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Março de 2013

A convite do professor Jonas 
Bertão, responsável pela disciplina 
de Empreendedorismo e Plano de 
Negócios do curso de Gestão de 
Recursos Humanos da Facnopar, duas 
alunas tiveram a oportunidade de 
participar do encontro promovido pela 
Conampe, Confederação Nacional 
das Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais e pela 
Fampepar, Federação das Associações 
de Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais do 
Estado do Paraná.

Débora da Silva Batista dos Santos 
e Larissa Luana Milcharek, do 1º 
semestre do curso, estiveram no VIII 
Encontro Sul Sudeste de Lideranças 
da Micro e Pequena Empresa que as 
proporcionou ganho de conhecimento 
e troca de experiências. 

O evento reuniu mais de 200 
pessoas no dia 25 de fevereiro no 
auditório de Sebrae-PR, em Curitiba. O 
professor Jonas Bertão, presidente da 
Fampepar, dirigiu o painel de debates 
com o tema “Facilitação do Acesso ao 
Crédito e aos fundos Garantidores”.

Docente e acadêmicas de Recursos Humanos participam de evento de lideranças 
da micro e pequena empresa

RECURSOS HUMANOS

PÓS-GRADUAÇÃO É NA FACNOPAR
SAIBA MAIS PELO TELEFONE (43) 3420-1700
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Editorial

Com muita alegria e 
expectativa que iniciamos o 1º. 
Semestre letivo/2013. Reunião 
Pedagógica com os docentes 
para traçar as diretrizes 
para 2013. Corpo docente 
capacitado e comprometido 
em oferecer um ensino de 
qualidade aos calouros 
e a continuação do bom 
trabalho desenvolvido com 
os veteranos. A FACNOPAR 
está crescendo e expandindo 
seu alcance. Isso graças ao 
trabalho desenvolvido pela 
equipe FACNOPAR. Nossos 
alunos procuram a FACNOPAR 
com uma expectativa muito 
grande e temos a obrigação 

de mostrar-lhes os caminhos 
para conquistas brilhantes. 
Não podemos frustrá-los.  A 
qualidade do ensino é o fator 
principal do nosso crescimento 
e do reconhecimento da 
comunidade acadêmica. 
O conceito excelente que 
recebemos do Ministério da 
Educação nos mostra que 
estamos no caminho certo. A 
aprovação de mais de 60% 
no Exame de Ordem, de 
acadêmicos que ainda não 
concluíram o curso de Direito. 
É o resultado do ensino levado 
a sério.

Danilo Lemos Freire

Expediente

Responsável:
O informativo FACNOPAR é de total 
responsabilidade de seus idealizadores.

www.facnopar.com.br

Faculdade do Norte Novo de Apucarana (43) 3420-1700
Av. Zilda Seixas Amaral - Pq. Ind. Norte - Apucarana-Paraná

Levantamento bibliográfico
Você precisa fazer um trabalho acadêmico e não tem bibliografia? O 

professor pediu para fazer um levantamento bibliográfico sobre determinado 
tema e você nem sabe por onde começar? Saiba que a sua Biblioteca oferece 
este serviço.

O levantamento bibliográfico consiste em uma seleção de bibliografias 
que poderão ser utilizados como referência na construção de um trabalho de 
conclusão de curso, artigo científico ou qualquer trabalho acadêmico. 
O bibliotecário prepara estratégias de busca e usa fontes de 
informações confiáveis sendo realizada uma pesquisa em 
diferentes locais como a biblioteca, bases de dados nacionais 
e internacionais e repositórios institucionais, o resultado 
é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 
já realizados, revestidos de importância, por 
serem capazes de fornecer dados atuais e 
relevantes relacionados com o tema. 
Com essas informações pode-se 
completar ou validar as questões 
propostas no seu trabalho.

Para solicitar o aluno deverá procurar 
a Biblioteca e preencher o formulário 
indicando as palavras-chave, o assunto ou 
tema abordado. 

Publicado nos Estados Unidos por 
uma editora pequena, A Cabana  se 
revelou um desses livros raros que, a 
partir do entusiasmo e da indicação 
dos leitores, se torna um fenômeno 
de público - quase dois milhões de 
exemplares vendidos - e de imprensa.

Durante uma viagem de fim de 
semana, a filha mais nova de Mack 
Allen Phillips é raptada e evidências 
de que ela foi brutalmente assassinada 
são encontradas numa velha cabana.

Após quatro anos vivendo numa 
tristeza profunda causada pela culpa e 
pela saudade da menina, Mack recebe 

um estranho bilhete, aparentemente 
escrito por Deus, convidando-o a voltar 
à cabana onde aconteceu a tragédia.

Apesar de desconfiado, ele vai ao 
local numa tarde de inverno e adentra 
passo a passo o cenário de seu mais 
terrível pesadelo. Mas o que ele encontra 
lá muda o seu destino para sempre.

Em um mundo cruel e injusto, A 
Cabana  levanta um questionamento 
atemporal: se Deus é tão poderoso, 
por que não faz nada para amenizar o 
nosso sofrimento?

