áreas de atuação. 

- Convidar os egressos 

para participarem de 

projetos de extensão, 

eventos e demais 

atividades que 

promovam sua 

formação continuada. 

 

01 01 01 01 01 

Quadro 11: Políticas de atendimento aos discentes 

 

IV – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Ampliar e diversificar a 

oferta de cursos e vagas 

na instituição de 

Graduação e Pós-

Graduação. 

- Ofertar processo 

seletivo de ingresso nos 

cursos autorizados 

(novas turmas para 

cursos existentes). 

01 01 01 01 01 
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- Ofertar processo 

seletivo de 

transferência externa 

para alunos de outras 

IES. 

 

01 01 01 01 01 

- Fazer levantamento 

de demanda de cursos 

de Graduação e Pós-

Graduação 

 

 01 01 01 01 

- Elaborar o projeto 

político-pedagógico de 

curso de Graduação  e 

Pós-Graduação a 

serem ofertados. 

 

 01 01 01 01 

- Ofertar processo 

seletivo para ingresso 

nos cursos de 

Graduação e Pós-

Graduação aprovados. 

 

 01 01 01 01 

Aprimorar a qualidade de 

oferta dos cursos. 

- Atualizar os projetos 

político-pedagógicos 

dos cursos de 

Administração, Direito e 

Pedagogia. 

 

01 01 01 01 01 

- Atualizar os 

regulamentos, 

regimentos, resoluções, 

entre outros. 

 

01 01 01 01 01 

Ampliar as atividades de  

pesquisa em articulação 

com o ensino e a 

extensão. 

- Manter e ampliar 

atividades, projetos e 

outros, relacionados 

com a pesquisa e a 

extensão. 

 

01 01 01 01 01 

- Criar uma Revista 

Acadêmica para a 

divulgação dos 

resultados da pesquisa 

científica.  

 

 01    
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- Manter a realização 

da Jornada Científica e 

Congresso Estadual. 

 

01 01 01 01 01 

- Desenvolver 

pesquisas aplicadas 

que contribuam para 

soluções de problemas 

de natureza econômica,  

educacional e social. 

 

01 01 01 01 01 

- Incentivar a 

participação da Faceli 

nos programas de 

fomento à pesquisa e 

em eventos de cunho  

científico. 

 

01 01 01 01 01 

Implementar ações que 

proporcionem a ampliação 

da relação teoria e prática 

dos conhecimentos 

adquiridos, em uma 

relação interativa da 

Faculdade com a 

sociedade. 

- Promover palestras e 

conferências sobre 

temas que reflitam a 

vida em sociedade. 

 

01 01 01 01 01 

- Celebrar convênios 

com entidades e 

organizações para 

ampliar a oferta de 

vagas de estágio 

curricular e 

extracurricular. 

 

01 01 01 01 01 

- Ampliar os 

atendimentos nos 

núcleos de práticas: 

NPJ,  NUPAN, NPPJM 

e Brinquedoteca. 

 

01 01 01 01 01 

Quadro 12: Organização Didático Pedagógica 

 

V – INFRAESTRUTURA ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Oferecer aos discentes e 

servidores instalações e 

equipamentos adequados, 

visando ao aumento da 

qualidade de ensino e de 

- Construir um auditório 

para 300 lugares. 

 

  01   

- Ampliar a oferta de  

equipamentos e 

   01  
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vida. aparatos tecnológicos. 

 

- Adquirir mobiliário na 

medida da 

necessidade. 

 

 01 01 01 01 

Implantar  piso tátil para 

acessibilidade  a 

deficientes visuais ou com 

baixa visão, em todas as 

áreas de acesso e 

circulação da Faculdade, 

obedecendo à NBR 

16537:2016 

- Abrir processo de 

licitação para 

elaboração do projeto 

de implantação do piso 

tátil.  

01     

Implantar sinalização tátil 

vertical (placas táteis) 

Braille em todos as salas 

e setores da Faculdade. 

Abrir processo de 

licitação para 

elaboração do projeto 

de implantação da 

sinalização tátil vertical. 

 

01     

Quadro 13: Infraestrutura 

 

VI – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES ANOS 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Manter e ampliar o 

atendimento à 

comunidade nos núcleos 

de prática NPJ, NUPAN e 

Brinquedoteca. 

- Aumentar o número 

de horários de 

agendamento de 

atendimento dos 

núcleos. 

 

01 01 01 01 01 

- Ampliar as 

especialidades de 

atendimento nos 

núcleos. 

 

01 01 01 01 01 

Ampliar os projetos de 

extensão oferecidos à 

comunidade externa. 

- Criar novos projetos 

de extensão para oferta 

à comunidade externa. 

 

01 01 01 01 01 

Quadro 14: Responsabilidade Social da Instituição 

 

I.8 Área de Atuação Acadêmica 

Os cursos da Faceli classificam-se nas grandes áreas de Ciências Humanas e 

Ciências Sociais Aplicadas, conforme a Tabela de Classificação de áreas de 

Conhecimento da Capes, da seguinte forma: 
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 Bacharelado em Administração - Ciências Sociais Aplicadas; 

 Bacharelado em Direito - Ciências Sociais Aplicadas;  

 Licenciatura em Pedagogia - Ciências Humanas. 

 

Atualmente, a Faceli conta com a oferta de três cursos de nível superior, 

discriminado no Quadro 15. 

CURSOS E TURMAS EM OFERTA 

Nível/ 

Modalidade de ensino 

Turmas em turnos de  

funcionamento Número 

de turmas 

Número de 

vagas 

autorizadas 

por ano 
Matutino Vespertino Noturno 

Curso 

Superior 

Graduação 

em 

Administração 

02 02 04 08 100 

Graduação 

em Direito 
03 02 05 10 100 

Licenciatura 

em 

Pedagogia 

02 02 04 08 100 

TOTAL GERAL 07 06 13 26 300 

Quadro 15: Cursos e Turmas em oferta         

 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

II. 1 Breve Histórico  

A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – 

Fundação Faceli (Instituição Mantenedora), criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 

15 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de abril de 

2007 e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº. 

1.343, de 20 de setembro de 2006, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, 177, 

CEP 29.902-120, BNH, Linhares-ES, é entidade da Administração Pública Indireta 

constituída sob a forma de Fundação Pública Municipal.  

 

A Lei Nº 2561 de 15 de dezembro de 2005, em seu artigo 14, autoriza o Chefe do 

Poder Executivo a adquirir as Faculdades Integradas Norte Capixaba – Fanorte 

(entidade particular) e promover a doação à Fundação Faculdades Integradas do 

Ensino Superior do Município de Linhares – Faceli, incorporando-se ao seu 



 

33 

 

patrimônio, observando as disposições legais à espécie, em especial ao Decreto Lei 

nº 3.860/2001, de 09/07/2001.  

 

Assim, foi constituído como patrimônio da Faceli os móveis e imóveis das 

Faculdades Integradas Norte Capixaba – Fanorte, que foi autorizada pela Portaria 

MEC nº 2.158, de 23/07/02, bem como os cursos de Graduação que essa Instituição 

mantinha e que haviam sido reconhecidos pelo MEC: Direito, Administração e 

Pedagogia. 

 

Quando a Fanorte foi incorporada à Faceli, houve a necessidade de uma mudança 

de mantença, pois a Fanorte estava vinculada ao MEC, conforme art. 9º, inciso IX, 

da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que estabelece ser de 

competência da União autorizar, reconhecer, supervisionar e avaliar os cursos de 

educação superior de faculdades particulares e os estabelecimentos do sistema 

federal de ensino. 

 

Uma vez que a Fanorte e a Faceli passaram a ser uma única instituição municipal, 

sua mantença passou para a responsabilidade do Estado, conforme preconiza o art. 

10, inciso IV da LDB. 

 

O regime jurídico de pessoal da Fundação Faceli é o estatutário, devendo seu 

quadro ser composto de docentes e de pessoal de apoio técnico e administrativo, 

aprovados em concurso público de provas e títulos, ou contratados por tempo 

determinado, para atender a excepcionalidades, na forma prevista por lei municipal. 

Quanto à capacidade econômico-financeira da Mantenedora, está inserida e prevista 

no Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura. 

 

II.2 Dados Socioeconômicos da Região  

Linhares foi emancipada politicamente em 1943, é o maior município em área 

territorial do Estado, e tem sua sede cortada em toda a extensão pela BR 101 - 

rodovia que interliga o Sul ao Nordeste do Brasil, por onde são transportados os 

principais produtos da região. O município está localizado a 130 km de Vitória, a 

capital do Espírito Santo.  
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Atualmente, a economia do município está baseada na agricultura, produção 

florestal, pecuária, comércio, indústrias e extração de petróleo e gás. 

 

De acordo com dados do IBGE, de 2015, o município possui aproximadamente 

3.633 (três mil, seiscentas e trinta e três) empresas, entre estabelecimentos 

comerciais, indústrias e de empresas de prestação de serviços, com um PIB total de 

R$ 5.239.007.000,00 (cinco bilhões, duzentos e trinta e nove milhões e sete mil 

reais), e renda per capta de R$ 32.011,14 (trinta e dois mil, onze reais e quatorze 

centavos).  

 

No que tange à abertura de novos postos de trabalho, Linhares ocupa, segundo 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes a 

2018, a 3º colocação no Estado, com um crescimento de aproximadamente, 11% 

(onze por cento) em relação a anos anteriores.  

 

Nos dois últimos anos, por meio de ações de captação de empresas para atuarem 

no Município de Linhares, realizadas pelo Poder Público Municipal, já obteve os 

seguintes resultados, conforme Quadro 16: 

Empresa Ano de implantação Geração de Empregos 

Ampliação e modernização da 

Brametal S/A 
2017/2018 500 empregos diretos 

Ampliação da Weg Motores 

S/A 
2017/2018 500 empregos diretos 

Randon Implementos 

Rodoviários 
2018/2019 

350 empregos diretos nas 

áreas administrativas e de 

produção. 

Companhia Cacique Café 

Solúvel 
2019/2020 

1100  (330 na fase de 

construção e 800 na 

operação da fábrica) 

Brinox  2019/2020 300 empregos diretos 

Hospital Linhares Medical 

Center 
2020 750 empregos diretos 

Fimag 2020 200 empregos diretos 

Quadro 16. Novos empreendimentos em implantação em Linhares   
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
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O município de Linhares apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento da 

agropecuária e outras atividades econômicas. A agricultura sempre teve papel 

relevante na economia local. 

Entre as principais atividades destacamos a cafeicultura, fruticultura, pecuária, 

silvicultura e aquicultura. Linhares é um dos polos de agronegócio nacional mais 

diversificados devido ao elevado nível profissional dos produtores rurais 

independente do porte. 

 

Atualmente, de acordo com dados do IBGE, o município destaca-se na produção de 

nove culturas agrícolas sendo líder nessas produções em âmbito estadual. 

 

O café, principal produto agrícola local, gera em torno de R$ 70 milhões somente na 

produção. Seguido do mamão, com cerca de R$ 55 milhões, pecuária, cana de 

açúcar, coco, cacau, tilápia, entre outros. 

 

Além do aspecto econômico e social, o agronegócio também contribui no aspecto 

ambiental, cultural e histórico de Linhares além de posicionar-se com grandes 

oportunidades no mercado nas mais variadas frentes de trabalho. 

 

Recentemente, produtos locais têm ganhado o mundo pela qualidade reconhecida. 

É o caso do cacau que foi eleito o melhor do Brasil em 2017 e entre os dezoito 

melhores do mundo. A cachaça de Linhares também recebeu prêmio nacional e 

internacional pela qualidade e o mamão que há décadas é exportado para vários 

mercados no exterior é referência mundial pela qualidade, entre outros produtos. 

 

Na produção florestal, o destaque é para o plantio de eucalipto, destinado à 

produção de celulose, indústria moveleira e construção civil. No entanto um novo 

ciclo de produção se inicia com plantio de seringueira, palmitos e florestas nativas.  
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No segmento industrial, destacam-se as empresas do ramo moveleiro, de 

confecção, produção de álcool, motores, gêneros alimentícios - frangos, 

refrigerantes, laticínios, sucos - sendo essa última de referência nacional e 

internacional. Também há empresas de produção de aguardente, polpas de frutas, 

farinha, de beneficiamento de cacau e café, de metal/mecânico, entre outros.   

 

O polo moveleiro está entre os seis mais importantes do país, projetando o 

município também em nível internacional.   

 

A indústria de confecções está em crescimento, com algumas empresas que vêm se 

destacando em nível nacional, sobretudo na produção de roupas jeans.  

 

Quanto à produção de álcool, o município conta com uma empresa que produz uma 

média mensal de 4,5 milhões de litros de álcool combustível.   

 

No setor metal/mecânico, destacam-se indústrias responsáveis pela fabricação de 

tubos de aço, perfis estruturais e telhas, além de torres de linhas de transmissão de 

energia e postes de alta tensão, cuja produção foi dobrada a partir de 2018, com a 

ampliação da planta fabril. O setor conta ainda com uma moderna planta de 

produção de motores elétricos que teve sua ampliação realizada em 2017. As 

indústrias desse setor atendem ao mercado fornecendo produtos para empresas de 

grande porte, inclusive com abrangência internacional.   

 

No ramo de recursos minerais, Linhares vem se destacando com a exploração das 

bacias petrolíferas, ressaltando o complexo da Lagoa Parda/Petrobrás, situada a 55 

Km do centro de Linhares, no distrito de Regência. Há também exploração de gás 

natural, em uma reserva com estimativa de 1,25 bilhões de metros cúbicos, 

localizada em Cacimbas.   
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O município apresenta um grande potencial turístico, uma vez que possui o maior 

litoral do Estado, com as praias do Pontal do Ipiranga, Povoação, de Regência e a 

de Barra Seca – única praia para a prática do naturismo no Estado. Além das praias, 

69 lagoas localizam-se no município, sendo a Juparanã a maior do país, em volume 

de água doce e a segunda em extensão.  

 

A inauguração do novo aeroporto, prevista para novembro de 2019, irá incrementar 

ainda mais o turismo de lazer e de negócios na região, contando inclusive com voos 

para importantes capitais do país. 

 

A Região possui também um ecossistema considerado de extrema importância por 

seus espécimes animais e vegetais. Conta com três unidades de conservação: a 

Reserva Biológica de Sooretama, a Reserva Biológica de Comboios e a Floresta 

Nacional de Goytacazes. Outra atividade de grande relevância é o de preservação 

da tartaruga marinha, realizada pelo Projeto TAMAR/ IBAMA.  

 

Na área de inovação e revolução criativa, o Município está dando os primeiros 

passos, com a implantação do Comitê Linhares pela Inovação, do qual a Faceli é 

membro integrante. 

 

Linhares também se destaca quando o assunto é formação superior na área da 

educação, alcançando a 6ª colocação no Estado, segundo dados relativos ao ano de 

2018, possuindo 7.888 (sete mil, oitocentos e oitenta e oito) educadores com curso 

superior, mestrado e doutorado.  

 

Nos últimos anos, houve um crescimento demográfico elevado. Dados do IBGE de 

2018 demonstram que há em Linhares, aproximadamente 170.500 (cento e setenta 

mil e quinhentos) habitantes. 
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 A região de atuação da Faculdade compreende diretamente o município de 

Linhares, além de uma parte considerável das regiões circunvizinhas, somando 

499.045 mil habitantes somente no norte do Estado, segundo dados do IBGE/2010, 

como demonstra Tabela 1. 

Tabela 1. Município / Número de habitantes.  

Municípios (Espírito Santo) Nº de habitantes 

Boa Esperança 14.982 

Conceição da Barra 30.849 

Jaguaré 29.904 

João Neiva 16.614 

Linhares 173.500 

Montanha 18.770 

Mucurici 5.552 

Nova Venécia 49.780 

Pedro Canário 25.982 

Pinheiros 26.763 

Ponto Belo 7.784 

Rio Bananal 19.009 

São Mateus 128.542 

Sooretama 29.449 

TOTAL 577.480 

Fonte: Censo /2019 – IBGE 

 

O Sul da Bahia agrega outros 730.000 (setecentos e trinta mil) habitantes, com boa 

parte buscando qualificação profissional de nível superior para atender a demanda 

gerada por empresas como a Bahia Sul, lotada na Região.  

 

Diante desse cenário, a expectativa é que a cidade e a região cresçam em grandes 

proporções e que a demanda por profissionais qualificados e por instituições que se 

responsabilizem pela educação social, econômica e cultural dos cidadãos aumente 

de forma considerável. 
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No que tange à área de educação, a rede pública escolar municipal de Linhares 

conta, em 2019, com 25.839 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove) alunos 

distribuídos em 97 escolas (Tabela 2). Para atender a demanda municipal, a 

Secretaria de Educação possui um quadro de profissionais da educação com 1.111 

(mil, cento e onze) professores efetivos, 800 (oitocentos) professores em 

Designação Temporária e 146 (cento e quarenta e seis) pedagogos. 

