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Às dezessete horas do dia catorze de agosto de dois mil e dezenove , na sala doze, 1 

piso superior das dependências da Faceli, a Diretora Presidente da Faceli e também 2 

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

Concur e Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Miranda Santana, a 4 

Diretora Acadêmica Renata Alves Batista Basso  e o representante do Corpo 5 

Doscente Antônio Cesar Machada do Silva: 1 – Abertura e boas vindas -  Dando 6 

início à reunião, a Presidente Jussara Carvalho de Oliveira agradeceu a presença dos 7 

membros presentes. 2 – Leitura, análise, aprovação e assinatura da ata da reunião 8 

anterior - Em seguida, Jussara Carvalho de Oliveira fez a leitura da ata da reunião 9 

anterior, ocorrida em 26/03/2019, que após lida, foi colocada em discussão e votação, 10 

sendo aprovada sem ressalvas. 3 – Carta de renúncia e apresentação de novo 11 

representante docente – Dando sequência a reunião, a presidente do Conselho 12 

Curador, informou aos membros presentes que, o membro Cidimar Andreatta, 13 

represente do corpo docente, havia feito um protocolo, de número 479/2019, solicitando 14 

as providências necessárias para alteração da representação docente no Conselho, já 15 

que tinha cumprido o mandato de dois anos como membro docente titular, nos termos 16 

do artigo 13 do Estatuto da Faceli. Em seguida, informou aos membros que, em 17 

conformidade com Ata de Eleição dos representantes dos Docentes no Conselho 18 

Curador da Faceli, o docente Fábio Tavares havia sido indicado como representante 19 

titular e a suplência continuava com a representatividade do professor Antônio Cesar 20 

Machado da Silva. 4 – Informações sobre os Processos de Licitação realizados e 21 

em andamento de 2019 e novas aquisições –  A presidente do Concur, Jussara 22 

Carvalho de Oliveira passou a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro da 23 

Faceli para que falasse dos processos licitatórios da Instituição.Com a palavra, o Diretor 24 

Paulo Henrique Miranda Santana, informou aos membros presentes do conselho que 25 

a Faculdade estava com cinco processos em andamento que são: Pregão nº 001 dos 26 

aparelhos de ar condicionado para mais cinco salas de aula e um aparelho para a sala 27 

do servidor do TI, totalizando em um quantitativo de seis aparelhos na compra. Sobre 28 

o Pregão nº 002, para aquisição de mobiliário, informou que o processo estava parado, 29 

pois a descrição dos produtos solicitados não estava sendo encontradas nos 30 

fornecedores. Sobre o Pregão nº 003, que se trata da aquisição de mais livros para a 31 

Biblioteca da Faceli, o Diretor Administrativo Financeiro informou que forma comprados 32 

mais 600 exemplares, no valor de R$ 60.000,00. Sobre o Pregão nº 004, para compra 33 

de material de expediente/escritório, informou que o processo já estava concluído e a 34 

Faculdade estava apenas aguardando a entrega do material solicitado. Sobre o Pregão 35 

nº 005, para compra de material de consumo e limpeza, informou que também já estava 36 

concluído e que o material solicitado já estava sendo entregue ao Almoxarifado da 37 

Faceli.  5 – Ratificação do recebimento em doação de carteiras escolares da SEME 38 

– A Presidente informou que recebeu a título de doação, 60 carteiras escolares da 39 

Secretaria de Educação, para as quais, solicita a aprovação deste Conselho. Não 40 

havendo quem se manifestasse de forma contrária, foi aprovado o recebimento da 41 

doação, para posterior incorporação ao patrimônio da Fundação. 6 – Ajuda de Custo 42 

para participação de discente e docente em eventos de pesquisa – Jussara 43 

Carvalho de Oliveira informou aos membros do Conselho que, como a Faculdade não 44 

possuía respaldo para ajudar financeiramente os alunos que tiveram seus projetos 45 

convidados à serem apresentados fora do município, juntamente com seus professores, 46 

a Faculdade solicitou apoio à Câmara Municipal de Linhares, para criação de Lei para 47 
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que os alunos da Faceli pudessem viajar e apresentar seus excelentes trabalhos, 48 

levando assim o nome da Faceli e do município de Linhares para a cidade de Vitória, 49 

onde foi apresentado o projeto Alfabetização e para Goiás, onde foi apresentado o 50 

projeto Relojoaria do João.  7 – Suplementação Orçamentária 2019 – A Presidente 51 

passou a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro Paulo Henrique que informou a 52 

necessidade de aporte financeiro no valor de R$ 408.000,00   para o cumprimento das 53 

despesas da Fundação, uma vez que essas extrapolaram o que havia sido orçado. 8 – 54 

Participação da Faceli no Comitê Linhares pela Inovação - CLI – A Presidente 55 

informou que a Faceli faz parte do Comitê de Inovação cuja proposta é incentivar os 56 

empreendedores, por meio de e incubadoras, para início ou desenvolvimento dos seus 57 

projetos. Disse ainda que junto à Faceli, várias instituições fazem parte, inclusive a 58 

Prefeitura de Linhares. 9 – Assuntos Gerais – A presidente do Concur, Jussara 59 

Carvalho de Oliveira, informou que sobre os cursos de Pós-Graduação, a Direção já 60 

havia encaminhado um ofício para que fosse criado um projeto de Lei mais amplo, 61 

incluindo bolsa para ex alunos da Faceli. O professor Antônio pediu a palavra e sugeriu 62 

que houvesse uma prova para os candidatos ou uma apresentação de projeto. Ainda 63 

com a palavra, o membro Antônio Machado disse que o Senador Contarato havia feito 64 

uma abertura de verba, que poderia ser consultada em sua página, como tentativa para 65 

a construção de um auditório nas dependências da Faceli. E, não havendo mais quem 66 

quisesse fazer uso da palavra, a presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, 67 

encerrou a sessão agradecendo a todos. Eu, Roberto Calmon Friço, lavrei a presente 68 

ata que vai assinada pelos presentes, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 69 

14 de agosto de 2019. 70 
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