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Às dezessete horas do dia primeiro de julho do ano de dois mil e vinte, por meio da 1 

Plataforma Google Meet, a Diretora Presidente da Faceli e também Presidente do 2 

Conselho Curador, Jussara Carvalho de Oliveira, o Vice-Presidente do Concur e 3 

Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Miranda Santana, o Diretor 4 

Acadêmico Rodrigo Teixeira Coffler, o representante do Corpo Docente Fabio 5 

Tavares, e a Secretária de Educação do Município de Linhares, Maria Olímpia Dalvi 6 

Rampinelli: Dando início à reunião, a Presidente Jussara Carvalho de Oliveira 7 

agradeceu a presença dos membros presentes e passou a cumprir a seguinte pauta. 1 8 

– Análise, aprovação da ata da reunião anterior - Em seguida, Jussara Carvalho de 9 

Oliveira perguntou se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior, 10 

enviada aos membros do Conselho anteriormente. Os conselheiros em nada se 11 

opuseram e a ata foi aprovada sem ressalvas. 2 – Aprovação do recebimento da 12 

doação de bens da Faculdade Pitágoras – Dando sequência a reunião, a presidente 13 

do Conselho Curador, informou aos membros presentes que com a necessidade 14 

adquirir mobiliário para atender à demanda de novos servidores nomeados pelo 15 

concurso,  foi necessário abrir um processo licitatório para compra de mobiliário, porém 16 

o processo não pode ser concluído pois os fornecedores não possuíam as carteiras 17 

com as especificações solicitadas no processo. Diante disso, em conversa com Marcia 18 

Aparecida da Silva, Diretora da Faculdade Pitágoras, soube que estavam se 19 

desfazendo de alguns mobiliários para criação de novos laboratórios e solicitou que 20 

alguns fossem doados para a Fundação Faceli.  Prontamente, a Diretora Marcia nos 21 

convidou para ir ao Pitágoras olhar os itens e verificar se nos serviriam. Em visita àquela 22 

IES, conseguimos em doação para a Fundação Faceli, 150 carteiras o que possibilitou 23 

a montagem de mais três salas de aula, 16 mesas, sendo algumas em L, redondas, 24 

retangulares e para pessoas com deficiência, 5 gaveteiros em aço, 35 cadeiras sendo 25 

algumas fixas estofadas e além de carteiras para portadores de deficiência e gestante. 26 

Recebemos ainda dois armários em aço de 2 portas e 2 armários em MDF também de 27 

2 portas, 05 longarinas estofadas de 3 lugares, além de 1 frigobar e 1 freezer. Os 28 

conselheiros parabenizaram a iniciativa da Presidência e ressaltaram a grande 29 

economia que a fundação fez com o recebimento dos itens recebidos. Não havendo 30 

quem se manifestasse de forma contrária, foi aprovado o recebimento apresentados, 31 

para posterior incorporação ao patrimônio da Fundação. 3 – Apresentação do 32 

Relatório de Atividades referentes ao ano de 2019 (enviado em anexo). –  A 33 

presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira disse que no e-mail de convocação 34 

para a reunião, havia encaminhado em anexo o relatório de atividades da Faceli no ano 35 

de 2019, onde mostra as atividades acadêmicas de cada colegiado da Faculdade,  36 

incluindo os atos da Direção Executiva da Fundação, num documento consolidado. Os 37 

conselheiros acusaram o recebimento do relatório e mostraram-se satisfeitos com os 38 

resultados. 4 – Apresentação do Plano de Atividades, para a Fundação e 39 

Faculdade Faceli, durante e pós-pandemia, elaboração pelo Grupo de Trabalho 40 

Multissetorial (enviado em anexo). – Com a palavra, Jussara Carvalho de Oliveira 41 

disse sobre a satisfação da Fundação Faceli ter conseguido elaborar o documento, com 42 

a participação de todos os setores. Continuando, disse que o documento é um plano 43 

de ações elaborado pelo Grupo de Trabalho Multissetorial para vários cenários que 44 

possam advir da Pandemia do Covid-19, dentro das suas especificidades. Jussara 45 

disse ainda que, esse documento, está em consonância com o que outras instituições 46 

tem previsto para essa situação, além dos direcionamentos dados pelo parecer nº 05 47 
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do CNE e da Portaria nº 64.344 do MEC, que vem traçando algumas diretrizes e de 48 

certa forma, é um documento que tenta relacionar o que é possível fazer nesse cenário 49 

novo em que estamos vivendo. Ressaltou ainda, que o documento é uma obra aberta, 50 

e que foi elaborado a muitas mãos e muitas cabeças e que só tem a gradecer a 51 

participação de todos que colaboraram com esse trabalho. Para finalizar, disse que vai 52 

apresentar o documento ao Município e ao CEE-ES, para validação. 5 – Finalização 53 

do prazo do concurso público de 2015, convocação dos candidatos aprovados e 54 

a efetiva contratação. – Jussara Carvalho de Oliveira informou aos membros do 55 

Conselho Curador que no final do ano de 2019, terminava o prazo para convocar os 56 

aprovados no concurso público e que no início de janeiro de 2020, todos os cargos que 57 

faltavam ser convocados, haviam sido chamados e tomado posse no cargo.  6 – 58 

Assuntos Gerais – A Presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, informou 59 

que sobre o recebimento de 42 livros de diversos doadores, gostaria de colocar em 60 

discussão e posterior votação a referida doação.  Não havendo quem se manifestasse 61 

contra, foi aprovada a doação por unanimidade. E, não havendo mais quem quisesse 62 

fazer uso da palavra, a Presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, encerrou 63 

a sessão agradecendo a todos. Eu, Roberto Calmon Friço, lavrei a presente ata que vai 64 

assinada pelos presentes, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 01 de julho 65 

de 2020. 66 

Esta ata foi aprovada na reunião realizada em 19/11/2020, por unanimidade. 67 
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