Tabela 2 – Rede Pública de Educação Municipal 

Ordem Nome da Escola Número de Alunos 

1 CEIM Adagmar Pinto Santos 434 

2 CEIM Agnelo Guimarães 393 

3 CEIM Agostinho Rigoni 137 

4 CEIM Alegria do Saber 349 

5 CEIM Alfredo Christ 65 

6 CEIM Amigos do Saber 383 

7 CEIM Angelina Scandian Rigoni 129 

8 CEIM Antônio Aprígio 430 

9 CEIM Aristides Pinto Caldeira 380 

10 CEIM Branca de Neve 151 

11 CEIM Chapeuzinho Vermelho 610 

12 CEIM Crescer 285 

13 CEIM Doce Mel 98 

14 CEIM Enock de Freitas 327 

15 CEIM Geny Ribeiro de Souza 340 

16 CEIM Gerôncio Franciso 44 

17 CEIM Giovani Paulo Salvador Meira 144 

18 CEIM Ilídia Rosa de Almeida dos Santos 303 

19 CEIM Jean Carlos Bastos 90 

20 CEIM José Cândido Durão 333 

21 CEIM José Carlos Elias 393 

22 CEIM Leodovico Donatelli 461 

23 CEIM Manoel Farias de Souza 329 

24 CEIM Mariana Batista Pompermayer 172 

25 CEIM Olga Bortot Molina 330 

26 CEIM Perpétua Maria dos Anjos 160 

27 CEIM Reino Mágico 119 

28 CEIM Rotary Clube 99 

29 CEIM Santa Rita de Cássia 309 

30 CEIM Sebastião Justino Furtado 193 
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Ordem Nome da Escola Número de Alunos 

31 CEIM Valdir Gabriel Marin 443 

32 CEIM Vila Regência 110 

33 CEIM Vovó Aurora 126 

34 CEIM Wenderson Nico de Feitas 110 

 
Total de Alunos da Educação Infantil 8.779 

35 CMEIEF Alcides Marinato 137 

36 EMEF Adelson Del Santo 889 

37 EMEF Angelo Recla 376 

38 EMEF Antônio Fernandes de Almeida 479 

39 EMEF Auto Guimarães e Souza 230 

40 EMEF Baixo Quartel 307 

41 EMEF Cabloco Bernardo 736 

42 EMEF Cid Adalberto dos Reis 569 

43 EMEF Dinorah Almeida Rodrigues 466 

44 EMEF Elza Roni Scarpati 693 

45 EMEF Jerônimo Monteiro 503 

46 EMEF José Modeneze 911 

47 EMEF Luiz de Camões 234 

48 EMEF Manoel Martins 458 

49 EMEF Maria Souza Matias 803 

50 EMEF Orozimbo Leite 189 

51 EMEF Prefeito Roberto Calmon 1.195 

52 EMEF Presidente Castelo Branco 413 

53 EMEF Professora Efigênia Sizenando 341 

54 EMEF Professora Eliana Correa Pinafo 742 

55 EMEF Professora Maria Aparecida Lavagnli 465 

56 EMEF Professora Maria da Penha Pazito Ventura 564 

57 EMEF Professora Urbana Penha Costa 350 

58 EMEF Roberto Moreira 468 

59 EMEF Samuel Batista Cruz 599 

60 EMEF Talma Drumond Pestana 212 

61 EMEF Zeferino Batista Fiorot 1.178 

62 EMEFM Marília de Rezende Scarton Coutinho 1.476 

63 EMPEF José Cândido Durão 29 

64 EMPEF Palhal 30 

65 EMPEF Patrimônio Humaitá 80 

66 EMPEF Vila Bethânia 114 

67 EMPEI Paulo Damião Tristão Purinha 11 
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Ordem Nome da Escola Número de Alunos 

68 EMPEI São Cristóvão 6 

69 EMPEIPEF Areal 42 

70 EMPEIPEF Bananal do Sul 24 

71 EMPEIPEF Bibiana Costa 34 

72 EMPEIPEF Boa Esperança 104 

73 EMPEIPEF Córrego Dr. Jones 45 

74 EMPEIPEF Córrego São Pedro 40 

75 EMPEIPEF Florentino Rodrigues Batista 63 

76 EMPEIUEF Córrego Japira 93 

77 EMPEIUEF Ema Sartório Biancardi 33 

78 EMPEIUEF Rio Quartel 39 

79 EMPEIUEF Terra Alta 35 

80 EMUEF Arnaldo Bisi 8 

81 EMUEF Cabeceira do Pau Grosso 2 

82 EMUEF Campos Verdes 19 

83 EMUEF Córrego do Meio 17 

84 EMUEF Córrego Piabanha 11 

85 EMUEF Fazenda Poção 12 

86 EMUEF Fazenda Riachuelo 29 

87 EMUEF Fazenda Três Marias 17 

88 EMUEF Fazenda Zacarias 18 

89 EMUEF Fazendo Thesouro 16 

90 EMUEF Lagoa das Palmas 10 

91 EMUEF Nossa Senhora do Bom Parto 9 

92 EMUEF Paulo André de Lima 12 

93 EMUEF Pontal do Ouro 22 

94 EMUEF Santa Rosa 14 

95 EMUEF Santo Hilário 12 

96 EMUEF São João da Terra alta 11 

97 EMUEF São Judas Tadeu 16 

Total de Alunos do Ensino Fundamental 17.060 

Total Geral de Alunos (Rede Municipal de Linhares) 25.839 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Aix Sistemas – 23/04/2019 

 

A rede pública escolar estadual de Linhares conta em 2019 com 10.460 (dez mil 

quatrocentos e sessenta) alunos distribuídos em 13 escolas (Tabela 3). Para atender 
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essa demanda, a Superintendência Regional de Linhares (SRE) possui 511 

(quinhentos e onze) professores e 31 (trinta e um) pedagogos. 

Tabela 3 – Número de alunos/escolas estaduais 

Ordem Nome da Escola Número de Alunos 

1 EEEF José de Caldas Brito 1.019 

2 EEEF Princesa Isabel 273 

3 EEEFM Bartouvino Costa 475 

4 EEEFM Manoel Salustiano de Souza 516 

5 EEEFM Nossa Senhora da Conceição 845 

6 EEEFM Polivalente de Linhares I 1.459 

7 EEEFM Professor Manoel Abreu 1.483 

8 EEEFM Professora Antonieta Banhos Fernandes 584 

9 EEEFM Professora Regina Banhos Paixão 1.406 

10 EEEFM Vila Regência 258 

11 EEEM Emir de Macedo Gomes 2.021 

12 EEEM Santina Morosini Cupertino 23 

13 EEF Paulo Damião Tristão 98 

TOTAL 10.460 

Fonte: Superintendência Regional de Educação 

 

Na área do Direito, no que se refere ao âmbito privado, o bacharel em Direito, 

devidamente habilitado e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, é apto a 

prestar assistência técnico-jurídica como advogado ou como consultor jurídico em 

diferentes áreas do conhecimento humano.  

 

No que tange à esfera pública, não obstante as opções de concurso específicas 

para aqueles que possuem formação superior jurídica, oferecidas no âmbito do 

Poder Judiciário (Estadual e Federal), do Ministério Público (Estadual e Federal), da 

Defensoria Pública (Estadual e da União), Órgãos de Segurança Pública não são 

raros os concursos destinados ao preenchimento de vagas no Poder Executivo que 

também contemplam um vasto conteúdo jurídico. 

Nesse cenário, a Faceli busca formar e qualificar os cidadãos para atuar nas 

organizações e instituições existentes e futuras, além de fomentar um ambiente 

acadêmico, com base teórico-prática, em consonância com sua missão de 
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“proporcionar a qualificação de profissionais competentes, comprometidos com a 

formação continuada, com a conduta ética e com o exercício da cidadania”. 

 

II.3. Princípios Filosóficos, Pedagógicos e Técnico-Metodológicos  

II.3.1 Princípios Filosóficos e Pedagógicos  

A proposta pedagógica atual da Faceli tem uma filosofia educacional que traduz sua 

missão, visão de futuro e seus objetivos institucionais.  

 

Os princípios e valores teórico-práticos que caracterizam o perfil institucional estão 

sustentados na percepção e compreensão de que a Faceli é composta por sujeitos 

históricos, sociais e políticos que integram um mundo em constante renovação e que 

são reflexivos, pesquisadores, abertos às inovações tecnológicas e ao diálogo 

pautado na ação.  

 

Sua concepção filosófica da educação orienta a construção e a materialização dos 

projetos pedagógicos dos cursos, através dos quais busca educar para as múltiplas 

competências e habilidades, por meio de um currículo multidisciplinar e atividades 

complementares que proporcionam vivências profissionais compatíveis com a 

formação do estudante. 

 

Assim, os Princípios Filosóficos e Pedagógicos que norteiam as atividades da Faceli, 

baseiam-se nos seguintes eixos: 

 

a) Articulação permanente entre teoria e prática: entende-se que a formação 

do sujeito para o exercício profissional deve proporcionar a aquisição de 

conhecimentos articulados pela relação entre teoria e prática que, além de 

integrar os saberes fundamentais da profissão, possibilite exercer seu papel 

social em prol do bem-estar da coletividade.  

b) Desenvolvimento da ética como princípio fundamental: as transformações 

sociais, políticas, econômicas e tecnológicas exigem das pessoas novas 

capacidades, impulsionam o debate sobre os princípios éticos e de 

competitividade, e conduzem a um contínuo repensar de valores, modelos e 

comportamentos. Nesse cenário, a Faceli entende que é importante 

proporcionar aos estudantes uma formação que contemple reflexões sobre 
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questões éticas e humanas, não só nas disciplinas que tratam diretamente do 

tema, mas em eventos e discussões no âmbito acadêmico. 

c) Responsabilidade em estimular o pensamento reflexivo: entende-se que o 

estímulo ao pensamento reflexivo se dá por meio de realização de atividades 

que proporcionem o debate de temas atuais e que envolvam questões 

sociais, políticas, educacionais entre outras, além do fomento à participação 

nas decisões institucionais através da representatividade nos conselhos 

instalados.  

d) Compromisso de estimular a cultura e a criação cultural: promoção e 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, por meio de 

publicações ou de outras formas de comunicação. A Faceli busca valorizar as 

manifestações culturais locais e de âmbito regional e nacional, por meio da 

interação entre os estudantes e a comunidade, com apresentações 

integradas no âmbito da Faculdade. 

e) Compromisso com o ensino-aprendizagem aliado à pesquisa e à 

extensão: a Faceli apoia a pesquisa, na busca de soluções para problemas 

apresentados pela realidade, o que implica, principalmente, capacidade 

investigativa que possibilite à pessoa visualizar, refletir e avaliar as causas de 

um fenômeno e propor estratégias para mudar situações. A prática orientada 

na graduação para as atividades de extensão vem criar condições que 

propiciem aos estudantes interatividade com a comunidade do entorno da 

Faculdade,  fortalecendo assim sua responsabilidade social.  

 

Nesse contexto, as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvem-se da 

seguinte forma: 

 

 ENSINO 

A proposta de ensino da Faceli é pautada pela exigência de um padrão de qualidade 

que tem marcado a expansão do Ensino Superior no Espírito Santo e no Brasil. A 

Faculdade busca incorporar em seus cursos as principais contribuições da ciência 

para que o processo ensino-aprendizagem viabilize a integração entre a teoria e a 

prática. 
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Desta forma, a proposta é definida a partir da missão e objetivos institucionais e visa 

a nortear a formação de profissionais competentes, comprometidos com a formação 

continuada, com a conduta ética e com o exercício da cidadania. Nessa concepção, 

o estudante constitui o centro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

O ensino compreende cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.  

No que se refere ao ensino de Graduação, a Faculdade oferece atualmente os 

seguintes cursos:  

 

  Administração – Bacharelado;  

  Direito – Bacharelado;   

  Pedagogia – Licenciatura 

 

A Faceli, visando à formação continuada de seus egressos e da comunidade, 

ofertará cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de seus respectivos cursos 

de Graduação, nos próximos anos. 

 

Os cursos de Extensão da Faculdade são ofertados sistematicamente, por meio dos 

colegiados dos cursos, atendendo às demandas da comunidade acadêmica e do 

entorno da Faceli. 

 

 PESQUISA 

Por meio do incentivo à pesquisa, a Faculdade visa a despertar a vocação científica 

e fortalecer talentos potenciais entre estudantes de graduação, pois a pesquisa está 

na base da atividade de produção do conhecimento, da tecnologia, da inovação e da 

criação e difusão cultural. 

 

O incentivo à pesquisa está norteado pelos seguintes princípios: 

 

 Utilização da pesquisa como método investigativo nas práticas de ensino, 

incorporada à rotina das atividades pedagógicas; 

 Constituição de uma cultura acadêmica em que se combine a transmissão de 

conhecimentos com a construção de novos saberes; 



 

46 

 

 Apoio a uma atitude pró-ativa na construção do saber; 

 Estímulo ao aumento da produção científica no âmbito acadêmico;  

 Divulgação das produções científicas geradas no âmbito acadêmico; 

 Incentivo à participação dos docentes e discentes em eventos científicos como 

simpósios e congressos, para divulgação dos trabalhos produzidos. 

 

 EXTENSÃO 

A Extensão na Faceli é promovida por meio de atividades educativas, culturais, 

técnico-científicas, além da prestação de serviços diretos à comunidade e 

participação nas atividades de formação de consciência quanto aos direitos 

humanos e sociais junto à população. Cabe destacar que os eventos de extensão 

contribuem com o processo de ensino-aprendizagem e auxiliam o estudante a 

cumprir horas para as atividades complementares exigidas pelos cursos. 

Essas atividades consistem no processo educativo, cultural e científico, que 

articulam o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizam a relação 

transformadora entre a Faculdade e a sociedade local, e visam a: 

 

 Desenvolver ações comunitárias e de prestação de serviços educacionais e 

orientações profissionais;  

 Possibilitar a educação continuada, por meio de cursos de aperfeiçoamento 

profissional; 

 Promover eventos de natureza cultural e científica, nas suas diversas 

modalidades.  

 

II.3.2. Princípios Técnico-Metodológicos 

Com base na interação do ensino com a prática, a pesquisa e a extensão, propõe-se 

que as disciplinas se conciliem de forma multidisciplinar e que sejam orientadas 

pela: 

 

a) Interdisciplinaridade interna: em cada programa de disciplina, visando à 

interconexão com outros campos de conhecimento; 

b) Interdisciplinaridade externa: na composição do currículo com disciplinas 

específicas do curso, e disciplinas de outras áreas do conhecimento; 
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c) Transdisciplinaridade:  não significa apenas que as disciplinas colaboram entre 

si, mas significa também que existe um pensamento organizador que ultrapassa 

as próprias disciplinas. O conhecimento adquire uma característica transversal, 

pois ele atravessa todas as disciplinas de alguma forma, para além do universo 

acadêmico, transcendendo para o universo de outros conhecimentos; 

d) Interface com os conteúdos de disciplinas ligadas a outras profissões, por meio 

dos seminários, semanas acadêmicas, grupos de estudo ou programas de 

extensão e de pesquisa. 

 

A metodologia está estruturada em momentos de assimilação de conhecimentos, de 

forma expositiva e dialogada; reflexão e discussão de temas atuais e do cotidiano; 

aplicação dos conhecimentos, tanto em sala de aula, quanto em laboratórios; 

elaboração individual e/ou grupal das temáticas propostas, entre outros. 

 

Nessa vertente, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (PPCs) 

propõem uma dinâmica de aulas, visando:  

 

 À construção de conhecimentos com base nos referenciais teóricos 

disponíveis para a área, bem como ao avanço no domínio de conhecimentos 

na área de tecnologia da informação e afins, de forma progressiva, adotando 

uma proposta fundamentada na aquisição de habilidades e competências, 

articuladas com a concepção do perfil proposto para o egresso; 

 À disponibilização de infraestrutura, de equipamentos e procedimentos que 

garantam o desenvolvimento de atividades acadêmicas características da 

formação do profissional; 

 Ao uso de métodos variados como seminários, projetos, simulações, painéis, 

comunicações orais e escritas, aula expositiva, textos, debates, vivências, 

visitas técnicas, fóruns de discussão, para uma dinâmica de aula capaz de 

estimular o interesse, usando estratégias adequadas aos diferentes 

conteúdos; 

 À avaliação processual, continuada, objetivando a reordenação da trajetória 

do ensino sempre que se faça necessário, pois a avaliação é vista como um 

momento de aprendizagem e como uma constatação da eficácia do ensino, 
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permitindo a verificação de lacunas e de erros como elementos naturais do 

processo. 

 

Nesse contexto, a Faceli propõe práticas pedagógicas e metodologias de ensino que 

motivem os estudantes a se dedicarem aos estudos no ambiente escolar e fora dele, 

à sua formação profissional e humana, e ao desenvolvimento de suas habilidades. 

 

II.4 Organização Didático-Pedagógica  

A organização didático-pedagógica é entendida como o conjunto de decisões 

coletivas, necessárias à realização das atividades acadêmicas, para garantir o 

processo de ensino-aprendizagem da IES. 

 

1) Inovações quanto à flexibilidade dos componentes curriculares: 

A Faceli, utiliza como inovações relativas à flexibilidade curricular dos cursos de 

Graduação, seguir as orientações do Parecer CNE/CES nº 67/2003, que orienta:  

“a nova legislação (Leis 9.131/95 e 9.394/96) teria de firmar diretrizes 

básicas para esse novo desafio, promovendo a flexibilização na elaboração 

dos currículos dos cursos de graduação, retirando-lhes as amarras da 

concentração, da inflexibilidade dos currículos mínimos profissionalizantes 

nacionais, que são substituídos por ‘Diretrizes Curriculares Nacionais’, e, 

depois, dispõe sobre essa flexibilização”.  

 

Ao final do Parecer, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da 

Comissão de Ensino Superior (CES) delibera que é possível às Instituições de 

Ensino Superior:  

“estabelecer um perfil do formando no qual a formação de nível superior se 

constituísse em processo contínuo, autônomo e permanente, com uma 

sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na 

competência teórico-prática, observada a flexibilização curricular, autonomia 

e a liberdade das instituições de inovar seus projetos pedagógicos de 

graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá estar apto”. 

 

Nesse sentido, existem diversas formas de flexibilizar os currículos dos cursos, de 

modo a considerar na formação do egresso as competências e habilidades 

desenvolvidas durante sua formação acadêmica e incorporar em seu histórico as 

diversas atividades complementares realizadas. 
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2) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

 

Considerando a flexibilização presente na integralização curricular, a Faceli, por 

meio de disciplinas optativas, previstas nos projetos pedagógicos dos cursos, 

oferece oportunidade de aprofundamento e atualização de conhecimentos 

específicos da formação acadêmica. 

 

Além disso, são desenvolvidas outras atividades diferenciadas como as elencadas a 

seguir: 

 

a. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação que a Faceli 

oferece orientam a inclusão obrigatória do TCC nas matrizes curriculares.  Assim, na 

matriz de cada curso, insere-se a disciplina de TCC que possui Regulamento próprio  

e que define atualmente, como modalidade, a monografia. 

 

b. Acesso a novas tecnologias aplicadas à formação 

A prática de atividades no laboratório de informática tem como função viabilizar as 

atividades de ensino e pesquisa, incluindo as disciplinas específicas de cada curso, 

além de outras atividades acadêmicas, com vistas a proporcionar o acesso a novas 

tecnologias vinculadas à formação acadêmica.  

 

c. Atividades Complementares 

Inseridas nos cursos de educação superior pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

as Atividades Complementares são veículos de articulação entre teoria e prática e 

outras habilidades e constituem um conjunto de práticas acadêmicas, de natureza 

extracurricular, que visam à complementação das competências, dos saberes, das 

habilidades e dos valores necessários à formação do aluno. 

 

Essas atividades constituem elemento indispensável para a integralização dos 

cursos de Graduação, devendo ser cumprida a totalidade das horas integrantes dos 

currículos dos cursos, dentre os grupos de atividades especificadas em 

Regulamento próprio. 

 



 

50 

 

As atividades acadêmicas complementares, estão distribuídas nos seguintes 

grandes grupos: 

 

Grupo I - Capacitação: são atividades relacionadas à formação profissional que 

visam à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas para o 

exercício professional; 

 

Grupo II - Produção Científica: são atividades relativas à produção do 

conhecimento realizadas por acadêmicos, supervisionadas por docentes da Faceli; 

 

Grupo III – Atividades Humanísticas: são atividades que visam a desenvolver 

habilidades interpessoais, requeridas pelo mercado de trabalho, como também 

despertar no egresso da faculdade uma sensibilidade para questões sociais 

emergentes da sociedade contemporânea; 

 

Grupo IV – Vivência Profissional Complementar: atividades que objetivam 

conectar o conhecimento teórico apreendido em sala de aula às atividades práticas 

relacionadas à formação profissional. 

 

3) Atividades Práticas e Estágio 

As atividades práticas são desenvolvidas ao longo do curso, segundo orientação do 

Projeto Pedagógico na programação curricular.  

No curso de Administração, a disciplina de Práticas Administrativas apresenta 

tópicos práticos importantes como recursos e rotinas administrativas, gestão das 

atividades e administração do tempo, postura profissional, gestão da carreira, entre 

outras.  

 

No curso de Direito são disponibilizadas as disciplinas práticas nas áreas cível, 

penal e trabalhista, que apresentam casos reais e/ou simulados sobre a organização 

judiciária estadual, orientação acerca dos procedimentos, formação de processos 

simulados, com elaboração de peças profissionais e atos processuais, simulação de 

audiências, sustentações orais, orientações para atuação em Tribunal do Júri, 

treinamento em técnicas de negociação coletiva, conciliação e arbitragem, entre 

outros.  
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No curso de Pedagogia são disponibilizadas as disciplinas Atividades Práticas, que 

estão relacionadas ao estudo do cotidiano escolar, à reflexão e crítica do processo 

educativo, a práticas pedagógicas com ferramentas tecnológicas, desenvolvimento 

de atividades culturais e ao treinamento com métodos práticos de alfabetização e 

letramento. Além disso, as Atividades Práticas proporcionam conhecimento de 

atividades administrativas de organização do ambiente escolar. 

 

Outra forma de viabilizar a aplicabilidade prática são os Estágios (obrigatórios e não 

obrigatórios), que compõem um dos principais meios de integração entre os 

conhecimentos adquiridos em sala e a vivência. Nesse sentido, o Estágio é um 

processo que busca aprofundar conhecimentos e saberes, em consonância com os 

já adquiridos ao longo do curso, visando a aproximação do estudante com a sua 

futura realidade profissional. 

