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Editorial
O ano letivo está terminando. Etapas vencidas. Alguns 

acadêmicos concluem seu curso e deixam a Facnopar. Vão 
em busca de  outros sonhos. Outros vão dar continuidade 

aos seus estudos, porque ainda não alcançaram seus 
objetivos. A todos que estiveram conosco neste ano 

de 2015, queremos deixar uma mensagem: a Facnopar 
acredita em vocês, no potencial que cada um tem. Temos 

certeza que o conhecimento que adiquiriram aqui vai 
levá-los  a uma vida profissional de muito sucesso. 

Aqueles que ainda permancerão conosco em 2016 e 
aqueles que irão ingressar, contem conosco. Estaremos 

juntos e com um único objetivo: formar cidadãos capazes 
de fazer nosso país, um país mais justo e mais humano.

FELIZ NATA A TODOS E UM ANO NOVO CHEIO DE 
ESPERANÇA.

                                    A Direção
Danilo Lemos Freire,   Maria de Lurdes Bragueto e 

Cleonice Camargo
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Mestre em Direito, Ivana Bertolazo, lança livro no VII Encontro Cientí� co

 Novembro foi um mês festivo para a Facnopar. 
Isso devido ao lançamento de dois livros. O primeiro, 
intitulado “Direito Internacional em Movimento”, 
coordenado pelas professoras Ivana Nobre 
Bertolazo (Facnopar) e Juliana Nakayama 
(UEL), teve seu lançamento no dia 04 de novembro 
de 2015, na Universidade Estadual de Londrina. 
Além de ser uma das coordenadoras da obra, a 
Profª Ivana Nobre Bertolazo também participou 
com um artigo no livro, feito em colaboração com a 
Profª Rosangela Sartori Borges, também docente 
da Facnopar, e com Vanise Panont, aluna egressa 
da Facnopar. Na data de 11 de novembro de 2015, 
dentro da programação do VII Encontro Científi co, 
o mesmo livro foi lançado para a comunidade 
docente e discente da Facnopar. Na mesma data 
também foi lançado o segundo livro, intitulado “O 
Patrimonialismo no Brasil e suas infl uências 
para Educação”, da Prof.ª Denise Panont, também 
docente da Facnopar. Na ocasião, Denise Panont, 
e Vanise Panont, mãe e fi lha, dividiram a mesma 
mesa, cada uma com a sua respectiva obra.

Lançamento Coletivo de Livros 2015/ UEL

Ivana Nobre Bertolazo (Facnopar) a direita 
e Juliana Nakayama (UEL) a esquerda.

Profª Ivana Nobre Bertolazo

Vanise Panont, Maria Aparecida, Denise Panont, Rosângela Borges e Ivana Bertolazo.

3

Acadêmicos do Curso de Agronegócio (FACNOPAR) presentes na EXPOLEITE

 Os acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio , visitaram a Expoleite na cidade de Castro no dia 
23/10/2015
 O objetivo da visita técnica foi conhecer as novas tecnologias aplicadas nos setores da Pecuária Leiteira, tendo em 
vista, as inovações tecnológicas no setor. A visita foi acompanhada pelo prof. João Lourenço.
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Treinamento e Desenvolvimento Humano na prática

  De acordo com a professora responsável, a possibilidade de unir teoria à prática enriquece a formação dos alunos, 
já que os mesmos aprendem na ação, idealizando, pesquisando e planejando o treinamento, além da satisfação de 
executar a atividade em conjunto com os colegas. 
 Márcia Canguçu, coordenadora do curso, ressalta também como importante a participação dos alunos dos outros 
módulos do curso, pois estes ganharam mais um recurso para aprimorar seus conhecimentos e habilidades. 
 Os treinamentos tiveram como foco principal a promoção da refl exão e compartilhamento de conhecimentos em 
grupo, possibilitando trocas de informações muitos ricas entre os alunos.

 Durante o semestre letivo, os acadêmicos 
do 4º módulo do curso de Gestão de Recursos 
Humanos estudaram as possibilidades de capacitação 
e desenvolvimento humano, sua programação e 
acompanhamento. 
 A disciplina de Treinamento e Desenvolvimento 
Humano, ministrada pela Professora Audrey Ventura de 
Azevedo possibilitou também identifi car as possibilidades 
de trabalho em equipe para desenvolvimento pessoal e 
profi ssional.
 No dia 13 de novembro, os acadêmicos divididos 
em três grupos, realizaram atividades práticas que 
contaram com a aplicação de treinamentos voltados ao 
desenvolvimento de habilidades, essenciais aos gestores 
de RH. Os treinamentos contemplaram os temas: 
Comunicação além da fala, Habilidades para mediar 
confl itos e relacionamento Interpessoal e Liderança 
inovadora e foco em pessoas.
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“O menino que sofre e se indigne diante dos maus tratos infl igidos aos animais, será bom e generoso com os homens”. 
Benjamim Franklin