As respostas que Mack encontra vão 
surpreender você e podem transformar 

sua vida de maneira tão profunda 
como aconteceu com ele. Você vai 
querer partilhar este livro com todas as 
pessoas que ama.

Dica de Livro “Esta história deve ser lida como se fosse uma oração- a melhor forma de oração, 
cheia de ternura, amor , transparência e surpresas. Se você tiver que escolher apenas 
um livro de ficção para ler este ano, leia A Cabana”. MIKE MORREL.

Maria de Lurdes Bragueto
 Diretora Acadêmica
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Criado no ano de 2003, pela 
então Juíza de Direito titular da 4ª 
Vara de Família de Curitiba, hoje 
desembargadora, Joeci Machado 
Camargo, o Projeto Justiça no 
Bairro tem como principal finalidade 
a descentralização da prestação 
jurisdicional, sem custos, levando 
acesso à Justiça para a população 
economicamente vulnerável.

Em 2005, o Projeto SESC 

Cidadão uniu-se à Justiça no Bairro 
para integrar sua proposta ao que já 
era realizado desde 2003 em Curitiba 
pelo Projeto Justiça no Bairro, sob 
a coordenação da Desembargadora 
Joeci Machado Camargo.

Nossa cidade de Apucarana 
receberá tal projeto nos dias 24 
e 25 de maio e a FACNOPAR, 
sempre comprometida com a sua 
responsabilidade social, será parceira 

do Poder Judiciário e do SESC neste 
evento, através da participação de 
professores e alunos, que estarão 
atendendo e orientando os interessados 
visando a entrega da prestação 
jurisdicional pretendida, cumprindo 
assim os princípios constitucionais 
fundamentais ao garantir a proteção 
da pessoa humana, fortalecendo a 
família e devolvendo a sua dignidade 
no contexto social.

Nossos alunos irão passar boa parte do tempo na companhia de seus 
mestres, colegas e outros funcionários da Facnopar. Por essa razão, temos 
o objetivo de estar realmente preparados, no sentido de fazer com que os 
propósitos sejam alcançados.

Tudo começa pela semana pedagógica, na qual a equipe docente, ao lado 
da coordenação e Direção, dedica-se à tarefa de planejar acerca de tudo 
aquilo que será desenvolvido durante o ano.

Fonte: http://www.sescpr.com.br/cidadania/historico/

Projeto Justiça no Bairro

Semana Pedagógica

FACNOPAR PARCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO E SESC
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É com grande satisfação que Facnopar recebeu a noticia de mais um curso para compor sua grade. Seguindo a linha 
empresarial, a Facnopar mantém sua missão, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de Apucarana e região. 

De acordo com diretora acadêmica, Maria Lurdes Bragueto, o novo curso vem somar aos demais já ofertados pela 
instituição, assim como Bacharelado em Administração e Direito e os cursos Superiores de Tecnologia.

O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis será ofertado em 2014.

Ciências Contábeis é o 
novo curso da Facnopar, 
autorizado pelo MEC

ESSAS SÃO AS ESTRELAS QUE 
BRILHARÃO EM 2013

FACNOPAR É MAIS APROVAÇÃO NO EXAME DA OAB

DESIGN DE INTERIORES

Bem-vindos de volta às aulas!

A turma Wildemar Roberto Estralioto 
comemorou em grande estilo a festa de 

formatura, realizado no dia 22/02 no Buffet 
Porto da Serra- Arapongas.

CURSO DE DIREITO
FACNOPAR

FORMANDOS 2012

A Casa Decore Experience, mostra de decoração, paisagismo e interiores, apresentou 17 
ambientes, sendo um deles projetado por Carlos Galbe, professor do curso de Design de 
Interiores da Facnopar.

Em sua segunda edição, a mostra apresentou tendências de conceitos, produtos e 
serviços ligados a design de interiores, compartilhando criatividade, elegância e inovação 
em projeto residencial.

De um simples corredor lateral, o renomado arquiteto deu origem a um café. De acordo com 
Carlos Galbe, trata-se de uma busca constante em traduzir sonhos, conciliando arquitetura 
com sensações de bem estar.

A mostra ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2012, e contou também com a 
colaboração de uma acadêmica do curso, Cristiane Ferreira, com aplicação de tecido em parede. 

Mais um ano letivo se inicia. 
Com ele, novas expectativas, 
novos projetos, novos anseios, 
novos desejos de que tudo 
ocorrerá dentro do esperado. 

Casa Decore Experience tem a 
participação de docente do curso de 

Design de Interiores
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Colação de 

Grau 2012

Foi com muita emoção que 
os formandos da Facnopar 

receberam o certificado 
de conclusão de curso, 

em belíssima cerimônia de 
colação de grau.

A solenidade aconteceu 
nos dias 31 de Janeiro e 
01 de fevereiro de 2013. 
O homenageado como 

paraninfo geral das turmas 
foi o Deputado Estadual 

Pedro Lupion.