 

Também são feitas visitas técnicas a instituições públicas e privadas como parte das 

atividades complementares dos cursos de graduação, com o objetivo de oportunizar 

aos discentes o conhecimento de diversas instituições, bem como a observação de 

suas práticas. 

 

O Estágio Supervisionado, integrante de cada currículo do curso, consta de 

atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho ou 

simuladas, sem vínculo empregatício. Para cada estudante é obrigatória a 

integralização da carga horária total do Estágio, prevista no currículo do curso, nela 

podendo incluir as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e 

avaliação das atividades.  

 

A política de estágio e prática profissional da Faceli é definida no Regimento Geral, 

nos Projetos Pedagógicos dos cursos de Graduação e nos Regulamentos de 

Estágio de cada curso, e compõe-se, basicamente, do estágio obrigatório e não 

obrigatório. 

 

O estágio não obrigatório pode ser remunerado ou não, mediante acordo entre o(a) 

estagiário(a) e a Instituição onde se propõe a exercer essa atividade, sendo 
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considerado como atividade complementar, se couber, por decisão conjunta da 

Coordenação do Curso e da Diretoria Acadêmica. 

 

Para cada estudante é obrigatória a integralização da carga horária total do Estágio 

Supervisionado prevista no respectivo currículo do curso, sendo possível incluir as 

horas destinadas ao planejamento, orientação e avaliação das atividades, sendo 

parte integrante da formação profissional do estudante,  

 

Para o cumprimento dos estágios, a Faceli busca parcerias com empresas e/ou 

instituições.  

 

Em relação ao curso de Direito, o estágio supervisionado deve ser feito parcial ou 

totalmente no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).  As atividades do estágio 

supervisionado obedecem ao estipulado na legislação em vigor sobre estágios e ao 

Regulamento Interno do NPJ e incluem: os conhecimentos gerais acerca da 

organização judiciária, noções éticas e disciplinares das atividades jurídicas e 

práticas de atos extrajudiciais simulados; pesquisas, seminários e trabalhos 

simulados das práticas profissionais dos diversos operadores jurídicos, abrangendo 

as várias áreas do Direito; atividades simuladas e atividades decorrentes do serviço 

de assistência jurídica, além de práticas de resolução alternativa de conflito. 

 

Para os estudantes do curso de Pedagogia, as quatro modalidades de estágio, quais 

sejam: Estágio da Educação Infantil, Estágio do Ensino Fundamental, Estágio na 

área de Gestão e o Estágio em ambientes não escolares, são desenvolvidas em 

escolas da rede municipal, estadual e particulares, além de empresas e instituições 

que ofereçam atendimentos que tenham relação com as atividades pedagógicas a 

serem desenvolvidas pelos estudantes, em cada modalidade.  

 

O estágio relativo ao curso de Administração ocorre por meio de convênios com 

organizações do setor público ou privado, permitindo um grande espaço para a 

prática profissional em vários setores econômicos e produtivos, como indústria, 

comércio, serviços e agronegócio.  Há também a possibilidade de realização do 

estágio, parcial ou integralmente, no Núcleo de Práticas Administrativas e de 

Negócios (NUPAN) criado pela Faceli.  
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As atividades do NUPAN são destinadas à prestação de serviços de orientação à 

comunidade nas seguintes áreas: Finanças, Mercadologia, Gestão de Recursos 

Humanos, Logística, Produção (Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos), 

Materiais e Sistemas de Informações Gerenciais.  

   

4) Documentos Norteadores da Prática Pedagógica 

Com vistas ao aprimoramento constante do ensino-aprendizagem, a Faceli tem 

investido na elaboração de documentos norteadores das práticas pedagógicas da 

Instituição e dos seus programas educacionais, procurando proporcionar o suporte 

pedagógico necessário. A seguir, relação de documentos norteadores da prática 

pedagógica: 

 

  Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC); 

  Regulamento de Estágio Supervisionado; 

  Regulamento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

  Regulamento do Programa de Monitoria Acadêmica (PMA); 

 Regulamento do Núcleo de Prática Jurídicas (NPJ); 

 Regulamento do Núcleo de Práticas Administrativas e de Negócios (NUPAN); 

 Regulamento da Biblioteca; 

  Regulamento de Pesquisa; 

  Regulamento de Extensão; 

 Regulamento de Atividades Complementares (AC); 

 Regulamento de Dependência e Adaptação;  

 Regulamento de Regime Especial de Aprendizagem (REA); 

 Regulamento de Transferência Externa; 

 Regulamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

 Regulamento de Oferta de Disciplinas Isoladas para Aluno Ouvinte; 

 Regulamento de Segunda Chamada; 

 Regulamento de Guarda Religiosa; 

 Regulamento de Processos Administrativos Disciplinares Discentes (PAD); 

 Regulamento da Brinquedoteca; 
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 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

5) Incorporação de Avanços Tecnológicos 

As novas tecnologias aplicadas à educação estão presentes no planejamento 

acadêmico, agregando valores na oferta de conteúdos e atividades.  

 

As ferramentas tecnológicas como facilitadoras da relação professor(a)/estudante e 

de flexibilização da oferta de disciplinas e currículos são fatores de diferenciação no 

novo contexto educacional. 

 

Para tanto, a Faceli disponibiliza, nas salas de aula acesso à Internet por meio da 

rede WI-FI e um projetor multimídia para utilização dos docentes.  

 

No Laboratório de Informática, todas as máquinas têm acesso à Internet e podem 

ser utilizadas diariamente pelos estudantes e pela comunidade. 

 

Na Biblioteca há computadores com acesso à internet, disponíveis para consulta ao 

acervo e realização de pesquisa.  

 

No curso de Pedagogia, está em fase de implantação, por meio de um projeto piloto, 

a organização dos estágios supervisionados utilizando a plataforma moodle, no 

endereço eletrônico moodle.faceli.edu.br. Essa modalidade possibilita maior 

interatividade entre professores orientadores e estagiários. 

 

Outro avanço tecnológico em uso desde 2014, refere-se ao sistema de inscrições do 

processo seletivo Vest Faceli, desenvolvido pelo setor de TI da Instituição, que 

possibilita a inscrição do candidato pelo site da Faculdade. O Sistema teve como 

referência o Sisu com o objetivo principal de aproveitar as notas do Enem como 

requisito de ingresso dos candidatos. 

 

Com isso, a Faceli deu um grande passo para ter autonomia nos processos 

seletivos, não sendo mais a necessidade de contratação de empresas terceirizadas 

para a aplicação das provas.  
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O sistema de inscrição foi desenvolvido em uma plataforma que permite acesso por 

meio de qualquer dispositivo conectado à internet (computador, smartphone, tablet e 

outros) e o formulário de inscrição foi planejado para ser preenchido de forma 

simples, com fontes em tamanhos variáveis para se adequar à tela do dispositivo 

que esteja sendo utilizado. 

 

II.5 Políticas de Ensino 

As políticas de ensino estão relacionadas às seguintes diretrizes: 

 

 Revisão e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e 

demais documentos norteadores;  

 Promoção de um ensino integrado à pesquisa e que se efetive na extensão; 

 Ampliação e melhoria da infraestrutura, em particular de laboratórios e da 

biblioteca, e investimento em novas tecnologias; 

 Flexibilização curricular; 

 Ampliação das formas de acesso ao ensino superior; 

 Implantação e desenvolvimento da Pós-Graduação;  

 Avaliação institucional, considerando seus princípios e seus objetivos, para que 

possa servir de ferramenta de gestão, a partir de indicadores elaborados em 

sintonia com os objetivos da Instituição. 

 

Dentre as políticas de ensino estão o apoio à realização de Grupos de Estudo que 

se caracterizam por projetos desenvolvidos por docentes dos cursos de graduação, 

para o estudo de temas atuais e de relevância com a finalidade de aprofundar 

estudos dos conteúdos da matriz curricular dos cursos de Graduação oferecidos 

pela Faceli.  

 

Nos últimos 2 (dois) anos, foram realizados os seguintes Grupos de Estudo: 

 

1) Apesar de vivermos uma nova ordem internacional desde a segunda metade do 

século XX, pautada na proteção do indivíduo, cotidianamente nos deparamos com 

atos de intolerâncias e desrespeito aos direitos dos cidadãos. Assim, o Grupo de 

Estudos:  “Direitos Humanos”, realizado em 2016-2 e continuado em 2017-1, 
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surgiu para estimular a pesquisa em direitos humanos, promovendo o debate sobre 

o tema e proporcionando o aprimoramento da percepção crítica dos integrantes do 

grupo. 

2) O grupo de estudo “Responsabilidade Civil do Estado”, realizado em 2016-2 e 

continuado em 2017-1, consistiu em uma atividade de estudo e debate sobre o 

tema, aperfeiçoando os conhecimentos dos alunos envolvidos acerca da 

responsabilidade civil do Estado, as consequências jurídicas dos danos provocados 

pela ação estatal e a sua forma de reparação.  

3) “Improbidade Administrativa” foi um grupo de estudo aprofundado sobre o tema 

em questão, realizado em 2017-2 e continuado em 2018-1 e 2019-1, que é de 

extrema relevância tendo em vista a frequência com que o assunto tem sido 

discutido e suas consequências maléficas para a sociedade. 

4) A produção acadêmica em Direito Constitucional ainda permanece carente quanto 

a investigações que pretendam ir além dos textos legislativos. Elas deveriam estudar 

também o ambiente sócio-político-cultural em que Constituições, leis e decisões 

judiciais foram elaboradas. Nesse sentido, esse Grupo de Estudo “História 

Constitucional Brasileira e seus Reflexos no Estado do Espírito Santo”, 

realizado em 2017-1 e continuado em 2017-2, procurou prestigiar a 

interdisciplinaridade, privilegiando a pesquisa em textos jurídicos, históricos e de 

filosofia política. 

5) “Processo e Justiça”, realizado em 2017-2, representou um estudo aprofundado 

sobre o tema, já que o Processo é a ferramenta primordial Estatal para a promoção 

da Justiça, portanto esse grupo de estudo foi relevante para aperfeiçoar os 

conhecimentos dos alunos de Direito. 

6) Diante do atual cenário de alta judicialização dos conflitos, longo decurso 

temporal para a resolução das disputas por parte do Poder Judiciário e crescente 

nível de insatisfação das partes com as decisões proferidas, inclusive pela parte que 

obteve seu pleito deferido, a mediação surge como uma alternativa de meio 

adequado de solução de disputas, em que as próprias partes negociam, dentro de 

um procedimento mais informal e conduzido por um mediador, a respeito de seus 

interesses e necessidades. Nesse sentido, o grupo de estudo “Entendendo o 

Procedimento da Mediação”, realizado em 2018-2, surgiu para aprofundar 

conhecimento a respeito do procedimento da mediação, fundamental para que esse 
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meio consensual de solução dos conflitos seja mais difundido para a sociedade em 

geral como meio de pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

7) As inter-relações entre as organizações e o Estado somente serão eficazes com a 

compreensão da praxis política dos cidadãos, por isso somente por intermédio delas 

é que eles poderão compreender e exigir o cumprimento das leis e das normas que 

regem o país, as organizações e as relações humanas. Assim, a criação do Grupo 

“Estudos Políticos e Sociais”, realizado em 2018-2, teve relevância ímpar, já que a 

transformação da sociedade só poderá ocorrer por intermédio da compreensão, 

análise e debate sobre teoria e ações políticas. 

 

Além disso, visando proporcionar a qualificação e atualização pedagógica para dos 

docentes, como parte da política de ensino institucional, planejam-se as seguintes 

atividades, descritas no Quadro 17: 

Denominação das Atividades Carga Horária Ano 

Capacitação para Coordenadores e 

Professores 

 

04 horas 

 

2020/2024 

Didática Aplicada 08 horas 2020/2024 

O Processo Ensino-Aprendizagem 04 horas 2020/2024 

Palestras com assuntos referentes aos 

valores e às práticas que sustentam a 

Visão de Futuro e os Princípios 

Pedagógicos da Faceli: como: Educação e 

Sustentabilidade; interdisciplinaridade x 

transdisciplinaridade; ética docente, 

educacional e profissional, entre outros. 

 

 

08 horas 

 

 

2020/2024 

Treinamento sobre Planejamento de Aula 08 horas 2020/2024 

Treinamento sobre Avaliação Acadêmica 08 horas 2020/2024 

Formação e Trabalho em Equipe 04 horas 2020/2024 

Sensibilização quanto às relações 

interpessoais entre Docentes e Discentes 

04 horas 2020/2024 

Treinamento para o uso de ferramentas 

para desenvolver a Inteligência Emocional 

04 horas 2020/2024 

Quadro 17 - Qualificação e Atualização Pedagógica dos Docentes 

 

II.6 Políticas de Extensão 
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O Plano Nacional de Extensão, publicado em novembro de 20161 define como 

diretrizes para a extensão a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, a 

interdisciplinaridade e a relação bidirecional com a sociedade. 

 

Essas atividades são contempladas na LDB, no inciso VII do Artigo 43, e estão 

relacionadas à educação superior, cuja finalidade é “promover a extensão aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

Instituição”. 

 

Por meio das atividades de Extensão, que devem privilegiar ações interdisciplinares, 

que reúnam áreas em torno de objetivos comuns, a Faceli busca estabelecer um 

vínculo com a comunidade, socializando o conhecimento, com vistas à otimização 

do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento e 

melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Os eixos temáticos que direcionam as atividades de Extensão da Faceli são os 

seguintes: 

 Educação, ética e cidadania; 

 Exercício da democracia; 

 Desenvolvimento da cultura;  

 Articulação entre teoria e prática profissional; 

 Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; 

 

As atividades de Extensão compreendem: 

 

 Prestação de serviços à comunidade, estabelecendo uma relação de troca e 

uma forma de comunicação entre a IES e seu meio; 

 Identificação de situações/problemas na região de abrangência da Faculdade, 

definindo ações de intervenção para correção das distorções diagnosticadas, 

                                            

1  Fonte: http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3, 

acessado em 18/09/2019. 

http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
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contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da 

população; 

 Seleção de programas de extensão que privilegiem a ação interdisciplinar, e 

reúnam áreas diferentes em torno de objetivos comuns; e 

 Estabelecimento de convênios ou parcerias visando os objetivos sociais, 

culturais, educacionais e outros apontados nos diagnósticos elaborados. 

 

A política de Extensão da Faceli encontra-se normatizada no Regulamento de 

Extensão (em elaboração).  

 

Além das atividades acima elencadas, existem ações a serem executadas, que 

compreendem o(a):  

 

 Elaboração do novo Regulamento de Extensão, em consonância com a 

Missão e Visão de Futuro da Instituição; 

 Assinatura de convênios e parcerias com entidades, instituições e 

comunidade para execução de projetos de extensão; 

 Planejamento contínuo da Coordenação de Extensão para promover, 

acompanhar e avaliar as atividades e os projetos de Extensão; 

 Apoio a projetos de extensão apresentados pelos(as) docentes ou pelos(as) 

discentes; 

 Divulgação dos resultados, avaliação e replanejamento constante das ações 

extensionistas. 

 

Emerge desses pressupostos e compromissos, uma política institucional relacionada 

à extensão, a de apoio às ações do desenvolvimento comunitário, a ser viabilizada 

em projetos e atividades, para diagnóstico dos problemas regionais nas áreas de 

educação, tecnologia, meio ambiente, bem como nos aspectos sócio-políticos e 

econômicos. 

 

Esse diagnóstico tem caráter permanente e será constantemente atualizado, 

podendo ser utilizados para o desenvolvimento de atividades de extensão, com o 

objetivo de contribuir com uma intervenção positiva no contexto analisado.  
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As atividades de Extensão serão planejadas e organizadas pela Coordenadoria de 

Extensão, ouvidos os Colegiados dos Cursos, Coordenações de Curso e Direção 

Acadêmica. 

 

O apoio financeiro dado à Extensão está incluído no orçamento anual da 

Mantenedora. Além disso, a Faceli pode pleitear, junto à comunidade, órgãos 

governamentais e não governamentais da região e instituições voltadas para a 

prestação de serviços, outros recursos para os seus projetos de Extensão.  

 

Pretende-se, dessa forma, aperfeiçoar, dinamizar, consolidar e expandir as 

atividades de Extensão, diversificando-as, de modo a abranger os mais amplos 

setores da comunidade. 

Nos últimos 2 (dois) anos a Faceli promoveu diversos cursos de Extensão, confome 

lista abaixo: 

 

1. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado “Curso de 

Aperfeiçoamento de Língua Portuguesa: Ortografia”:  realizado em 2017-1 (com 

duas turmas) e repetido em 2019-2, representou uma atualização advinda do Novo 

Acordo Ortográfico e um aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre grafia da língua 

portuguesa, já que o domínio da língua, falando ou escrevendo, é fundamental na 

vida de qualquer ser humano, por isso seu desenvolvimento foi relevante. 

2. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado “Como Trabalhar com 

Sexualidade no Ensino Fundamental I”: realizado em 2017-2, representou uma 

forma de capacitar educadores para trabalhar com o assunto, adequadamente e 

estabelecendo o diálogo para esclarecimentos de dúvidas, a fim de instruir crianças 

e adolescentes a não se tornarem vítimas de pedófilos e da própria curiosidade. 

3. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado “Língua Portuguesa: 

Regras Gramaticais”: realizado em 2017-2 e repetido em 2019-1, foi pensado 

como uma forma de dar aos alunos e funcionários da Faceli e pessoas da 

comunidade uma oportunidade para aprimorar os conhecimentos sobre a língua, 

pois a utilização eficaz da linguagem, isto é, saber adequar a fala ao contexto de 

comunicação, empregar os registros corretos às diferentes situações comunicativas 

é condição para uma vida de êxitos, de sucesso, tanto nas áreas profissional e 

social quanto pessoal.  
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4. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado “Análise de Dados com 

Excel”: aprender a manipular dados não representa apenas entender como se cria 

uma planilha e se insere dados nela ou se utiliza de formatações de negrito ou cores 

para destacá-los. A manipulação de dados serve para agrupar e selecionar dados de 

forma estratégica para que eles resultem em informações importantes para a 

tomada de decisão. Como a maioria das pessoas tem dificuldade em preparar, de 

forma correta, uma planilha para coletar dados e depois analisá-los por várias 

perspectivas, obtendo informações importantes a respeito deles, esse curso de 

extensão “Análise de Dados com Excel”, realizado em 2018-1, foi criado para 

desenvolver essa competência proporciona aos educandos a oportunidade de 

aprimorá-la e torna-se uma ferramenta imperiosa para o desempenho eficiente da 

profissão de cada um. 

5. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado: “O Conto de Fadas: 

Origem e Contribuição para o Ensino”: “Mais do que obras despretensiosas e 

destinadas exclusivamente ao entretenimento, os contos de fadas podem exercer 

um papel fundamental no processo de leitura e formação da criança. Nesse sentido, 

a proposta central do curso de extensão “O Conto de Fadas: Origem e Contribuição 

para o Ensino”, realizado em 2018-1, foi, portanto, habilitar os profissionais para 

desenvolverem o trabalho com os contos na educação infantil e ensino fundamental 

(séries iniciais), seja em sala de aula, seja em outros ambientes institucionais e/ou 

culturais o que justifica a sua efetivação. 

6. Curso de Extensão, aberto à comunidade, intitulado: “Língua Portuguesa: 

Morfossintaxe”: realizado em 2018-1, foi desenvolvido em atendimento ao pedido 

de uma professora de Língua Portuguesa da escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Polivalente de Linhares 1, que percebeu as dificuldades dos 

alunos do Ensino Médio em relação à morfologia e à sintaxe da língua. Assim, esse 

curso representou um reforço escolar sobre o assunto “Morfossintaxe”. 