1ª FACNOPAR CÃOPANHEIRA

 Os alunos do 1º módulo do curso de Gestão de Recursos Humanos da FACNOPAR, sob a orientação da Professora 
Denise Panont, realizaram um projeto de responsabilidade social, com o objetivo de disseminar a ideia de adotar 
animais de estimação ao invés de comprar. A feira de adoção aconteceu no dia 1º Setembro de 2015, em parceria 
entre a FACNOPAR, a Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana e o Canil Municipal de Apucarana. Realizado 
nas dependências da faculdade, o projeto mobilizou todo o corpo discente, docente e técnico-administrativo, além da 
comunidade, proporcionando novos lares a 18 animais, e ainda a arrecadação de produtos de limpeza e ração.
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Conhecendo tendências de revestimentos

 No dia 20 de outubro, os acadêmicos do curso de Design de Interiores 
tiveram a oportunidade de conferir os detalhes de acabamentos recentemente 
lançados.
 O projeto proposto pela Professora Amália Borghi foi muito prestigiado pelos 
acadêmicos, que puderam visitar a Loja Prisma de Arapongas. A loja é considerada 
uma “boutique” de revestimento, por ter todos os lançamentos de 2015 de feiras 
mundialmente conhecidas.
 “Os materiais já foram estudados em sala de aula, mas o contato acrescenta 
melhor desempenho nos projetos”, relata a professora responsável. Destaca 
também o apoio da FACNOPAR para que a visita técnica fosse realizada.
 Na ocasião, os acadêmicos participaram ainda do Programa Casa Ideal, da 
TV Paraná.

Manolo, proprietário da loja Prisma, ladeado 
das professoras Amália e Ana Paula.

Acadêmicos durante a visita.
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Produto

Bucha de Louça

Detergente

Desinfetante

Água sanitária

Concentrado

Bactericida

Álcool líquido

Rodo

Rodo de espuma

Vassoura 

Ração

Dinheiro em espécie

Quantidade

05 unidades

83 litros

08 litros

157 litros

11,5 litros

10 litros

500 ml

10 unidades

02 unidades

37 unidades

42 quilos

R$ 202,85

PRODUTOS ARRECADADOS NA 
1º FACNOPAR CÃOPANHEIRA
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A Profi ssão Contábil Em Constante Expansão

 A atividade encontra-se em constante expansão no 
mundo, conforme pesquisas realizadas.
  Existe uma demanda do graduado em 
Ciências Contábeis. A procura do contador se dá tanto 
em escritórios de contabilidade, que necessitam de um 
grande número de profi ssionais, quanto na área pública ou 
particular, executando trabalhos de auditoria, consultoria e 
controladoria interna de empresas.
 Analisando a demanda deste profi ssional no mercado 
de trabalho, a FACNOPAR implantou em 2014 o Curso de 
Ciências Contábeis, com o objetivo de formar profi ssionais 
éticos, com características de liderança e visão holística 
de conhecimentos com potencial criativo, consciente e 
responsável por suas ações profi ssionais.
 Profi ssionais com visão gerencial e que sejam capazes 
de acompanhar a defi nição de estratégias de negócios de 
uma empresa, dispõe de um grande mercado de trabalho.
 Dentre as funções do contador, está à elaboração de 
pesquisas e estudos de viabilidade econômica-fi nanceira, 
execução de auditorias e pericias das aréas contábeis, 
repasse de informações aos diretores para que uma 
decisão seja tomada, executando a função de controller no 
gerenciamento  de uma empresa.

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO

*Contabilidade Fiscal
*Contabilidade Pública
*Contabilidade Financeira e Gerencial
*Contabilidade Autorial
*Contabilidade Ambiental
*Contabilidade Social
*Auditoria
*Pericia Contábil
*Ensino e Pesquisa
*Análise Econômica-Financeira
*Avaliação de Projetos

Márcio Coelho Moreira - Coordenador do 
Curso de Ciências Contábeis e Contador
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 O contador atua como profi ssional de integração 
da informação entre o mundo dos negócios e a 
sociedade, na busca de conscientização das necessidades 
e vantagens que a contabilidade pode proporcionar 
na gestão dos negócios empresariais. Portanto, a 
informação, deve ser tratada como qualquer produto 
que esteja disponível para o consumidor ou consumo. 
Ela deve ser desejada para ser necessária e para ser 
necessária deve ser útil. Cabe aos contadores construir 
esse produto com qualidade e custos competitivos, já que 
temos plena consciência de sua utilidade e, portanto, 
de sua extrema necessidade para o gerenciamento dos 
negócios. Não basta só ter informação, é preciso saber 
trabalhar com ela para conquistar a comunicação ideal.

