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Às oito horas do dia onze de agosto de dois mil e vinte e um, estiveram reunidos a Coordenadora 1 
de Pesquisa e Extensão e Presidente dessa Comissão, Me. Brunella Tristão Simonelli, as 2 
Professoras Mestres Ludimila Caliman Campos Vinhas e Valéria Vieira dos Santos e o Prof. Me. 3 
Rodrigo Reis Cyrino, avaliadores, por meio do Google Meet. Os trabalhos foram avaliados por 4 
ordem de inscrição, sendo: 1. Propriedade intelectual e o acordo TRIPS: uma análise; 2. Relato 5 
de experiência: o brincar heurístico com crianças bem pequenas; 3. Percepção dos egressos sobre 6 
o curso de Pedagogia da Faceli; 4. Marketing Sensorial: a influência dos cinco sentidos no 7 
processo de decisão de compra no varejo supermercadista em Linhares-ES; 5. Impactos da 8 
transparência e da participação no processo deliberativo; 6. O dever de pagar pensão alimentícia 9 
aos genitores idosos; 7. Pandemia e escola: O dever dos pais de auxiliar na escolarização dos 10 
filhos; 8. A percepção de professores sobre o Darwinismo Social; 9, Botucudos, política de 11 
civilização e esquecimento no Baixo Rio Doce (SÉC. XIX); 10. Vivenciando a Pesquisa 12 
Científica por estudantes do curso de Pedagogia: estudo do ensino remoto emergencial nas 13 
escolas municipais de Linhares-ES; 11. Responsabilidade civil por dano social na pandemia da 14 
COVID-19; 12. A remoção de monumentos históricos controversos e o direito à memória no 15 
Brasil; 13. Dever dos pais de matricular os filhos nas escolas de ensino básico: relativização em 16 
razão da pandemia da COVID-19; 14. A importância da desmitificação de teorias racistas para a 17 
economia; 15. Dever fundamental de obediência às restrições sanitárias impostas para 18 
enfrentamento da pandemia da COVID-19; 16. Entre a autonomia da vontade e a regularização 19 
fundiária: análise a partir da teoria dos deveres fundamentais; 17. Linguística aplicada e BNCC: 20 
um estudo sobre a formação de professores de língua portuguesa; 18. Darwinismo Social e o 21 
direito penal brasileiro. Todos os trabalhos foram aprovados por unanimidade. Uma observação 22 
foi feita em relação ao trabalho de número 10, uma vez que a Prof. Me. Elisa Fabris de Oliveira 23 
e a Prof. Me. Marcela Tozato Daltio solicitaram por meio de justificativa endereçada à 24 
Coordenação de Pesquisa e Extensão que os trabalhos fossem apresentados em uma mesa 25 
redonda ou em um painel, de modo a serem distinguidos dos demais trabalhos, o que foi aceito 26 
por essa comissão. Sem mais observações, a Presidente da Comissão agradeceu a participação e 27 
empenho dos avaliadores. 28 
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