7. Minicurso: “Texto Dissertativo”: realizado em 2019-2, foi realizado na 

Penitenciária Regional de Linhares (PRL), em atendimento ao pedido da pedagoga 

que lá atua, com a finalidade de dar aos internos da instituição a oportunidade de 

aperfeiçoar os conhecimentos sobre produção textual em função de um concurso de 

redação promovido pela Defensoria Pública da União (DPU) como forma de 

incentivar a leitura de temas relevantes. As boas redações serão certificadas pela 

DPU. 
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8. Curso de Extensão “Retórica Aristotélica”: a necessidade de tal curso se 

encontra no fato de que a formação acadêmica se tornou cada vez mais 

especializada e especializante num mundo em que a quantidade de informações é 

mais importante que a qualidade do conhecimento adquirido. Em função disso, o 

curso de extensão “Retórica Aristotélica”, realizado em 2018-2, foi desenvolvido para 

que o participante aprenda a elaborar e a analisar as informações recebidas sem se 

deixar enganar por erros de cognição. 

9. Curso de Extensão “Atualização Previdenciária”: Desde 2016 o Governo 

Federal tem realizado constantes revisões de benefícios a fim de identificar e 

extinguir fraudes no sistema. No entanto, essa política revisional do governo tem 

atingido inúmeros aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença. Por 

esse motivo além der outros, o curso de extensão “Atualização Previdenciária”, 

realizado em 2019-1, foi desenvolvido com a finalidade de contribuir para informar 

sobre as grandes mudanças sociais e, principalmente, a necessidade de efetivar 

direitos sociais previdenciários aos cidadãos como forma de ter uma sociedade mais 

digna. 

10. Curso de Extensão “Língua Portuguesa: Interpretação e Produção Textual”: 

todas as pessoas alfabetizadas leem, mas nem todas compreendem o que leem, ou 

melhor, a maioria não consegue perceber a significação completa de um texto; além 

disso muitos não são capazes de produzir textos coesos e coerentes, respeitando a 

estrutura de cada tipo ou gênero. Nesse contexto, o curso de extensão “Língua 

Portuguesa: Interpretação e Produção Textual”, realizado em 2018-1 (com duas 

turmas), surgiu da necessidade, portanto, de desenvolver essas competências 

(interpretação e produção textual: fundamentais na vida de qualquer cidadão), 

proporcionando aos educandos a oportunidade de aprimorá-las, já que elas são uma 

necessidade imperiosa para o desempenho eficiente da profissão de cada um. 

 11.Seminário de Gestão Ambiental Sustentável: O projeto “Seminário de Gestão 

Ambiental Sustentável”, realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019, no Pátio 

da Faceli teve por finalidade apresentar projetos empreendedores que tenham a 

Gestão Ambiental como parâmetro de desenvolvimento e sustentabilidade. Foram 

09 projetos, envolvendo a gestão dos resíduos sólidos, conservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável. 

12. Projeto de Extensão Remição pela Leitura: O projeto “Remição pela Leitura”, 

realizado em 2019-2, surgiu em atendimento ao pedido da psicóloga do Centro de 
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Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) para pôr em prática a remição de 

pena pela leitura, estabelecida pela Lei de Execução Penal e recomendada pelo 

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

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

à atividade de leitura e produção de texto. Esse projeto consiste na leitura de livros e 

na produção de resenha crítica, é coordenado pelo Prof. Sandro Dau com a 

colaboração de 10 (dez) alunos da Faceli. 

13. Projeto de Extensão Direito na Escola: o projeto “Direito na Escola”, realizado 

em 2019-2, teve a finalidade de capacitar estudantes e egressos da Faceli para, com 

a orientação de um professor, promover palestras para os estudantes de Ensino 

Médio da rede pública e particular do Município de Linhares, instruindo-os sobre 

seus direitos e deveres a respeito dos aspectos principalmente político-eleitoral, civil, 

penal, consumerista e trabalhista. 

14. Participação em campanhas educativas com temas de interesse social: 

“Outubro Rosa”, que visa à conscientização sobre a importância da prevenção ao 

câncer de mama, “Natal Solidário”, uma campanha de arrecadação de brinquedos 

para um orfanato; “Campanha do Agasalho”, cujo objetivo foi arrecadar vestimentas 

que foram doadas para instituições sociais; “Campanha de arrecadação de 

brinquedos” em comemoração ao Dia das Crianças, cujas contribuições foram 

repassadas a entidades de apoio ao menor carente. 

15. Projeto Brinquedoteca Aprender e Brincar: a Brinquedoteca surgiu da 

necessidade de se criar um ambiente adequado, nas dependências da Faceli, que 

representasse um espaço de aprendizagem para os futuros professores colocarem 

em prática os conteúdos estudados em sala de aula e, ao mesmo tempo, um espaço 

para as crianças de escolas municipais vivenciarem experiências lúdicas, que 

estimulem desafiem seus potenciais de desenvolvimento. Ela foi inaugurada em 17 

de outubro de 2017 com o nome Brinquedoteca “Aprender e Brincar” e funciona na 

sala 19. O Regulamento nº 08/2017 estabelece critérios para a sua utilização. 

16. Projeto AlfabetizAÇÃO: de acordo com os dados levantados pela equipe 

pedagógica da EMEF Maria Aparecida Lavagnoli, em 2018/2,11 crianças do 3º ano 

do Ensino Fundamental da escola que frequentam o turno vespertino e 09 do turno 

matutino apresentam dificuldade no processo de alfabetização. No intuito de 

colaborar com a comunidade em que está inserida e colocar em prática os 

conteúdos das disciplinas Alfabetização e Letramento I e Didática, o projeto de 
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extensão “AlfabetizAÇÃO” foi implantado, em 2019-1, na Faceli: os acadêmicos do 

curso de Pedagogia, orientados pelas professoras das referidas disciplinas, irão 

atuar duas vezes por semana (cada dia duas horas de planejamento e duas horas 

de atividades de intervenção com as crianças), na sala da Brinquedoteca, de forma 

a desenvolver habilidades de leitura e escrita com as crianças. Os resultados foram 

muito bons e, por isso, em 2019-2, ele teve continuidade. 

17. Projeto de extensão “Jornada do Patrimônio Cultural de Linhares”:  foi 

realizado, nos dias 03 e 04 de junho de 2019, no Auditório da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) no formato Palestra, seguido de uma Oficina, cujo objetivo foi 

difundir informações sobre o Patrimônio Cultural de Linhares, já que ele é um dos 

municípios que mais possui sítios arqueológicos no Espírito Santo. 

18. Curso de extensão “Matemática Básica para Alunos de Pedagogia”: Este 

curso representa uma oportunidade de aperfeiçoamento de matemática básica para 

os alunos de Pedagogia, já que estudá-la faz com que esses educadores propiciem 

o despertar de conhecimento dos educandos sobre o assunto. 

 

II.7 Políticas de Pesquisa  

As Políticas de Pesquisa encontram-se normatizadas no Regulamento de Pesquisa. 

 

A Faculdade desenvolve a Pesquisa nas diversas modalidades, como função 

indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar os conhecimentos 

ministrados nos cursos de graduação que oferece. 

 

A pesquisa pressupõe a realização das seguintes atividades: 

 

 Apoio e incentivo às atividades de pesquisa; 

 Intercâmbio com instituições, buscando incentivar contatos entre 

pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

 Enriquecimento do acervo da biblioteca, por meio dos produtos científicos; 

 Apoio e incentivos à participação de docentes e discentes em eventos 

científicos; 

 Divulgação dos resultados das pesquisas, em periódicos institucionais ou 

em outros de âmbito regional ou nacional. 
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Além das atividades acima relacionadas, existem ações a serem executadas, que 

compreendem o(a): 

 

 Atualização do Regulamento de Pesquisa; 

 Instituição de linhas de pesquisa, em consonância com o contexto político, 

econômico e educacional da comunidade de Linhares e região; 

 Execução de Projetos de Pesquisa; 

 Divulgação dos resultados das pesquisas; 

 Assinatura de convênios para a execução de projetos de pesquisa; 

 Interação com outras Instituições de Ensino Superior, no estado e no país, 

para a divulgação de resultados da pesquisa; 

 Realização de jornadas científicas destinados ao debate e apresentação de 

trabalhos realizados na faculdade e em outras IES. 

 

O apoio financeiro dado à Pesquisa está incluído no orçamento anual da 

Mantenedora. Além disso, a Faceli pode buscar recursos em órgãos governamentais 

e não governamentais, ou diretamente com as agências estaduais e nacionais de 

fomento à Pesquisa.  

 

As linhas de Pesquisa se referem, primeiramente, às grandes áreas do 

conhecimento, conforme definido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), a saber: 

 

I. Ciências Humanas  

II. Ciências da Saúde 

III. Engenharias e Ciência da Computação 

IV. Ciências Biológicas 

V. Ciências Agrárias 

VI. Ciências Exatas e da Terra 

VII. Ciências Sociais Aplicadas 

VIII. Linguística, Letras e Artes 
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Os cursos da Faceli pertencem às grandes áreas de Ciências Humanas – 

Licenciatura em Pedagogia, e Ciências Sociais Aplicadas – Direito e Administração. 

Dentro dessas áreas, foram estabelecidas as seguintes linhas de pesquisa: 

I. Meio Ambiente, Educação e Cidadania; 

II. Linguagem, Filosofia e Comunicação;  

III. Cultura, História e Saber–Poder; 

IV. Gestão Empresarial e Desenvolvimento; 

V. Direito, Estado e Sociedade. 

 

As linhas de Pesquisa buscam também a articulação com as matrizes curriculares, 

pela perspectiva da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Outras linhas 

poderão ser acrescidas, dependendo dos cursos que forem oferecidos na Instituição. 

 

Nos últimos 2 (dois) anos foram desenvolvidos os seguintes projetos de pesquisa: 

 

1) Projeto de Pesquisa:  “Tecnologias Aplicadas à Educação: uso da internet 

na ampliação das formas de comunicação e participação social” o projeto de 

pesquisa foi realizado em 2016-2 e continuado em 2017-1, e teve a finalidade de 

implementar o blog “Portal de Bebedouro”, incentivando estudantes de uma escola 

pública da região, ao uso construtivo da Internet e suas tecnologias, de forma a 

adquirirem maior conhecimento do contexto social em que vivem e a potencializar a 

divulgação das informações pesquisadas, como participação no Projeto de Iniciação 

Júnior – Pesquisador do Futuro, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Espírito Santo (FAPES). 

2) Projeto de pesquisa: “Programa Escola Viva: Parceria Público-Privada na 

Gestão Educacional no Espírito Santo”, foi realizado em 2017 e continuado em 

2018, representou uma pesquisa individual, como Tese de Doutorado sobre Gestão 

Democrática da Escola com a finalidade de analisar o processo de gestão do 

Programa “Escola Viva”, implantado na escola modelo, no município de Linhares, da 

rede de ensino do Estado do Espírito Santo, verificando como ocorre a parceria 

entre o setor público SEDU e o privado ICE. 

3) O projeto de pesquisa “O uso de aplicativo digital como ferramenta 

pedagógica para o ensino de Matemática em uma Escola Municipal de 

Linhares-ES” foi realizado em 2019-1 e continuado em 2019-2, com um estudante 
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do 6º ano do ensino fundamental Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Modenese, por meio de um aplicativo digital denominado “Relojoaria do João” criado 

pelo aluno de pedagogia Gabriel Hulle Cardoso, com a finalidade de investigar as 

possibilidades de aprendizagem discente quando se faz uso da tecnologia no 

contexto escolar. O projeto vem sendo realizado, sob a orientação do Professor Me. 

Cidimar Andreatta, com regulamentação técnica da Faceli junto à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental José Modenese, cujo objetivo é proporcionar possibilidades 

de aprendizagens a estudantes da Educação Especial e Regular. 

4) Projeto de Pesquisa: “A Busca de um Currículo Multicultural que Respeite as 

Diferenças e as Famílias Homo afetivas”, realizado em 2019-2, tem a finalidade 

de analisar a educação, fundamentada no pilar dos Direitos Humanos, como forma 

de buscar um currículo multicultural que respeite as diferenças e as famílias homo 

afetivas. 

 

II.8 Políticas de Gestão 

No que se refere à organização administrativa, à gestão de desenvolvimento de 

pessoas, às políticas de atendimento aos discentes, à organização didático-

pedagógica, e à infraestrutura, as principais metas e ações previstas para o 

quinquênio 2020-2024 estão elencadas no item I.6: 

 

Além disso, a Faceli dispõe de elementos de gestão, tais como:  

 

a) Diretoria Administrativa e Financeira: responsável pela execução de 

atividades administrativas, no que se refere à administração de recursos 

financeiros, humanos, materiais e patrimoniais; 

b) Conselho Curador: é o órgão colegiado responsável pelo acompanhamento 

das atividades da Fundação. Suas especificações estão contidas no Estatuto 

da Fundação; 

c) Diretoria Acadêmica: responsável pelo planejamento, organização, 

coordenação, controle e avaliação das atividades acadêmicas desenvolvidas 

na Faceli; 

d) Conselho Superior: é o órgão máximo de deliberação da Faceli. Suas 

competências estão discriminadas no Art. 10 do Regimento Geral da 

Faculdade. 
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e) Coordenações dos Cursos de Graduação: responsáveis pela gestão e pela 

qualidade dos cursos de Graduação, organização e controle das atividades 

acadêmicas e administrativas do curso, e pelo cumprimento do Calendário 

Acadêmico; 

f)   Coordenação de Pesquisa e Extensão: responsável pela elaboração, 

acompanhamento e avaliação da execução de projetos e relatórios de 

pesquisa bem como pela implementação, gerenciamento e apoio à Extensão, 

cursos de Capacitação e de Aperfeiçoamento; 

g)  Coordenação de Comissão Própria de Avaliação (CPA): responsável pela 

condução do processo interno de avaliação institucional e pela sistematização 

e prestação de informações solicitadas pelos órgãos pertinentes, em 

conformidade com a legislação em vigor; 

h)  Coordenação de Pós-Graduação: responsável pela elaboração de projetos 

de cursos de Pós-Graduação, compreendendo a especialização Lato Sensu 

ou de formação Stricto Sensu, quando couber, e outros, abertos a candidatos 

portadores de diploma de cursos de graduação; 

i)   Coordenação de Estágio: responsável pelo apoio aos cursos de Graduação 

da Faculdade, no que se refere ao cumprimento do Estágio Supervisionado; 

j)   Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica: responsável por proporcionar 

aos estudantes do Curso de Direito a prática efetiva para o cumprimento do 

Estágio Supervisionado. 

k) Coordenação de Tecnologia da Informação: responsável por gerenciar os 

recursos tecnológicos e de informática para atender às demandas dos 

discentes, docentes e demais servidores técnico-administrativos da Faceli. 

 

Dessa forma, a política de gestão visa a oferecer condições aos gestores para 

alcançar os objetivos, as estratégias e ações previstas neste Plano, no Estatuto da 

Fundação, no Regimento Geral da Faculdade, nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e nos Regulamentos a eles vinculados. 

 

II.9 Responsabilidade Social 

A Faceli, por ser uma instituição pública de Ensino Superior, com oferta gratuita de 

cursos superiores, visa a contribuir para o desenvolvimento econômico e social de 
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Linhares e região, cumprindo um papel social importante na formação e qualificação 

dos cidadãos para o mundo do trabalho. 

 

Em 2013, a Faceli ampliou a inclusão social ao utilizar a Lei Municipal nº 3.355, de 

30 de outubro de 2013, que estabelece que: 

 

A. Do total das vagas ofertadas, por curso e turno, 50% (cinquenta por cento) 

serão reservadas para candidatos(as) que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas da rede pública de ensino.  

B. No preenchimento das vagas mencionadas acima, 50% (cinquenta por cento) 

serão reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio per capita; 15% (quinze por cento) das 

vagas serão preenchidas, por curso e turno, por alunos oriundos da rede 

pública de ensino que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

i. Ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública de ensino;  

ii. Ter cursado pelo menos um ano de ensino fundamental na rede 

pública de ensino.  

 

 No Processo Seletivo Vest Faceli 2019, conforme demonstrado no Quadro 18, a 

Faceli ampliou ainda mais a oportunidade dos candidatos cotistas de ocuparem as 

vagas ofertadas no vestibular, quando os incluiu também na ampla concorrência e 

não somente os manteve vinculados à cota a qual pertencem, como acontecia em 

anos anteriores. Isso possibilitou a candidatura de cotistas a todas as vagas 

ofertadas no processo seletivo, isto é, as da ampla concorrência e as das cotas. 

Dessa forma, foi utilizada como critério de classificação, tão somente a sua nota no 

ENEM e não a condição socioeconômica. 

 

Entretanto, essa mudança, não inviabilizou a sua possibilidade de concorrer à sua 

cota correspondente à sua condição socioeconômica, daí a justificativa da ampliação 

de oportunidades aos candidatos de baixa renda, de ingressar numa faculdade 

pública.   

AMPLA CONCORRÊNCIA 50% 

Grupo AC - 50% - ampla concorrência (cotistas e não cotistas) 25 vagas 
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COTISTAS 50% 

Grupo C1 - 50% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas da rede pública de ensino oriundos de famílias com 

renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. 

12 vagas 

Grupo C2 - 35% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas da rede pública de ensino. 
09 vagas 

Grupo C3 - 15% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas da rede pública de ensino, e que tenham estudado 

pelo menos um ano de ensino fundamental na rede pública de ensino. 

04 vagas 

TOTAL DE VAGAS POR CURSO/TURNO 50 vagas 

Fonte: Edital Vest Faceli 2019 

Quadro 18 – Reserva de Cotas por categorias 

 

Além disso, várias atividades dos estudantes, professores e coordenadores dos 

cursos contribuem para a integração da Faceli com a comunidade, fazendo-se 

cumprir a sua responsabilidade social, como as elencadas a seguir: 

 

1. Projeto Faceli nas Comunidades: consiste na participação de estudante do 

Curso de Administração em atividades voltadas para a identificação dos micro 

empreendedores individuais nas comunidades de Linhares, tendo como objetivo, 

para os(as) alunos(as), aliar o aprendizado teórico com a prática, pelo planejamento 

de apoio e fomento dessas atividades e, para a comunidade, receber suporte 

técnico-acadêmico e informações sobre como  formalizar suas atividades 

profissionais. 

2. Projeto de Extensão “Bazar Beneficente em favor da Pestalozzi Linhares”: Há 

questões teóricas no curso de Administração que precisam ganhar, também, um 

caráter prático, assim, a turma do 6o período do turno matutino da Faceli de 2017-2 

idealizou, por meio de visita à Pestalozzi de Linhares, uma ação para arrecadação 

de recursos, já que essa Instituição passava por dificuldades financeiras. Assim 

surgiu o projeto de extensão “Bazar Beneficente em favor da Pestalozzi Linhares”, 

que foi realizado em 2017-2. 

3. Projeto de Extensão “Oficina de Leitura e Escrita para o Centro Juvenil Santa 

Maria Mazarello - Bairro Planalto, Linhares, ES”: De acordo com levantamento da 

Prefeitura de Linhares, aproximadamente, um em cada quatro moradores dos 

bairros localizados próximos à nova sede do Centro Juvenil (bairros Planalto, 
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Movelar, Nova Esperança e Linhares 5) está abaixo da linha da pobreza. Nesses 

locais, crianças, adolescentes e jovens ficam expostos a situações de risco como 

alcoolismo, maus-tratos, drogas, violência, prostituição e falta de oportunidades. 

