
 

 

O Diretor Acadêmico, Rodrigo T

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna público o resultado da seleção para a participação no 

projeto de extensão intitulado 

coordenado pelas Professoras Mestres Joana Lúcia Alexandre de Freitas e Poliana Bernabé 

Leonardeli. 

 

 
Art. 1º - A relação dos(as) candidatos(as) classificados(as) como participantes do projeto de 

extensão “BLACK POWER: O GRITO (mudo) 

classificação determinados no edital 

 

É obrigatória a participação do selecionado na aula inaugural, que será realizada no dia 

08/04/2021, às 19h30, transmitida pelo link: 

sua inscrição seja efetivamente validada.

 

EDITAL Nº 038/2021 de 29/03/2021 

TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA 

SELEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

PROJETO DE EXTENSÃO

“BLACK POWER: O GRITO (mudo) do 

povo NEGRO” 

 

O Diretor Acadêmico, Rodrigo Teixeira Coffler, no uso de suas atribuições legais, 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna público o resultado da seleção para a participação no 

intitulado “BLACK POWER: O GRITO (mudo) do povo NEGRO”

ordenado pelas Professoras Mestres Joana Lúcia Alexandre de Freitas e Poliana Bernabé 

CAPÍTULO I 

DO RESULTADO 

A relação dos(as) candidatos(as) classificados(as) como participantes do projeto de 

“BLACK POWER: O GRITO (mudo) do povo NEGRO”,seguindo os critérios de 

classificação determinados no edital 037/2021, segue abaixo e em ordem alfabética

Alan Vieira de Menezes Santos 

Ana Paula Teodoro Almeida Ricardo  

Camila Souza de Oliveira 

Gabriely Barros Gomes 

Jean Carlos Tessarolo Fracalossi 

Maria das Graças Saraiva Cabral 

Suellen Sara Farias dos Santos de Oliveira  

Vandercileia dos Santos Barbosa de Lima 
 

É obrigatória a participação do selecionado na aula inaugural, que será realizada no dia 

08/04/2021, às 19h30, transmitida pelo link: https://meet.google.com/sin

sua inscrição seja efetivamente validada. 

 

 

TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA 

SELEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

EXTENSÃO INTITULADO 

“BLACK POWER: O GRITO (mudo) do 

no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna público o resultado da seleção para a participação no 

“BLACK POWER: O GRITO (mudo) do povo NEGRO” 

ordenado pelas Professoras Mestres Joana Lúcia Alexandre de Freitas e Poliana Bernabé 

A relação dos(as) candidatos(as) classificados(as) como participantes do projeto de 

seguindo os critérios de 

e em ordem alfabética: 

É obrigatória a participação do selecionado na aula inaugural, que será realizada no dia 

https://meet.google.com/sin-juae-jyw para que 



CAPÍTULO II 

DO DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 2º O PROJETO DE EXTENSÃO “BLACK POWER: O GRITO (mudo) do povo 

NEGRO” tem como objetivo propiciar reflexões e produções acadêmicas acerca da 

temática: Racismo Sociedade e Cultura no extremo norte capixaba.  

 

§1º. No primeiro semestre de 2021 serão trabalhados, quinzenalmente, por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), artigos, vídeos, capítulos de livros e fóruns para 

estudo de modo que se alcance os objetivos estabelecidos pelo projeto.  

 

§2º. Mensalmente, às quintas-feiras, de 19h30 às 21h30, acontecerão lives (Youtube, 

Google Meet) efetivando um momento síncrono de trabalho. 

 

§3º. No segundo semestre de 2021, haverá encontros de orientação para a escrita de artigo 

científico. 

 

§4º. Ao final do projeto o participante deverá apresentar um artigo científico cumprindo as 

seguintes regras: 

I - elaborado individualmente ou em dupla, integrante do projeto de extensão; 

II - artigo inédito, contendo de 12 a 25 páginas, incluindo as referências bibliográficas;  

III - ser orientado por uma das professoras coordenadoras do projeto; 

IV - ser submetido a um periódico com Qualis de A a C. 

 

CAPÍTULO III 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 3º Os participantes, ao final deste Projeto de Extensão, receberão certificado de 80 

horas, desde que tenham realizado o mínimo de 75% das atividades do AVA e apresentado 

o artigo científico de que trata o § 4º, do art. 9º. 

 

Parágrafo único. O número de horas no certificado dependerá da frequência nos 

encontros determinados e da participação nas atividades propostas, sendo exigido o 

mínimo de 75% de frequência.  

 

  



CAPÍTULO IV 

DA COMPLEMENTAÇÃO DESTE EDITAL 

 
Art. 4º Poderá ocorrer o cancelamento do presente projeto caso sejam verificados um dos 

motivos citados no art. 12º do Regulamento 002 de 2020, referente às atividades de 

extensão. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a Coordenação 

de Pesquisa e Extensão.    

 

 

Linhares, ES, 29 de março de 2021. 

 

 

 

Me. RODRIGO TEIXEIRA COFFLEER 

Diretor Acadêmico da Faceli  

 

 

 

 

Me. BRUNELLA TRISTÃO SIMONELLI 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão da Faceli 