Nesse contexto, o Centro Juvenil Mazzarello se propõe a atuar na vida dessas 

crianças e famílias, desenvolvendo projetos que possam atendê-los em suas 

necessidades, principalmente no aspecto educacional. Além de dar atendimento a 

esse público em suas dificuldades de aprendizagem, o Centro Juvenil retira-os das 

ruas no contra turno da escola regular. Assim, o curso de Pedagogia da Faceli se 

propôs a articular os fundamentos teóricos e metodológicos com o compromisso 

social na tarefa de educar dando instrumentos para o acadêmico perceber 

criticamente a realidade social e comprometer-se com a sua transformação. Dessa 

forma, a execução desse projeto de extensão, realizado em 2017-2, possibilitou um 

processo de aprendizagem em via de mão dupla: a via da articulação entre a teoria 

e prática na formação de futuros professores do curso de Pedagogia bem como a da 

responsabilidade social para com crianças e adolescentes em risco social e que 

possuem dificuldades na área de alfabetização. 

4. O projeto de extensão “Vivências de Práticas da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva” foi desenvolvido pela professora da disciplina 

e apresentou o seguinte formato:  

1. Mesa Redonda, no dia 06/04/2018: “Diálogos educacionais sobre o estudante 

com transtorno do espectro autista”, cujo objetivo foi dialogar sobre vivências e 

experiências educacionais do estudante com Transtorno do Espectro Autista.  

2. Oficina, dia 12/05/2018: “Práticas pedagógicas relacionadas aos estudantes com 

deficiência visual”, cujo objetivo foi conhecer as peculiaridades dos recursos e 

serviços de acessibilidade para os estudantes com deficiência visual e confecção 

de material pedagógico para esse público na educação infantil. 

3. Palestras, no dia 12/05/2018: “O processo auditivo e suas alterações” e 

“Surdez, educação e acessibilidade”, cuja finalidade foi apresentar informações 

referentes aos processos auditivos e suas alterações na perspectiva do 

fonoaudiologia e em relação à educação e acessibilidade para surdos. 

5. Ação social: mutirões da Defensoria Pública e Tribunal de Justiça em 

parceria com a Faceli: nesses eventos são feitos atendimentos jurídicos gratuitos à 

comunidade, e diversas pessoas que desejam ajuizar ações na área de família 

(divórcio, pensão alimentícia e guarda). 
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6. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faceli oferece assistência gratuita nas 

áreas: Cível, Previdenciário, Consumidor, Empresarial, Trabalhista e Penal, para 

pessoas com renda de até três salários mínimos, estabelecendo um contato diário 

com a população carente. 

7. Prática de Orientação Jurídica: os estudantes do curso de Direito prestam 

orientações jurídicas à comunidade nas escolas e em ações de cidadania 

promovidas pelas Secretarias de Cidadania e Segurança e de Assistência Social do 

Município de Linhares.  

8. O Núcleo de Práticas Administrativas e de Negócios (NUPAN) da Faceli 

oferece orientação gratuita às pessoas físicas nas áreas: Administração Financeira, 

Gestão de Recursos Humanos, Mercadologia; e pessoas jurídicas nas áreas de: 

Administração Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Mercadologia, Produção, 

Materiais e Sistemas de Informação Gerenciais. 

9. Prática de Orientação na Área de Administração: os estudantes do curso de 

Administração prestam orientações na área de administração financeira e orçamento 

familiar à comunidade nas escolas e em ações de cidadania promovidas pelas 

Secretarias de Cidadania e Segurança e de Assistência Social do Município de 

Linhares. 

 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

III.1 Graduação: Bacharelado e Licenciatura 

Os Cursos atualmente ofertados pela Faceli são os de Bacharelado em 

Administração, Bacharelado em Direito e Licenciatura em Pedagogia. Não há planos 

para os próximos 05 (cinco) anos de aumento de vagas a serem ofertadas nos 

cursos citados. 

 

Há uma Comissão Especial instalada, composta por docentes, direção acadêmica e 

procuradoria fundacional, realizando estudos e pesquisa de mercado, com vistas à 

propositura de oferta de novos cursos de Graduação e de Pós-Graduação para 2021 

e 2020, respectivamente.  

 

III. 2 Programas Especiais de Formação Pedagógica 
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A Faceli, com o objetivo de aperfeiçoar a prática docente, planeja oferecer cursos de 

Aperfeiçoamento e Capacitação Pedagógica nos próximos 05 (cinco) anos, Quadro 

19.   

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 

Vagas 2020 2021 2022 2023 2024 

Curso para Elaboração de Plano de 

Ensino 
50 X  X 

 X 

Curso para Elaboração de Questões de 

Prova 
50  X  

X  

Curso para Aperfeiçoamento da 

Didática Docente 
50   X  

  

Curso para Elaboração de Aulas 

Contextualizadas 
50  X   

  

Quadro 19. Cursos de Aperfeiçoamento e Capacitação Pedagógica 

 

As salas de aula, laboratórios, biblioteca, recursos tecnológicos e de recursos 

humanos para a implantação desses Cursos estão especificados nos Quadros 

referentes à infraestrutura física e, o perfil do corpo docente e técnico/administrativo 

previsto neste PDI. 

 

III.3 Cursos de Pós-Graduação 

A Faceli, com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos acadêmicos dos egressos 

e da comunidade em geral, planeja oferecer cursos de Pós-Graduação 

apresentados no Quadro 20: 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO Vagas 2020 2021 2022 2023 2024 

Marketing Digital: Negócios e 

Estratégias 
50 X  X 

 
X 

Família e Sucessões 50 X  X  X 

Alfabetização e Linguística 50 X  X  X 

Arqueologia, Educação Ambiental e 

Patrimônio 
50 X  X 

 
X 

Arteterapia na Educação 50 X  X  X 

Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 
50 X  X 

 
X 

Gestão e Marketing de Varejo 50 X  X  X 

Multiculturalismo e Ensino Religioso 50 X   X   X  

Fonte: Comissão Especial de novos cursos. 

Quadro 20: Cursos de Pós-Graduação a oferecer no período 2020/2024 
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As salas de aula, laboratórios, biblioteca, recursos tecnológicos e de recursos 

humanos para a implantação desses Cursos estão especificados nos Quadros 

referentes à infraestrutura física e, o perfil do corpo docente e técnico/administrativo 

previsto neste PDI. 

 

IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

IV.1 Composição do Corpo Docente 

A Faceli, no segundo semestre de 2019, possui um corpo docente composto por 47 

(quarenta e sete) professores(as) com carga horária de 25h (vinte e cinco horas)  

contratada, divididas em 16 h (dezesseis horas) em sala de aula e 9h (nove horas) 

de planejamento, com o seguinte perfil e titulação: 

 

 01 professor é pós-doutor; 

 03 professores(as) são doutores 

 38 professores(as) são mestres; 

 05 professores (as) são especialistas.  

 

O corpo docente atual do Curso de Administração é composto por 20 (vinte) 

docentes sendo 01 (um) pós-doutor, 03 (três) doutores, 13 (treze) mestres e 03 (três) 

especialistas, conforme Quadro 21:  

Nome dos Docentes 

Formação 

Acadêmica 

Graduação 

Titulação 

Máxima 

Tempo de 

Docência 

(anos) 

Tempo de 

Atuação 

(anos) 

Geral Profissiona

l 

Alex Roberto Machado Psicologia Doutor 18  5 

Antonio Cesar Machado 

da Silva 

Licenciado em 

Ciências Sociais 

Doutor  7  - 

Carlos Augusto Neves 

Luz 

Ciências 

Contábeis 

Especialista 7 22 

Danilo Marcos Farias 

Mota 
Administração 

Mestre 19 7 

Diego Campana Fiorot Administração Mestre 2 9 

Elisa Fabris de Oliveira Comunicação 

Social – 

Publicidade e 

Propaganda 

Mestre 3 3 

Francisco Silva Antonio Administração Especialista 11 34 
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Carvalho 

Ivan Meloti Capucho Licenciado em 

Física 

Mestre 3 - 

Jackelline Fraga 

Pessanha 
Direito  

Mestre 14 - 

Kaira Pereira Vimercati Administração Especialista 1 8 

Luciano Pimenta 

Valadares 
Administração 

Mestre 5 15 

Ludimila Caliman 

Campos 

Licenciada em 

História 

Doutora 4 2 

Marcos Rodrigues 

Saúde  

Ciência da 

Computação 

Mestre 8 20 

Poliana Bernabé 

Leonardeli 

Licenciada em 

Letras - Inglês 

Mestre 3 - 

Reofran Pereira dos 

Santos 
Administração 

Mestre 15 13 

Ricardo Silveira Paixão Ciências 

Econômicas 

Mestre 7 20 

Sandro Dau Filosofia 

Ciências Sociais 

Pós-Doutor 21 30 

Silvanir Destefani Sartori Direito 

Administração 

Mestre 4 10 

Valério Givisiez Vilete 

Santos 
Administração 

Mestre 15 18 

Vasconcelos Zuqui Ciências 

Contábeis 

Administração 

Mestre 14 15 

Fonte: Coordenação do Curso 

Quadro 21: Corpo Docente do Curso de Administração 

 

O corpo docente atual do Curso de Direito é composto por 22 (vinte e dois) 

professores sendo 01(um) pós-doutor, 03 (três) doutores, 16 (dezesseis) mestres e 

02 (dois) especialistas, conforme Quadro 22: 

Nome dos Docentes 

Formação 

Acadêmica 

Graduação 

Titulação 

Máxima 

Tempo de 

Docência 

(anos) 

Tempo de 

Atuação 

(anos) 

Geral Profissiona

l 

Alex Roberto Machado Psicologia Doutor 18 5 

Antônio César Machado 

da Silva  

Licenciado em 

Ciências Sociais  
Doutor  

8 - 

Fábio Tavares  Direito  Mestre  17 17 

Gustavo Moulin Ribeiro  Direito Mestre 5 12 
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Helio Sischini de Carli Direito Especialista 1 6 

Jackelline Fraga 

Pessanha  
Direito Mestre 

7 7 

Jakeline Martins Silva 

Rocha  
Direito  Mestre 

14 20 

Lara Ferreira Lorenzoni  Direito Mestre 2 5 

Ludimila Caliman 

Campos  

Licenciada em 

História e Artes 
Doutora 

5 - 

Marcos Nazareno 

Patrício  

Licenciado em 

Letras Português 
Mestre 

11 - 

Marcos Rodrigues 

Saúde  

Ciência da 

Computação 
Mestre 

11 22 

Ozório Vicente Netto  Direito Mestre 6 8 

Pedro Henrique da Silva 

Menezes 
Direito  Mestre 

4 10 

Raphael Maia Rangel Direito Mestre 3 8 

Rhuan Maraçati 

Sponfeldner  
Direito Mestre 

2 5 

Rodrigo Reis Cyrino Direito  Mestre 
3 15 

Rodrigo Santos Neves  Direito Mestre 18 18 

Sandro Dau 
Filosofia 

Ciências Sociais 
Pós-Doutor 

21 - 

Selma Segato Vieira   Direito Especialista  11 14 

Silvanir Destefani Sartori 
Direito 

Administração 
Mestre 

4 10 

Suelen Agum dos Reis  Direito Mestre 7 7 

Tiago Cação Vinhas  Direito  Mestre 5 13 

Fonte: Coordenação do Curso 

Quadro 22: Corpo Docente do Curso de Direito 

 

O corpo docente atual do Curso de Pedagogia é composto por 19 (dezenove) 

professores(as) sendo 01 (um) pós-doutor, 03 (três) doutores, 12 (doze) mestres, 03 

(três) especialistas, conforme quadro 23: 

Nome dos Docentes 

Formação 

Acadêmica 

Graduação 

Titulação 

Máxima 

Tempo de 

Docência 

(anos) 

Tempo de 

Atuação 

(anos) 

Geral Profissiona

l 

Alex Roberto Machado Psicologia Doutor 18 5 

Andrea Scopel Piol Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre 2 - 

Antônio César Machado 

da Silva 

Licenciado em 

Ciências Sociais  
Doutor 

8 - 
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Cidimar Andreatta Licenciado em 

Pedagogia e 

Matemática 

Mestre 10 5 

Elisa Fabris de Oliveira 

Comunicação 

Social – 

Publicidade e 

Propaganda 

Mestre 

3 3 

Flávia Barcellos de 

Passos 

Licenciada em 

Pedagogia 

Direito 

Especialista 

1 - 

Iosana Aparecida Recla 

de Jesus Christo 

Licenciada em 

Pedagogia 
Especialista 

1 - 

Jaqueline Aparecida 

Alves Duque  

Licenciada em 

Pedagogia 
Especialista 

13  

Joana Lúcia Alexandre 

de Freitas 

Licenciada em 

Química e 

Ciências 

Biológicas 

Mestre 3 2 

Luciane Martins de 

Oliveira Matos 

(licenciada)  

Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre 14 - 

Ludimila Caliman 

Campos 

Licenciada em 

História e Artes 

Doutora 5 - 

Marcela Rúbia Tozato 

Daltio (licenciada) 

Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre 13 2 

Márcia Perini Valle Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre 18 - 

Marcos Nazareno 

Patrício 

Licenciado em 

Letras Português 

Mestre 3 - 

Marcos Rodrigues 

Saúde  

Ciência da 

Computação 
Mestre 

11 20 

Poliana Bernabé 

Leonardeli 

Licenciada em 

Letras - Inglês 

Mestre 2 - 

Salatiel dos Santos 

Ribeiro 

Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre 18 35 

Sandro Dau 
Filosofia 

Ciências Sociais  
Pós-Doutor 

21 8 

Valeria Vieira dos 

Santos 

Pedagogia Letras 

Português/Inglês 
Mestre 

11 - 

Fonte: Coordenação do Curso 

Quadro 23: Corpo Docente do Curso de Pedagogia. 

 

IV.2 Plano de Carreira  
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O Plano de Carreira dos servidores docentes da Faceli está disposto na Lei 

Complementar nº 032 de 09 de março de 2016 e dos servidores técnico-

administrativos na Lei Complementar nº 051 de 29 de dezembro de 2017. 

 

IV.3 Critérios de Seleção e Contratação 

Segundo o Regimento Geral da Instituição, o Corpo Docente é constituído por todos 

os(as) professores(as) da Faceli e são contratados pela Fundação das seguintes 

formas:  

 

1. Pelo Concurso Público nº 001/2015 de 16/06/2015: o concurso ofertou e teve 

parcialmente preenchidas as vagas para docentes, por blocos e áreas. Isso se 

deveu ao fato de que alguns blocos/áreas do conhecimento não tiveram candidatos 

aprovados, ou em número insuficiente ao de vagas ofertadas ou por 

desistência/vacância do cargo. 

2. Por Processo Seletivo Simplificado: Para preencher os blocos e as áreas em que 

não houve candidato aprovado ou que o quantitativo de aprovado/convocado foi 

inferior ao número de vagas ofertadas, a admissão do docente vem sendo feita, 

excepcionalmente, mediante Edital de Seleção para Contratação Temporária, 

elaborado por uma Comissão para esse fim. Essa Comissão é designada pela 

Fundação, ouvida a Diretoria Acadêmica.  

3. Também na eventualidade de vacância temporária do cargo durante o período 

para o qual o(a) professor(a) foi contratado(a), a Coordenação do Curso pode 

providenciar um substituto até o próximo Edital de Seleção, ouvida a Diretoria 

Acadêmica. 

 

IV.4 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente 

A Expansão do Corpo Docente se dará pela convocação dos aprovados no 

Concurso Público vigente, para as vagas ainda não preenchidas, em caráter efetivo, 

no ano de 2020, sendo previsto novo Concurso para o ano de 2021.  

 

V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

A mantenedora da Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli é a 

Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – 

Fundação Faceli, criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 15 de dezembro de 2005, 
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alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de abril de 2007 e credenciada pelo 

Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº. 1.343, de 20 de setembro 

de 2006, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, 155, CEP 29.902-120, BNH, 

Linhares-ES, é entidade da Administração Pública Indireta constituída sob a forma 

de Fundação Pública Municipal. 

 

O regime jurídico de pessoal da Fundação Faceli é o estatutário, devendo seu 

quadro ser composto de docentes e de pessoal de apoio técnico e administrativo, 

aprovados em concurso público de provas e títulos, ou contratados por tempo 

indeterminado, para atender a excepcionalidades, na forma prevista por lei 

municipal. 

 

A Fundação tem como finalidades: 

 

I. Manter a Faculdade de Ensino Superior de Linhares em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e outras instituições que a Fundação criar na mesma área dos 

seus fins. 

II. Estimular o progresso da ciência, das artes, do pensamento e da tecnologia. 

III. Formar cidadãos conscientes capazes de contribuir para o aperfeiçoamento 

humano e da sociedade em geral. 

IV. Estimular a pesquisa e a extensão, permanentemente atenta à evolução da 

sociedade, sensível aos seus anseios e compromissada com seus problemas. 

V. Contribuir para a formação científica, cultural, moral e cívica de indivíduos com 

vistas ao desenvolvimento da sociedade. 

VI. Colaborar com as instituições de todo o País na elevação dos diferentes níveis 

de ensino e na sua adaptação às necessidades do desenvolvimento local, regional e 

nacional. 

 

A Fundação não tem objetivos econômicos e não distribui lucros, bonificações ou 

vantagens aos membros da Diretoria Executiva, mantenedores ou associados, e os 

saldos que se verificarem em seus balanços serão aplicados no Município, quer no 

aumento do patrimônio da Fundação, quer na constituição de fundos ou em outras 

formas de aplicação que visem a assegurar a sua continuidade. Os serviços 

prestados e as atividades exercidas pela Fundação e suas organizações mantidas 
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estendem-se a quaisquer entidades ou cidadãos, independentemente de cor, 

nacionalidade, condição sexual, credo político ou religioso. 

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli, com limite territorial de 

atuação circunscrito ao município de Linhares, Estado do Espírito Santo, é uma 

instituição pública municipal de ensino superior, entidade da Administração Pública 

Indireta, sem fins lucrativos, criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 15 de dezembro 

de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de abril de 2007 e credenciada 

pelo Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº. 1.343, de 20 de 

setembro de 2006.É regulamentada por um Regimento Geral, aprovado pelo 

Consup (Conselho Superior da Faculdade) e pelo Conselho Estadual de Educação 

do Espírito Santo (CEE). 

 

A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades e o público em 

geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da Lei e do Regimento, a liberdade acadêmica do corpo 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos 

e a sua autonomia didático-científica. 

 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 

financeiros. 

 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 

Faculdade. Dependem de aprovação da mantenedora: o orçamento anual da 

faculdade; a assinatura de convênios, contratos ou acordos; as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em aumento de despesa ou redução de receita; a 

admissão, punição ou dispensa de pessoal; a criação ou extinção de cursos e o 

aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; e alterações regimentais. 

 

Compete ao Poder Executivo, na forma prevista conforme Lei Municipal nº 2.681 de 

18/04/2007 a nomeação da Diretoria Executiva da Fundação Faceli composta pelos 

membros: Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Acadêmico.    
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Cabe ao Diretor Presidente a designação dos ocupantes dos demais cargos ou 

funções, chefia, coordenação ou assessoramento da Faculdade. 

 

Os detalhamentos da constituição administrativa e acadêmica da Faculdade estão 

presentes no Regimento Geral e no Estatuto da Fundação. 

 

V.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma 

Institucional e Acadêmico 

A Faculdade Faceli é mantida pela Fundação Faceli, que possui os seguintes órgãos 

administrativos: 

 

I. O Conselho Curador. 

II. A Diretoria Executiva. 

 

O Conselho Curador é o órgão colegiado responsável pelo acompanhamento das 

atividades da Fundação. Suas especificações estão contidas no Estatuto da 

Fundação. 

 

A Diretoria Executiva é nomeada pelo Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal 

n.º 2.681, de 18 de abril de 2007 e tem a seguinte estrutura: 

 

I. Diretor(a) Presidente. 

II. Diretor(a) Administrativo(a) Financeiro(a). 

III. Diretor(a) Acadêmico(a). 

 

Compete ao(à) Diretor(a) Presidente dirigir, administrar e representar a Fundação e 

as entidades mantidas perante os poderes públicos, autarquias e entidades 

particulares; ao(à) Diretor(a) Administrativo(a) Financeiro(a), a execução de 

atividades administrativas, no que se refere à administração de recursos financeiros, 

humanos, materiais e patrimoniais; ao(à) Diretor(a) Acadêmico(a), o planejamento, a 

organização, a coordenação, o controle e a avaliação das atividades desenvolvidas 

na Faceli. 
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O Organograma Institucional e Acadêmico está apresentado em anexo. 

 

V.2 Órgãos Colegiados: Competências e Composição  

A composição e as competências dos órgãos colegiados da Faceli, bem como a 

participação dos docentes e discentes nas atividades acadêmicas da Faculdade 

estão explicitadas no Regimento Geral, conforme discriminado a seguir: 

 

Colegiados de Cursos de Graduação: O Colegiado de Curso é a unidade básica 

da Faceli para todos os efeitos de organização didático-científica dos cursos, sendo 

integrado pelo Coordenador do Curso, que o preside, e pelos professores das 

disciplinas que compõem o currículo, podendo exercer suas atribuições com maioria 

simples (Regimento Geral, Seção IV, Art. 20).  

 

Cada Colegiado de Curso é constituído pelos seguintes membros: 

I. o(a) Coordenador(a) de Curso, que o preside; 

II. corpo docente do curso; 

III. um(a) representante do corpo discente, indicado(a) por seus pares, com mandato 

de um ano, garantida apenas uma recondução (Regimento Geral, Seção IV, Art. 21). 

 

Do Colegiado do Curso são indicados cinco docentes para comporem o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE). O NDE é segmento da estrutura de gestão acadêmica 

de cada curso de graduação com atribuições consultivas, propositivas e de 

assessoria ao respectivo colegiado, no tocante à concepção, acompanhamento, 

consolidação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). As atribuições do 

NDE estão contidas em Regulamento Próprio. 

 

Colegiado de Pesquisa: responsável por aprovar a inclusão, no Plano Estratégico 

Anual da Instituição e pelos relatórios semestrais, das atividades de Pesquisa 

desenvolvidas pelos docentes, discentes ou pesquisadores, demonstrando os 

resultados alcançados (Regimento Geral, Seção VII, Art. 29, inciso I). 

 

O Colegiado de Pesquisa é composto dos seguintes membros: 

I. pelo(a) Coordenador(a) de Pesquisa, que o preside; 

II. pelos(as) docentes que desenvolvem projetos de pesquisa no momento; 
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III. por um(a) representante do corpo discente, envolvido(a) em programa de 

iniciação científica ou de Pesquisa, escolhido(a) por seus pares, com mandato de 

um ano, garantida apenas uma recondução (Regimento Geral, Seção VII, Art. 28). 

 

Colegiado de Extensão: responsável por aprovar a inclusão, no Plano Estratégico 

Anual da Instituição e nos relatórios semestrais, das atividades de Extensão, de 

cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento (Regimento Geral, Seção IX, Art. 32, 

inciso I) 

O Colegiado de Extensão é formado pelos seguintes membros: 

I. pelo(a) Coordenador(a) de Extensão, que o preside; 

II. pelos(as) docentes que desenvolvem projetos de Extensão, Capacitação e 

Aperfeiçoamento, no momento; 

III. por um(a) representante do corpo discente, envolvido(a) em programas de 

Extensão, escolhido pelos seus pares, com mandato de um ano, garantida apenas 

uma recondução (Regimento Geral, Seção IX, Art. 31). 

 

Colegiado de Pós-Graduação: responsável por analisar as propostas de criação de 

Cursos de Pós-Graduação, bem como o número de vagas oferecidas, e propor a 

inclusão, no Plano Estratégico Anual da Instituição, dos projetos de cursos de Pós-

Graduação a serem desenvolvidos (Regimento Geral, Seção XI, Art. 35). 

 

O Colegiado de Pós-Graduação é um órgão composto por: 

I. Coordenador(a) de Pós-Graduação, que o preside. 

II. pelos(as) docentes que atuam nos cursos oferecidos no momento;  

III. um(a) representante do corpo discente, indicado(a) por seus pares, com um ano 

de mandato, garantida apenas uma recondução (Regimento Geral, Seção XI, Art. 

34). 

 

V.3 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

Por órgãos de apoio às atividades acadêmicas entende-se uma equipe de 

profissionais que executam tarefas importantes para o cumprimento da Missão, 

Visão de Futuro, dos Objetivos e Metas Institucionais e atendimento aos discentes. 

 

De acordo com o Regimento Geral, são os seguintes: 
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 Conselho Superior (Consup) 

 Diretoria Geral  

 Coordenações de Cursos 

 Colegiados de Cursos de Graduação 

 Coordenação de Estágio 

 Coordenação de Pesquisa e Extensão 

 Coordenação de Pós-Graduação 

 Colegiados de Pesquisa, Extensão e de Pós-Graduação 

 Setores de Apoio Acadêmico 

 Secretaria Acadêmica 

 Biblioteca 

 Laboratórios 

 Assessoria Técnico Pedagógica 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

Todas as especificidades desses setores estão no Regimento Geral. Outros setores 

de apoio e assessoramento podem ser criados à medida que se tornem necessários, 

com anuência da Fundação. 

 

V.4 Critérios de Seleção e Contratação do Corpo Técnico Administrativo  

Segundo o Regimento Geral da Instituição, o Corpo Técnico Administrativo é 

constituído por todos os servidores não docentes que tem a seu cargo os serviços 

administrativos profissionais das diversas áreas de apoio e atendimento aos 

discentes e docentes da Faceli e são contratados pela Fundação das seguintes 

formas: 

  

1. Pelo Concurso Público nº 001/2015 de 16/06/2015, que ofertou e teve 

parcialmente preenchidas as vagas para os cargos de técnicos administrativos. 

2. Por Processo Seletivo Simplificado: Para preencher os cargos em que não houve 

candidato aprovado ou que o quantitativo de aprovado/convocado foi inferior ao 

número de vagas ofertadas. Para o preenchimento dessas vagas, vem sendo 

realizado, excepcionalmente, mediante Edital Público, Processo Seletivo de 

Contratação Temporária, elaborado por uma Comissão para esse fim. Essa 
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Comissão é designada pela Fundação, ouvida a Diretoria Administrativa e 

Financeira.  

 

VI. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Com base em seus valores, a Instituição entende que o processo educativo deve ser 

monitorado ao longo do seu desenvolvimento. É necessária uma assistência 

permanente ao estudante para que este seja capaz de ultrapassar os limites e 

alcançar seus propósitos.  

 

Para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Faceli 

disponibiliza aos discentes, Laboratório de Informática e também em todo o espaço 

físico da IES, acesso gratuito à internet via WI-FI. 

  

A Faceli possui, na sua página oficial (www.faceli.edu.br), um portal acadêmico para 

que os estudantes acompanhem seu rendimento acadêmico. Nele podem ser 

acessadas as seguintes informações e possibilidades: 

 

 notas e faltas lançadas pelos docentes, por disciplina; 

 histórico escolar; 

 atividades complementares realizadas; 

 impressão da carteirinha de estudante; 

 suporte acadêmico para acesso aos principais setores da Faceli para tirar 

dúvidas, apontar melhorias e falhas; 

 realização de requerimentos online de: rematrícula em caso de retenção, 

trancamento de matrícula, histórico escolar, declarações e certidões; 

 impressão ou salvamento em formato PDF, dos planos de ensino e outros 

materiais  e atividades disponibilizados pelos docentes. 

 

No site, ainda é possível tomar conhecimento de notícias de todos os eventos 

promovidos pela Faceli além de permitir acesso a documentos tais como: Portarias, 

Editais, Regulamentos, Atas do Conselho Superior e do Conselho Curador entre 

outros; bem como às atividades realizadas pelos diversos setores da IES. 
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Na Biblioteca “Esther Augusta Calmon”, o estudante da Faceli dispõe de amplo 

espaço climatizado, com mesas para estudo individual com computador, e para 

estudo em grupo.   

 

O acesso ao acervo da Biblioteca também é possível através de consulta on-line, 

bem como, por meio de links para livros e revistas.  Além disso, pode-se realizar 

renovação de empréstimo pela Internet. 

 

A Instituição proporciona ainda, apoio Pedagógico aos seus discentes, por meio de 

em setor específico onde mantém duas servidoras no cargo de Assistente Técnico 

Pedagógico, Monitorias, Grupos de Estudo e Grupos de Pesquisa, além de estimular 

a promoção e participação em eventos. 

 

A Faculdade, visando ampliar o potencial de inserção na relação ensino e 

aprendizagem, disponibiliza ao corpo discente: atendimento de suporte e apoio 

pedagógico; auxílio e recursos materiais para participação em eventos científicos, 

visitas técnicas, intercâmbios culturais, além de divulgar vagas de estágio 

remunerado, mediante oferta oriunda das mais diversas organizações públicas e 

privadas.   

 

A Faceli fornece gratuitamente, todo início de ano, a partir de 2019, carteirinha 

estudantil, válida em todo o território nacional. 

 

VI.1 Programas de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico 

A Instituição proporciona apoio Pedagógico aos seus discentes, por meio de 

Atividades de Monitorias. 

 

São objetivos das Atividades de Monitoria:  

 

I - estimular a participação de estudantes dos cursos de Graduação da Faceli, no 

processo educacional, nas atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da 

faculdade;  

II - favorecer o oferecimento de atividades de reforço escolar ao aluno com a 

finalidade de superar problemas de repetência, evasão e falta de motivação;  
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III - criar condições para a iniciação da prática da docência, através de atividades de 

natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta 

atividade;  

IV - propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem;  

V - pesquisar novas metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina 

participante do programa;  

VI - contribuir, através da formação de monitores de ensino, com a formação de 

recursos humanos para o ensino superior.  

 

Todas as especificações relativas às atividades de monitoria estão contidas em 

regulamento próprio. 

 

A partir de 2020 a Faculdade pretende implantar o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico para atendimento aos discentes composto por uma equipe 

multidisciplinar. 

 

VI.2 Programas de Estímulo à Permanência 

As dificuldades dos estudantes quanto à leitura, compreensão de textos, grafia das 

palavras, expressão oral e resolução de questões relativas à Matemática, como as 

quatro operações, frações, interpretação de gráficos, tabelas, entre outros, podem 

ser percebidas pelos(as) docentes de várias disciplinas. Isso dificultava o progresso 

dos(as) estudantes quanto à sua formação no curso. 

 

Para tentar amenizar esse problema, a Faceli desenvolve um projeto de 

Nivelamento das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, com os 

estudantes dos Cursos de Graduação, para proporcionar a consolidação das 

competências e habilidades na formação básica. 

 

As aulas são ministradas por professores da própria Faculdade, em horários 

alternativos aos das aulas regulares. 
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Além disso, os estudantes contam com orientação e acompanhamento de 

profissionais qualificados (Pedagogos) para identificar dificuldades de estudo e 

sugerir mecanismos para melhor aproveitamento dos conteúdos. 

 

Outras dificuldades de cunho emocional e físico, estão sendo supridas com a 

realização de convênio com IES que ofertam cursos de Graduação em Psicologia e 

Fisioterapia para atendimento dos estudantes.  

 

Nas questões emocionais e de saúde mental, além de palestras e eventos pontuais, 

é mantido um espaço de atendimento psicopedagógico, realizado por estudantes de 

Psicologia e seus preceptores, com o intuito de identificar fragilidades emocionais. 

 

Os estudantes que apresentam necessidade de acompanhamento são 

encaminhados pelos docentes ou equipe pedagógica para atendimento 

individualizado e posterior direcionamento a profissionais da área fora da faculdade. 

 

Nas questões relacionadas à fadiga física bem como a reeducação postural, os 

atendimentos são realizados por estudantes e preceptores de Fisioterapia que 

promovem orientações posturais e de caráter relaxante. 

 

VI.3 Organização Estudantil 

O Diretório Central dos Estudantes (DCE-Faceli) é a entidade máxima de 

representação dos estudantes da Faceli. Trata-se de uma sociedade sem fins 

lucrativos, de duração ilimitada, sem filiação político-partidária ou religiosa, livre e 

independente dos órgãos públicos e governamentais, sendo a entidade destinada a 

coordenar, defender e representar o corpo discente desta faculdade e funciona na 

forma da Lei nº 7.395 de 31 de outubro de 1985 e é regida por Estatuto próprio. 

 

A sede do DCE Faceli está localizada na sala 05 da faculdade, sob cessão no 

regime de Comodato da área física e de demais equipamentos e mobiliário. 

 

VI.4 Acompanhamento de Egressos 

A Faceli, visando a continuidade do contato com os estudantes, após a graduação, 

oferece oportunidades de participação dos(as) egressos(as): 
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 nas atividades de extensão; 

 nos eventos acadêmicos na Instituição, como convidados ou palestrantes; 

 nas atividades conjuntas da comunidade e a Faculdade; 

 por meio dos Cursos de Pós-Graduação (a serem implantados); 

 nas atividades do NPJ e NUPAN;  

 na representação da sociedade civil organizada, na CPA. 

 

VII. INFRESTRUTURA 

VII.1 Infraestrutura Física 

A Faculdade busca proporcionar condições físicas adequadas para o 

desenvolvimento das atividades propostas no projeto pedagógico, por entender que 

uma boa estrutura física é essencial para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas.    

 

O  área total construída da Faceli  é de 13.308,10 m² (treze mil, trezentos e oito 

metros quadrados), distribuída nos seguintes espaços: recepção, salas de aula 

climatizadas nos dois pavimentos, banheiros nos dois pavimentos para ambos os 

sexos, laboratórios de práticas, inclusive NPJ, NUPAN, Brinquedoteca e Sala de 

Metodologias, salas administrativas, sala de secretaria acadêmica, sala de 

coordenadorias de curso, sala de CPA, sala de Estágio e Pesquisa e Extensão, sala 

de professores, sala de atendimento ao discente, sala para funcionamento do DCE, 

instalações para a diretoria, almoxarifado, copa e cozinha, biblioteca, jardins,   

instalações sanitárias externas, áreas de convivência, guarita de guardas e amplo 

estacionamento para carros, motocicletas e bicicletas. A Faculdade conta ainda com 

rampa de acessibilidade para o pavimento superior. 

 

Atualmente, a Faceli apresenta a seguinte infraestrutura física, discriminada na 

Tabela 4: 

Tabela 4: Infraestrutura física 

  DESCRIÇÃO m² 

QTD TÉRREO - FACULDADE 

1 GUARITA 4,00 

1  RECEPÇÃO GERAL 195,27 

 1 ESPAÇO CULTURAL 30,32 

1 ÁREA DE CONVIVÊNCIA 324,00 
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1 BIBLIOTECA 504,64 

1 SETOR DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CPA 31,50 

1 SALA DO SERVIDOR DA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO 14,90 

1 SALA DE MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14,90 

1 COORDENAÇÃO DE DIREITO 15,01 

1  COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 15,01 

1 COORDENAÇÃO PEDAGOGIA 15,01 

1 TECNICO PEDAGOGICO COORDENAÇÕES 12,60 

1 SECRETARIA ACADÊMICA 61,21 

1 SETOR DE COMPRAS 10,35 

1 RECEPÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 21,71 

1 CONTABILIDADE 9,49 

1 DIR. ADM/FINANCEIRO  10,52 

2 BANHEIROS (DIREÇÃO EXECUTIVA) 12,32 

1 DIR. ACADÊMICA 15,87 

1 PRESIDÊNCIA  20,36 

1 SALA CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS 10,35 

1 SALA – SETOR DE RH 10,35 

4 SALAS DE AULA ( 63,00 m² cada) 252,00 

1 COZINHA 13,70 

1 ÁREA SERVIÇO APOIO TÉRREO 10,87 

1 RESERVATÓRIO CISTERNAS ÁGUA 40,43 

1 SETOR DE PATRIMÔNIO / AMOXARIFADO 30,32 

2 BANHEIROS (ALMOXARIFADO) 49,76 

1 SALA DA PROCURADORIA FACELI 15,16 

1 ARQUIVO MORTO 63,00 

1 DEPOSITO (MATERIAL INSERVÍVEL)  77,11 

1 BANHEIRO TÉRREO FEMININO 25,69 

1 BANHEIRO TÉRREO MASCULINO 25,69 

QTD TÉRREO: NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS / NUCLEO DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

1 RECEPÇÃO NPJ/NUPAN 23,80 

1 SECRETARIA NPJ/NUPAN 26,95 

1 ARQUIVO NPJ/NUPAN 6,20 

1 SALA 1 NPPJM 12,71 

1 SALA 1 NPPJM 12,71 

1 COPA NPJ/NUPAN 5,64 

2 BANHEIROS NPJ/NUPAN 5,34 

2 BANHEIROS EXTERNOS NPJ/NUPAN 15,26 

1 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO E COORDENAÇÕES 

NPJ/NUPAN 
127,35 

QTD 2º PISO 
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1 SALA DO PROFESSORES  36,00 

1 COPA PROFESSORES  12,97 

1 SALA DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 14,69 

1 PESQUISA EXTENSÃO /ESTÁGIO SUPERVISIONADO 14,69 

2 BANHEIROS MASCULINO/FEMININO PROFESSORES 11,40 

22 SALAS DE AULA (63,00 m² cada) 1.386,00 

1 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 63,00 

1 BRINQUEDOTECA 63,00 

1 SALA DE METODOLOGIAS 63,00 

1  SALA DO D.C.E 63,00 

1 BANHEIRO FEMININO 25,69 

1 BANHEIRO MASCULINO 25,69 

1 SALA DE APOIO SERVIÇOS GERAIS 13,70 

        TÉRREO: ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 

1 ESTACIONAMENTO FRENTE/BICICLETÁRIO 1.999,90 

1 ÁREA FUNDOS 7.331,00 

Total Geral         13.308,10  

  Fonte: Planta da IES  

 

A estrutura das salas de aula foi didaticamente planejada para o maior 

aproveitamento e conforto do estudante. É oferecido um ambiente, construído 

especificamente para este fim, com:  

 

a) 1 Ar-condicionado 60.000 BTUs;  

b) Iluminação adequada;  

c) 1 aparelho de Datashow;  

d) 1 Quadro branco; 

e) 1 mesa e 1 cadeira para professor; 

f) 50 carteiras, em média; 

g) 1 mural de aviso em cortiça; 

h) Espaço amplo que possibilita diversas formas de acomodação de carteiras para 

o desenvolvimento de dinâmicas e atividades em grupos. 

 

VII.2 Biblioteca 

A Biblioteca “Esther Augusta Calmon” constitui um ambiente para produção e 

atualização do conhecimento e realização de pesquisas bibliográficas. O acervo 

geral da biblioteca totaliza 17.794 (dezessete mil, setecentos e noventa e quatro) 
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volumes e é organizado por meio da Classificação Decimal de Dewey – CDD. É 

atualizado de acordo com indicações feitas pelos docentes e coordenadores de 

curso. 

  

Totalmente informatizada, permite consulta e reserva on line. Seu acesso é livre, de 

modo a permitir o contato direto do estudante com a obra desejada. Além disso, os 

discentes são informados sobre as novas aquisições e estimulados para que 

desenvolvam a prática e o hábito da leitura, condição indispensável para a sua boa 

formação.    

 

A Biblioteca oferece ainda serviços de cadastro de livros, periódicos e usuários, 

podendo ser incluídos, excluídos, alterados, consultados e listados, assim como 

controle de empréstimo, devolução, reserva e extravio. A consulta pode ser feita por 

título ou assunto/autor/editora.    

 

Todas as regras e normas de utilização e empréstimo de livros, estão contidas no 

Regulamento próprio da biblioteca. 

 

O acervo da Biblioteca está relacionado na tabela 5, por modalidade e áreas do 

conhecimento: 

Tabela 5. Acervo da Biblioteca. 

CD-ROM Nº Total de Títulos (152) Nº Total Exemplares (200) 

Artes 02 02 

Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

05 20 

Ciências Sociais 70 103 

Documentário 01 01 

Filologia 03 04 

Filosofia 01 01 

Generalidades 01 01 

História e Geografia 04 06 

Literatura 21 26 

Multidisciplinar 36 36 

CD’s Nº Total de Títulos (71) Nº Total Exemplares (81) 

Artes 01 01 
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Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

06 06 

Ciências Sociais 06 06 

Filologia 01 01 

Filosofia 06 11 

História e Geografia 02 03 

Literatura 49 53 

DISSERTAÇÃO Nº Total de Títulos (42) Nº Total Exemplares (42) 

Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

09 09 

Ciências Naturais 03 03 

Ciências Sociais 26 6 

Filologia 01 01 

Filosofia 02 02 

História e Geografia 01 01 

DVD-ROM Nº Total de Títulos (26) Nº Total Exemplares (60) 

Artes 03 17 

Ciências 

aplicadas/Tecnologia 

01 01 

Ciências Naturais 01 01 

Ciências Sociais 15 29 

Filosofia 02 02 

História e Geografia 01 09 

Literatura 01 01 

VHS Nº Total de Títulos (193) Nº Total Exemplares (197) 

Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

07 08 

Ciências Naturais 20 21 

Ciências Sociais 106 107 

Filologia 01 01 

Filosofia 18 18 

Generalidades 02 02 

História e Geografia 22 23 

Literatura 03 03 

Religião 03 03 

LIVROS 
Nº Total de Títulos 

(7.426) 

Nº Total Exemplares 

(16.539) 

Ação Social 01 03 

Artes 25 38 
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Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

597 1567 

Ciências Naturais 136 570 

Ciências Sociais 5075 12013 

Cultura 02 02 

Direito de Família 03 07 

Filologia 167 323 

Filosofia 312 614 

Generalidades 152 418 

História e Geografia 121 205 

Literatura 832 970 

Multidisciplinar 01 03 

Política e Direitos Civis 01 01 

Religião 05 05 

MONOGRAFIA Nº Total de Títulos (635) Nº Total Exemplares (665) 

Artes 02 02 

Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

144 150 

Ciências Naturais 12 12 

Ciências Sociais 477 501 

TESE Nº Total de Títulos (09) Nº Total Exemplares (10) 

Ciências 

Aplicadas/Tecnologia 

01 01 

Ciências Sociais 07 08 

Filologia 01 01 

TOTAL GERAL DA 

BIBLIOTECA 
8.551 17.794 

Fonte: Biblioteca  

 

VII.2.1 Espaço Físico para Estudos 

O espaço da Biblioteca possui amplo salão com mesas e cadeiras para estudo em 

grupo bem como, bancadas para estudo individual, equipadas com 7 (sete) 

computadores, sendo um deles com acessibilidade para deficientes visuais. Possui 

ainda duas salas fechadas para estudo em grupo. Todo o espaço tem acesso à 

internet, o que permite realização de trabalhos e pesquisa acadêmica. 

 

VII.2.2 Horário de funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 7h30min às 22h.    
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VII.2.3 Pessoal Técnico-Administrativo 

A Biblioteca conta com 1 (um) profissional Bibliotecário e 4 (quatro) auxiliares de 

biblioteca.  

 

VII.2.4 Serviços Oferecidos 

A Biblioteca oferece aos seus usuários os seguintes serviços:  

 

 consulta local; 

 serviços de pesquisa;   

 localização de documentos no catálogo local e em catálogos de bibliotecas 

digitais e virtuais (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT; 

Periódicos CAPES; Domínio Público MEC) etc.;  

 orientação à normalização de trabalhos acadêmicos e referências 

bibliográficas; 

 elaboração de ficha catalográfica e serviços de empréstimo domiciliar; 

 empréstimo domiciliar. 

 

VII.2.5 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo 

Nos dois últimos anos (2018 e 2019), a biblioteca teve seu acervo ampliado, com a 

aquisição dos seguintes quantitativos de títulos/volumes, por curso, nos quadros 24 

e 25: 

CURSO 2018 2019 TOTAL 

Administração 80 84 164 

Direito 155 262 417 

Pedagogia 167 43 210 

 Fonte: Biblioteca 

Quadro 24 – Livros adquiridos 

 

Curso Previsão de 

compra 

Quantidade 

(títulos) 

Ano de edição 

Administração Agosto 2021/2023 150 
2015 a 2020 

Direito Agosto 2021/2023 150 
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Pedagogia Agosto 2021/2023 150 

Fonte: Direção da Faceli 

Quadro 25 – Previsão de Aquisição de livros. 

 

VII.3 Laboratórios 

A Faceli possui diversos laboratórios de práticas acadêmicas que estão disponíveis 

a todos os estudantes da Faculdade. 

 

VII.3.1 Laboratório de Informática 

O laboratório de informática é um local de apoio técnico às atividades de ensino e 

pesquisa ligadas à informática dentro da Instituição. É um espaço com mesas 

próprias para acomodar os 25 (vinte e cinco) computadores e as 50 (cinquenta) 

cadeiras acolchoadas e de rodízios. Esse espaço é aberto e de livre acesso, para 

utilização pelo público interno da Faculdade e pela comunidade. A Internet é 

exclusivamente destinada às atividades de pesquisa e uso de correio eletrônico (e-

mail). 

 

Nesse ambiente, são realizadas aulas dos cursos de graduação e as específicas de 

Informática Aplicada, conforme a seguir: 

 

Curso de Administração: 

 Informática Aplicada à Administração 

Ementa: O conceito e os objetivos da Informática aplicada à Administração. 

Informática administrativa. Conceito, histórico e perspectivas. A utilização do 

microcomputador e de redes nos escritórios de empresas e estabelecimentos. 

Noções de informática. Ambiente de Sistemas Operacionais. Internet. Noções de 

Redes de computadores. Noções de Bancos de Dados. Impactos das modernas 

tecnologias da informação nas organizações. Aplicações práticas.   

 

Curso de Direito: 

 Informática Aplicada ao Direito 

Ementa: O conceito e os objetivos da Informática aplicada ao Direito. Informática 

jurídica: conceito, histórico e perspectivas. A utilização do computador e de redes 
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nas atividades jurídicas. Os impactos das modernas tecnologias da informação 

na sociedade. Aplicações práticas. Direito da Informática.  

 

Curso de Pedagogia: 

 Informática Aplicada à Educação 

Ementa: Noções de informática e da informática aplicada à educação. Importância 

do uso dos recursos tecnológicos na educação do século XXI. Ambiente de 

Sistemas Operacionais. Internet. Noções de redes de computadores. As redes de 

computadores na escola. Noções de bancos de dados. Introdução às tecnologias 

educacionais. Softwares educacionais em sala de aula. Recursos e ferramentas 

didáticas. 

 

VII.3.1.1 Relação equipamento/aluno 

 2019:  

o 2 alunos x 1 computador 

 2022 

o 1 aluno x 1 computador 

 

VII.3.2 Brinquedoteca 

A Brinquedoteca “Aprender e Brincar” constitui um espaço de aprendizagem para os 

estudantes do Curso de Pedagogia colocarem em prática os conteúdos estudados 

em sala de aula, ou seja, representa um lugar adequado para potencializar a 

formação de futuros docentes, tornando-os especialistas capazes de atuarem como 

mediadores e promotores de ações educativas por meio da ludicidade e, ao mesmo 

tempo, um lugar para as crianças de escolas públicas e de outras instituições 

vivenciarem experiências lúdicas que estimulem e desafiem seus potenciais de 

desenvolvimento. Assim, possibilita a prática de situações didáticas para os alunos 

de Pedagogia; viabiliza a vinda de crianças para participarem de projetos de 

aprendizagem diversos, entre eles, o de intervenção, em um espaço adequado e 

lúdico; desenvolve ações educativas, criando a oportunidade de a criança aprender 

melhor, manuseando materiais concretos. A utilização da Brinquedoteca é regida 

pelos critérios dispostos no Regulamento nº 008/2017 de 30 de novembro de 

2017.    
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VII.3.3 Sala de Metodologias 

A sala de metodologias é um espaço para atender às disciplinas de arte, língua 

portuguesa, matemática, ciências, geografia, história e educação física. É mais um 

espaço para a realização de práticas pedagógicas das teorias vistas em sala regular, 

possibilitando o manuseio de materiais que serão utilizados na prática profissional 

com os alunos, nas diversas áreas do conhecimento. 

 

VII.3.4  Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

As atividades do NPJ visam integrar os aspectos teóricos e práticos no que diz 

respeito ao ensino, pesquisa e extensão das atividades jurídicas, devendo estimular 

nos estudantes uma análise crítica destes elementos, bem como propiciar uma 

formação ética para sua vida profissional e estão distribuídas em: 

 

1. Atividades de prática real, mediante a prestação de serviços jurídicos e 

orientação jurídica à população carente – assim compreendidos aqueles que 

possuem renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos, para 

elaboração de peças processuais e acompanhamento de processos nas 

seguintes áreas: 

o Cível; 

o Previdenciária; 

o Consumidor; 

o Empresarial; 

o Trabalhista; e 

o Penal. 

2. Acompanhamento de audiências de cada área, sendo elas: cível, trabalhista, 

criminal e juizado especial. 

3. Atividades relacionadas às formas extrajudiciais de composição de 

conflitos, possibilitando o desenvolvimento de uma análise crítica sobre o fato 

jurídico concreto e as diversas possibilidades de solução, por meio da 

conciliação e mediação, etc.; 

 

O objetivo do NPJ é proporcionar aos alunos do curso de direito da Faceli uma 

prática efetiva da sua atuação como futuro profissional do Direito, bem como atender 

à população carente nas suas demandas por orientação e processos judiciais. 
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VII.3.5 Núcleo de Práticas Administrativas e de Negócios (NUPAN) 

As atividades do NUPAN são destinadas à consultoria e prestação de serviços à 

comunidade (pessoas físicas e jurídicas) nas seguintes áreas: Finanças, 

Mercadologia, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Produção (Pesquisa e 

Desenvolvimento de Produtos), Materiais e Sistemas de Informações Gerenciais. 

 

O objetivo do NUPAN é proporcionar aos alunos do Curso de Administração a 

integração dos aspectos teóricos e práticos das atividades e dos processos 

desenvolvidos por Microempreendedores Individuais (MEI), pelas Microempresas e 

por Pessoas Físicas. 

 

 I. O atendimento a Pessoa Física é realizado nas seguintes áreas: 

A. Administração Financeira 

a. Orientação para o uso consciente do crédito e controle do endividamento; 

b. Orientação para elaboração de orçamento pessoal ou familiar; 

c. Orientação para o consumo planejado e consciente; 

d. Orientação sobre poupança e investimento; 

e. Análise e orientação para a formação de preço de venda de produtos e serviços 

para os profissionais autônomos; 

f. Orientação sobre o planejamento financeiro dos pequenos negócios; 

g. Orientação para elaboração e preenchimento do Imposto de Renda de Pessoas 

Físicas (IRPF). 

B. Gestão de Recursos Humanos 

a. Orientação para elaboração de Curriculum Vitae; 

b. Orientação para participação em entrevistas de emprego; 

c. Elaboração de palestras e workshops para desenvolvimento de habilidades 

ligadas ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. 

C. Mercadologia 

a. Orientação para o desenvolvimento do marketing pessoal; 

b. Orientação para uso das redes sociais. 

 

II.  O atendimento para Pessoa Jurídica é realizado nas seguintes áreas: 

A.  Administração Financeira 
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a. Orientação para a formação de preço de venda de produtos e serviços para os 

Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresários; 

b. Orientação sobre o planejamento financeiro dos pequenos negócios; 

c. Orientação para elaboração do fluxo de caixa. 

B. Gestão de Recursos Humanos 

a. Orientação para elaboração de processo de recrutamento; 

b. Orientação para elaboração de pesquisa de clima organizacional; 

c. Orientação para levantamento de necessidades de treinamento; 

d. Orientação para elaboração programa de integração de pessoas. 

C. Mercadologia 

a. Orientação para divulgação de produtos e serviços aos Microempreendedores 

Individuais (MEI) e Microempresários; 

b. Orientação para registro de marcas e domínios na WEB aos 

Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresários. 

D. Produção (Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos) e Logística 

a. Orientação para pesquisa e desenvolvimento de produto e serviço; 

b. Orientação para organização do layout. 

E. Materiais 

a. Orientação para realização de inventário de bens pelos Microempreendedores 

Individuais (MEI) e Microempresários; 

b. Orientação para elaboração de planilhas para cálculo de controle de estoque. 

F. Sistemas de Informações Gerenciais 

a. Orientação para elaboração de planilhas no Excel; 

b. Orientação para aquisição de softwares aos Microempreendedores Individuais 

(MEI) e Microempresários; 

 

VII.4. Recursos de Informática e Tecnológicos disponíveis na IES 

 

Os recursos de informática disponíveis bem como os de áudio visual, estão 

relacionados no quadro 26. 

SETOR USUÁRIO EQUIPAMENTO UNIDADES 

COMPUTADORES 

ALMOXARIFADO 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

ALMOXARIFADO TEC. Notebook Inspiron 3 
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ADMINISTRATIVO 5566 

ALMOXARIFADO DOCENTES 
Notebook Compaq 

Presario CQ-23 
3 

BIBLIOTECA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
3 

BIBLIOTECA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP xw4400 

Workstation 
1 

BIBLIOTECA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Notebook Inspiron 

5566 
1 

BIBLIOTECA DISCENTE 
Desktop HP Compaq 

dc5700 SFF 
7 

COMPRAS 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

CONTABILIDADE 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

COORDENAÇÕES 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
5 

CPA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

DIRETORIA 

ACADÊMICA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 
DISCENTE 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
24 

NPJ DISCENTE 
Desktop Dell 

OptiPlex 7010 
7 

NPJ DOCENTE 
Desktop Dell 

OptiPlex 7010 
2 

NPJ 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
2 

NUPAN DISCENTE 
Desktop Dell 

OptiPlex 7010 
2 

NUPAN DOCENTE 
Desktop Dell 

OptiPlex 7010 
1 

NUPAN  
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

PATRIMONIO 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

PRESIDENCIA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

PRESIDENTECIA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Notebook Inspiron 

5566 
1 

PROCURADORIA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
2 

PROTOCOLO 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP xw4400 

Workstation 
1 
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RECEPÇÃO 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP Compaq 

dc5700 SFF 
2 

RH 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

SALA 

PROFESSORES 
DOCENTE 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
5 

SECRETARIA 

EXECUTIVA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
1 

TECNICO 

PEDAGOGICO 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
2 

TI 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 
4 

TI 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Servidor de Rede 

Dell PowerEdge 

R740 

1 

TI DOCENTES 
Notebook Samsung 

NP270ESK 
1 

   TOTAL 92 

PROJETORES 

SALA DE AULA DOCENTES 
Projetor Epson 

Powerlite X41+ 
12 

SALA DE AULA DOCENTES 
Projetor Epson 

Powerlite S27 
2 

SALA DE AULA DOCENTES 
Projetor Epson 

PowerLite X14+ 
7 

SALA DE AULA DOCENTES 
Projetor Epson 

PowerLite S17 
1 

   TOTAL 22 

IMPRESSORAS 

NPJ 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Multifuncional 

Brother DCP-

7065DN 

1 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Multifuncional 

Brother DCP-

7065DN 

1 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Impressora HP 

Laserjet P1606DN 
1 

PRESIDENCIA 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Impressora HP 

Laserjet P1606DN 
1 

ALMOXARIFADO 
TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Impressora HP 

Laserjet P1606DN 
4 

   TOTAL 8 

DISPOSITIVOS DE SOM 

ALMOXARIFADO 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Microfones SKP Pro 

Áudio UHF 261 4 
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ALMOXARIFADO 

TEC. 

ADMINISTRATIVO 

Caixa de Som 

Staner SR315A 2 

   TOTAL 6 

Fonte: Setor de Tecnologia da Informação 

Quadro 26 - Recursos de Informática e Tecnológicos disponíveis. 

 

VII.4.1 Equipamentos a serem adquiridos: Recursos Tecnológicos, Audiovisual 

e de Informática 

Tendo em vista o grande volume de aquisições, realizadas nos dois últimos anos, as 

previsões de aquisição de equipamentos são as que seguem: 

EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO ANO QUANTIDADE 

Projetor  Epson Powerlite X41+ 2022 05 

Computador Desktop HP ProDesk 

400 G4 SFF 

2022 35 

Quadro 27 - Equipamentos a Serem Adquiridos: Recursos Tecnológicos e de 

Audiovisual 

 

VII.5 Inovações Tecnológicas 

A Faceli planeja para o período de 2020/2024: 

 

a) Aquisição de DDR (discagem-direta-ramal e voz) para atender à necessidades 

futuras; 

b) Upgrade de hardware; 

c) Upgrade de software; 

d) Novo laboratório de informática; 

e) Catracas de acesso com identificação biométrica; 

f) Catracas e/ou sistema de vigilância óptica para a biblioteca. 

 

VII.6 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a 

Portadores de Necessidades Especiais  

 

O art. 5o do Decreto nº 5.296/04 estabelece que “os órgãos da administração pública 

direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as 

instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.  
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Considera ainda este artigo o atendimento prioritário a portadores de 

deficiência física, de deficiência auditiva, de deficiência visual e, o artigo 6º diz que 

“o atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 

imediato” a essas pessoas.  

 

A Faceli, tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos e assegura 

aos portadores de deficiência física, condições básicas de acesso ao ensino 

superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, ao instalar 

uma rampa de acesso ao segundo piso. 

 

No estacionamento foi feita a pintura da sinalização horizontal e vertical, com 

marcação de reserva de vagas para deficientes físicos bem como placas indicativas. 

  

VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

VIII.1 Procedimentos de Autoavaliação Institucional 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), criada com base no Art. 11 da Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, é responsável pela condução do processo interno de 

avaliação institucional e, ainda, pela sistematização e prestação de informações 

solicitadas pelos órgãos pertinentes, em conformidade com a legislação em vigor.  

 

Seguindo a legislação em vigor, a CPA tem como eixo central avaliar a Instituição 

como uma totalidade, identificando seu perfil e o significado de sua atuação, por 

meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as 

diferentes dimensões institucionais. 

 

A CPA atua de forma autônoma no âmbito de sua competência legal, e suas 

atividades devem contemplar a análise global e integrada do conjunto de dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades 

sociais da Instituição. 

 



 

105 

 

Considerando as concepções e as diretrizes de Avaliação Institucional assumidas 

pela Faceli, o objetivo da auto avaliação da IES é promover a qualidade da oferta de 

ensino e da aprendizagem. Para tanto, foram envolvidos nos processos todos os 

segmentos da comunidade acadêmica, tais como: estudantes, docentes e servidores 

técnico-administrativos e comunidade externa. 

 

Para cumprir o exposto acima, foram realizadas coletas e análises dos dados de 

forma quantitativa e qualitativa, de acordo com a especificidade e abrangência de 

cada dimensão a ser avaliada. Essas coletas foram realizadas nos períodos de 

2015/1 e 2015/2, 2016/1 e 2016/2, 2017/1 e 2017/2, 2018 e 2019. Foram utilizados 

questionários on-line, contendo questões fechadas com uso de escalas, e questões 

abertas para comentários dos entrevistados da comunidade acadêmica sobre os 

pontos positivos e sugestões de melhorias e questionários impressos aplicados à 

comunidade externa por estudantes da faculdade, acompanhados pela 

Coordenação da CPA e docentes da disciplina de metodologia da pesquisa. 

 

Considerando os objetivos da elaboração do presente PDI, expomos abaixo 

algumas considerações sobre as Auto avaliações realizadas no período de 2015 a 

2019.  

 

A avaliação feita pelo discente teve como meta avaliar o desempenho dos docentes, 

o conteúdo da disciplina, a participação do próprio aluno e as condições objetivas 

para a concretização das atividades de ensino, considerando os seguintes aspectos: 

Plano de ensino (apresentação aos alunos e cumprimento deste); Disciplina 

(conteúdo, planejamento e metodologia); Desempenho docente (clareza na 

explicação, linguagem acessível, domínio do conteúdo, relacionamento da disciplina 

com as demais do currículo, a importância de sua disciplina); avaliação (sua 

utilização como instrumento de reflexão e solução de problemas; como oportunidade 

de aprendizagem, sua coerência com as atividades adotadas em aula); a atuação do 

Coordenador do Curso e a infraestrutura física da Faceli. 

 

A Autoavaliação docente contribui para se apurar dados qualitativos relacionados à 

formação continuada, à prática, à produção acadêmica, à participação em eventos, 

além de sua formação acadêmica, seus conhecimentos sobre a disciplina que 
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ministra, sua prática didático-metodológica, o planejamento de suas aulas, 

atividades e avaliações, a forma como articula sua disciplina com outras, nas aulas e 

nas avaliações, seu grau de cooperação para que a interdisciplinaridade aconteça 

no curso, seu senso de responsabilidade, no que concerne à assiduidade, 

pontualidade e compromisso com o cumprimento do conteúdo e prazos, e sua 

participação e atuação no Colegiado de Curso. Há também na avaliação docente, 

um momento de Autoavaliação e avaliação da sua respectiva Coordenação de 

Curso. 

 

Os Servidores Técnico-administrativos se auto avaliaram, avaliaram suas chefias, 

seus setores e instrumentos de trabalho e a infraestrutura da IES, bem como o 

relacionamento interpessoal dos discentes e docentes com eles.  

 

A comunidade foi questionada sobre o seu conhecimento em relação à existência da 

Faceli bem como da sua importância para o Município.  Também foi arguida com 

questões relacionadas à qualidade do ensino e dos cursos, dos profissionais 

egressos da Faculdade e por fim, foi solicitado que indicasse novos cursos a serem 

ofertados.   

 

VIII.1.1 Pontos positivos destacados pelos discentes na avaliação institucional 

de 2018 

 

 Estrutura física da Faceli: frequentemente os discentes elogiaram em seus 

relatos a estrutura da Faceli. 

 Salas de aula equipadas: ressalta-se os recursos que as salas possuem: 

tamanho da sala, data-shows, ar-condicionado, cortinas. 

 Limpeza da instituição: Os discentes destacaram que o ambiente da instituição 

está constantemente limpo. 

 Acervo da Biblioteca: Os discentes elogiaram a ampliação do acervo da 

Biblioteca. 

 Equipe de professores: Os discentes reconheceram a qualidade do ensino da 

Faceli e atribuíram ao excelente quadro de professores qualificados e 

altamente profissionais. 
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 Laboratório de informática: Os discentes relataram que o laboratório de 

informática atende os alunos de forma satisfatória. 

 

 

Sugestões dos discentes 

(Administração, Direito e 

Pedagogia) 

Providências/esclarecimentos 

Auditório Foi emitido um parecer da Secretaria de Obras que 

enquanto o prédio estiver em período de garantia da 

construção do prédio, não há como realizar alterações. 

O prazo extingue em 2021.  

Cantina ou lanchonete A Faceli está reavaliando a situação para buscar 

solução. 

Copiadora A Faceli está estudando as possibilidades. 

Laboratório de informática Em relação ao Laboratório, é novo, bem equipado, no 

momento não tem demanda para a construção de 

outro laboratório. Após reivindicação dos alunos, a 

Presidente definiu que o Laboratório ficará aberto em 

horários definidos para utilização dos estudantes.  

Biblioteca A Faceli comprou mais de 500 volumes de livros em 

2018 e está adquirindo em 2019 aproximadamente 

mais 600 volumes. Foi modificado o horário de 

funcionamento da Biblioteca, antes ficava aberta até 

21h30min, agora a Biblioteca da Faceli fica aberta de 

Segunda à Sexta de 7h30min às 22h. 

Wi-Fi Foram instalados e já encontram em funcionamento os 

novos access point, roteadores com maior alcance, 

multidirecional, tudo providenciados através da 

terceirizada. Foi criada uma rede para os professores. 

Tudo ainda em fase de teste dos aparelhos instalados.  

Mesas, cadeiras, bancos e sofás 

na faculdade 

A Faceli informou que será providenciada a aquisição 

de mais mesas e cadeiras para a área externa. 

Computadores na biblioteca Foi ampliado os números de computadores na 

biblioteca. 

Bebedouro Foi comprado e instalado o bebedouro para segundo 

piso 

Retirar delimitadores de filas A Faceli explicou que os delimitadores não podem ser 

retirados por orientação da Secretaria de Segurança. 

Promover eventos A Faceli promoveu muitos eventos, mutirões, e a parte 

da Ação Social, que foi o Natal Solidário, com a 

arrecadação de Fraldas e mantimentos para o Asilo 

dos Velhos. Os eventos são realizados pelos 
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colegiados dos cursos, com a participação dos 

discentes. 

Disponibilizar novos cursos A Faceli estuda a  possibilidade financeira com a 

Prefeitura de Linhares de trazer mais cursos. 

Melhorar a limpeza das salas e 

banheiro 

A Faceli tem se empenhado para manter limpa de uma 

forma geral a estrutura da Faceli.  

Segurança A Faceli tem as câmaras de monitoramento em 

diversas áreas, inclusive no bicicletário. Também 

solicitou à Polícia Militar e Secretaria de Segurança 

para envio de policiamento preventivo nos horários de 

entrada e saída dos estudantes. Também solicitou à 

Guarda Municipal que atua na Faculdade, para no 

horário de saída noturno, se posicionar na frente da 

faculdade para dar maior segurança aos estudantes.   

Auditório Foi emitido um parecer da Secretaria de Obras que 

enquanto o prédio estiver em período de garantia da 

construção do prédio, não há como realizar alterações. 

O prazo extingue em 2021.  

Fonte: Relatório da CPA 2018 
Quadro 28 – Sugestões dos discentes e providências tomadas pela IES 

 

 

VIII.1.2 Pontos positivos destacados pelos docentes na avaliação institucional 

de 2018 

 Prestação de serviços à comunidade através da pesquisa e extensão. 

 Acesso facilitado à presidência e direção acadêmica  

 Todos os servidores são de extrema cordialidade e atenção. 

 Corpo discente cada vez mais selecionado e preparado - Corpo docente que 

acredita na instituição - Servidores eficientes e compromissados. 

 Faculdade em claro crescimento. Com muito bons docentes. Muito boa 

estrutura. 

 

 

Sugestões dos docentes 

(Administração, Direito e Pedagogia) 

Providências/Esclarecimentos 

Coleta seletiva de Lixo Em estudos para implantação. 

Coleta armazenamento da água da chuva, 

hoje é coletada e colocada na rede de 

coleta do SAAE.  Representaria economia  

de longo tempo. 

Não há estudos a respeito. 
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Divulgação das Ações da Faceli via redes 

sociais. Ajuda a fortalecer e manter a marca 

Faceli 

É feito por meio do face book e Instagram, 

além da divulgação no site da faculdade e 

da prefeitura 

Adequar uma sala para planejamento 

pedagógico devidamente estruturada com 

Computador e Internet 

A sala dos professores já é estruturada para 

isso, com computador e acesso á Internet, 

com a utilização de uma rede exclusiva para 

os docentes. 

Investir em pesquisa e extensão. Ouvir os 

professores e alunos 

A pesquisa e a extensão são apoiadas pela 

Faceli com o estímulo aos projetos 

apresentados bem como com a realização 

da Jornada Científica e convênio com outras 

instituições para o desenvolvimento de 

projetos de extensão. 

Criar espaços democráticos onde 

servidores, diretores, docentes e discentes 

possam pensar a instituição como um todo, 

a estabelecer projetos de futuro 

Os Conselhos instituídos, Consup e Concur 

são espaços democráticos de discussão e 

reflexão sobre as ações da Faceli. Ali se 

encontram representados todos os 

segmentos. 

Aumentar a segurança externa A Polícia Militar e a Guarda Municipal fazem 

ronda diária no entorno da Faculdade, 

principalmente nos horários de entrada e 

saída dos estudantes. 

Há necessidade de um auditório dentro da 

instituição. Também vejo como necessário 

verbas para a realização de projetos que 

envolvam a pesquisa e a extensão e maior 

proximidade da Faceli com as outras 

instituições de ensino superior públicas no 

estado (Ufes e Ifes) e com as agências 

financiadoras de pesquisa no país e no 

Espírito Santo (CNPQ, Capes e Fapes). Por 

fim, sugiro maior divulgação da instituição 

no município e no estado, por meio de 

assessoria de imprensa. 

Ainda não há estudos e disponibilidade 

financeira para a construção de um auditório 

na área da Faceli. A proximidade sugerida já 

acontece com IFES, UFES e demais IES da 

região. A divulgação da Faceli é realizada  

pela Secretaria de Comunicação da PML. 

Ter um ponto de acesso à internet para os 

professores (uma rede para os docentes) 

Foi criado uma rede para os professores que 

já encontra em funcionamento. 

Transparência nas decisões sobre gastos 

da instituição - Diminuição dos cargos 

comissionados, de modo a que os 

servidores e professores efetivos possam 

assumir esses cargos - Necessidade de 

confiança na CPA, haja vista que boa parte 

dos professores e funcionários não 

Todas os gastos da Faceli são divulgados no 

site Portal da Transparência bem como os 

processos disponíveis para consulta a quem 

desejar. Quanto à CPA, não há possibilidade 

alguma de identificação do respondente, 

portanto o temor é inócuo, não havendo 

conexão com a realidade. 
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acreditam no sigilo das informações e 

temem represálias e perseguições. 

Pessoalmente, eu tenho dúvidas se as 

informações desta CPA não serão 

totalmente abertas à direção, mas poderia 

perfeitamente fazer tais comentários ao vivo 

Construção de mais um laboratório de 

informática 

Não há previsão para a construção de novo 

laboratório de informática, já que o que 

existe atende plenamente à demanda. 

Melhoria do acervo da biblioteca. Entendo 

que deve ser progressivo em função de 

orçamento 

O acervo da biblioteca tem sido ampliado 

anualmente, com a compra em média, de 

500 a 600 volumes em cada compra. 

Melhoria do acesso ao sistema dos 

professores. O fato de não podermos voltar 

e ajustar uma nota já lançada em função de 

alunos especiais ou até mesmo erro de 

digitação torna nosso trabalho engessado e 

ocupa desnecessariamente os escalões 

superiores para tal liberação 

A sugestão não procede, tendo em vista que 

o sistema  fica disponível para lançamento e 

acertos durante um longo período e após o 

término deste período, o docente pode 

requisitar a sua abertura para os devidos 

acertos. 

Incentivar os professores a participar de 

congressos e encontros de sua área 

A Faceli, por meio da Coordenação de 

Pesquisa e Extensão, incentiva a 

participação da comunidade acadêmica em 

congressos e encontros. 

Fonte: Relatório da CPA 2018 

Quadro 29 – Sugestões dos docentes e providências da IES 

 

 
VIII.1.3 Pontos positivos destacados pelos Servidores Técnicos Administrativos na 

avaliação institucional de 2018 

 

 Estrutura física da Faceli; 

 Investimentos recentes; 

 Boa convivência entre os servidores; 

 Boa equipe de trabalho; 

 Educação de qualidade; 

 Equipamentos novos; 

 Prédio é novo, salas de aula climatizadas, rampa de acesso ao segundo piso, 

houve investimento em melhoria dos equipamentos de informática e 

mobiliário; 

 Um ambiente limpo, uma estrutura nova e bem equipada; 
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 Equipe de professores; 

 Preocupação com o ensino. 

 

Sugestões dos Servidores 

Técnicos Administrativos  

Providências/Esclarecimentos 

Auditório Não há previsão financeira para a 

construção de auditório 

Cantina A Faceli está reavaliando a situação 

para buscar solução. 

Copiadora A Faceli está estudando as 

possibilidades. 

Segurança A Faceli tem as câmaras de 

monitoramento em diversas áreas, 

inclusive no bicicletário. Também 

solicitou à Polícia Militar e Secretaria de 

Segurança para envio de policiamento 

preventivo nos horários de entrada e 

saída dos estudantes. Também solicitou 

à Guarda Municipal que atua na 

Faculdade, para no horário de saída 

noturno, se posicionar na frente da 

faculdade para dar maior segurança aos 

estudantes e servidores.   

Disponibilizar novos cursos para a 

Comunidade 

A Faceli estuda a  possibilidade 

financeira com a Prefeitura de Linhares 

de trazer mais cursos. 

Treinamento para os servidores 

técnicos 

 A Faceli incentiva a participação dos 

servidores em cursos de capacitação. 

Melhorar na comunicação entre os 

setores 

A Faceli promove reuniões periódicas 

com os setores além de promover a 

comunicação por meios dos seus canais: 

chat interno, e-mail corporativo, site da 

faculdade, linhas telefônicas em todos os 

estores, entre outros. 

Servente para manutenção da 

faculdade no período noturno 

A Faculdade possui uma servidora de 

serviços gerais atuando no horário 

noturno. 

Necessidade de contratação de 

Servidor para Realização de reparos, 

manutenções, tanto da parte hidráulica, 

marcenaria e elétrica, inclusive do 

Jardim.  

A Prefeitura Municipal, por meio da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

faz a manutenção da estrutura física e 

área externa.  

Fonte: Relatório da CPA 2018 
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Quadro 30- Sugestões dos servidores técnicos administrativos e providências da IES 

 

VIII.I.4 Avaliação Externa - Comunidade 

O processo da avaliação interna da Faceli esteve, até 2017/2, centrado no projeto 

pedagógico dos cursos, na prática docente, nos serviços e nas necessidades 

laborais. No entanto, na busca constante da qualidade em seus projetos e ações 

pedagógicas e administrativas, a Faceli buscou incluir avaliações feitas pela 

Comunidade.  

 

A primeira Avaliação Institucional Externa, aconteceu dia 06/04/2019, referente à 

CPA de 2018 e a segunda realizada no dia 05/10/2019, referente à CPA de 2019. 

  

A Faceli foi às ruas para saber o que a comunidade pensa sobre a Faceli. A 

atividade de pesquisa foi organizada pela Comissão Própria de Avaliação CPA, 

supervisionada pelo seu Coordenador, José Marcelino Sfalsim e contou com a 

colaboração da professora de Metodologia da Pesquisa Elisa Fabris, e de 22 (vinte e 

dois) alunos do curso de Administração. 

 

O questionário aplicado pelos estudantes à comunidade, continha 11 perguntas. Os 

pontos de abordagem foram nas ruas do Centro da cidade, totalizando 220 

respondentes.  

 

À medida que a Comunidade Externa foi inserida no processo, os dados coletados 

possibilitam sua utilização também como parâmetros para tomada de decisões, no 

que se refere à abertura de novos cursos, melhoria da qualidade de oferta da 

educação superior e expectativas quanto aos serviços prestados pela Faceli.  

 

Todas as especificações relativas às atividades da CPA estão contidas em 

regulamento próprio, bem como nos seus relatórios anuais. 

 

IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

IX.1 Demonstração de Sustentabilidade Financeira – 2020/2024. 
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☒ Fiscal    ☐ Seguridade Social    ☐ Investimento (empresas públicas) 

Código 

Fonte de 

Recursos 

(Valor – R$ 

1,00) 

2020 2021 2022 2023 2024 

319004000000 

Contratação 

por tempo 

determinado 

960.000,00 998.000,00 1.040.000,00 1.080.000,00 1.130.000,00 

319008000000 

Outros 

Benefícios 

Assistenciais 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

319011000000 

Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas – 

Pessoal Civil 

2.772.000,00 2.882.000,00 2.998.000,00 3.118.000,00 3.242.000,00 

319013000000 
Obrigações 

Patronais 
350.000,00 364.000,00 378.560,00 393.700,00 410.000,00 

319091000000 
Sentenças 

Judiciais 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

319113000000 

Obrigações 

Patronais – 

OP. Intra-

Orçamentárias 

460.000,00 478.000,00 500.000,00 520.000,00 540.00,00 

339014000000 
Diárias – 

Pessoal Civil 
10.000,00 10.400,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 

339018000000 

Auxílio 

Financeiro a 

Estudantes 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

339020000000 

Auxílio 

Financeiro a 

Pesquisadores 

1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

339030000000 
Material de 

Consumo 
50.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 

339036000000 

Outros 

Serviços de 

Terceiros – 

Pessoa Física 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

339039000000 Outros 430.000,00 470.000,00 490.000,0 510.000,00 550.000,00 
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Serviços de 

Terceiros – 

Pessoa 

Jurídica 

339046000000 
Auxílio-

Alimentação 
388.000,00 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 

339047000000 

Obrigações 

Tributárias e 

Contributivas 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

339092000000 

Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

339093000000 
Indenizações 

e Restituições 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

449051000000 
Obras e 

Instalações 
1.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

449052000000 

Equipamento 

e Material 

Permanente 

50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

33904000000 

Serviços de 

Tecnologia d 

Informação 

300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 380.000,00 

Total 5.795.000,00 6.165.400,00 6.405.560,00 6.666.200,00 6.963.000,00 

Fonte: Direção Administrativa Financeira 

Quadro 31 – Cronograma de Execução: Planos de Investimentos e Previsão Orçamentária (5 anos). 

 

IX.2 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

A Gestão Econômico-Financeira consiste em estudos e tarefas de preparação, 

execução e controle das decisões financeiras, relativas à obtenção, utilização e 

controle dos meios financeiros no decorrer da atividade da entidade. Visa, ainda, 

dotar os responsáveis das organizações e outras entidades de informações 

econômicas e financeiras adequadas para a tomada das decisões de gestão. 

 

IX.2.1 Dos Objetivos 
Os objetivos da gestão econômico-financeira estão explicitados abaixo: 

 Assegurar a estrutura financeira mais adequada; 

 Manter a integridade do capital e promover o seu reforço; 
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 Permitir a constante solvabilidade; 

 Diagnosticar, propor medidas e detectar tendências futuras; 

 Dar apoio aos gestores; 

 Informar aos diversos parceiros e interessados no desempenho da instituição; 

 Colaborar na definição da estratégia de desenvolvimento e das políticas da 

instituição. 

 

São Fontes de Informação Financeira: 

 Balanço 

 Demonstração de Resultados 

 Demonstração de Fluxo de Caixa 

 

IX.3 Realizações e Investimentos em 2018/2019 

 Inauguração do Laboratório de Informática; 

 Aquisição de 70 computadores; 

 Aquisição de 05 notebooks; 

 Aquisição de 12 data shows; 

 Aquisição de servidor e aumento da capacidade de Internet; 

 Aquisição de nobreak para o servidor; 

 Desenvolvimento de novo site da Faculdade; 

 Aquisição de mobiliário, tais como mesas em “L”, armários, estantes, mesas, 

cadeiras ergonômicas com braço e pés giratórios, cadeiras giratórias tipo 

“secretária”,  

 Aquisição de bebedouro para o 2º piso; 

 Instalação do NUPAN e Sala de Metodologias; 

 Aquisição de mais de 1000 exemplares de livros para a Biblioteca. 
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