EVENTO CONTÁBIL PROMOVE A INTEGRAÇÃO DO MUNDO DOS NEGÓCIOS 
E A SOCIEDADE

 E com essa visão profi ssional, a FACNOPAR 
promove eventos, palestras, cursos, trazendo o dia-a-
dia do profi ssional CONTÁBIL, aos seus acadêmicos.
Mantém parcerias com: Conselho regional de 
Contabilidade CRC-PR / Conselho Federal de 
Contabilidade CFC / SESCAP-PR/ SEBRAE, para a cada 
dia, formar grandes profi ssionais da contabilidade. 

 Visando a formação de seus acadêmicos, no dia 21 de 
outubro de 2015, foi realizado o     I ENCONTRO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA FACNOPAR - contando com a presença dos 
conselheiros CRC, senhores Narciso Luiz Rastelli e Gilmar Silvio 
Bachi, ministrando o tema: O Sistema CFC / CRCs, assunto 
de extrema importância de conhecimentos do profi ssional 
contábil, visto que o conselho é o órgão competente para a 
defesa dos direitos do contador.

dia, formar grandes profi ssionais da contabilidade. 
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13ª edição do Júri Simulado da FACNOPAR

 Esta é a 13ª edição do Júri Simulado da FACNOPAR, e de acordo 
com Coordenadora do Curso, professora Maria Aparecida Gagliardi: 
“Essa atividade complementar agrega muita experiência aos alunos. O 
objetivo é aliar teoria e prática. É um evento em que se procura oportunizar 
aos alunos o contato com a refl exão e o debate, de maneira que tanto os 
oradores, quanto os ouvintes, possam se envolver em um espírito crítico 
sobre os temas abordados, que possuem refl exos sociais relevantes”, 
avalia.
 O Júri Simulado foi realizado em novembro deste ano, no Tribunal 
do Júri do Fórum da Comarca de Apucarana, com a participação dos 
acadêmicos do 7º semestre do Curso de Direito e orientados pela profa 
Dra Fernanda Feguri e pelo Prof. Danilo Lemos Freire.
 A sessão contou com a presença de profi ssionais da área e familiares 
dos acadêmicos. 
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6º Semestre de Administração - Planejamento Estratégico

 Os alunos do 6º Semestre do curso de Administração tiveram o prazer de receber no dia 17/11 o Consultor 
EDUARDO COTTA em sala de aula, para explanar um pouco mais sobre Planejamento Estratégico e compartilhar seus 
conhecimentos e experiência profi ssional, permitindo aos alunos alinhar a teoria e a prática dentro da disciplina de 
Planejamento Estratégico ministrada pelo professor Clauber Marques.
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 A professora Mestre Denise Aparecida Cavallini 
Panont, docente da Faculdade do Norte Novo de 
Apucarana (Facnopar), publicou no mês de agosto deste 
ano, o seu primeiro livro “O PATRIMONIALISMO NO 
BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO”, pela 
editora Novas Edições Acadêmicas (NEA), uma editora 
alemã que publica e vende os livros de seus autores 
mundialmente, sendo impresso em varias línguas. 
 O livro trata sobre a análise da tradição 
patrimonialista como característica da formação do 
Estado brasileiro com infl uência da formação cultural 
de antivalores, constatada que o patrimonialismo e a 
corrupção infl uenciaram a sociedade. O sistema de 
dominação patrimonial desenvolveu uma educação 
e uma cultura antissocial, individualista, privatista, 
de antivalores contrários ao bem comum. Uma práxis 
educacional a partir da família, escola, sistema jurídico 
e da moral social sendo possível o desenvolvimento 
de uma educação formal e informal, baseada na ação 
comunicativa e na moral social. 
 Esse processo de humanização passa do pré-
crítico, da linguagem comum, do senso usual do mundo 
da vida para as relações de racionalidade científi ca. O 
projeto hipotético se baseia na tomada de consciência 
dos atores para a formação de um novo etos. A história 
é possibilidade e não inexorabilidade, desmistifi cando 
as contradições e permitindo o exercício da liberdade, 
autonomia, responsabilidade cidadã no mútuo confronto 
com as diferenças para se construir o devir no agir ético 
discursivo.

 O livro da Professora Denise já está disponível na biblioteca da Facnopar, contribuindo com as pesquisas científi cas 
que eventualmente serão feitas pelos alunos da área do Direito, Administração e demais cursos ofertados pela instituição. 
Segundo Denise, a publicação servirá para a pesquisa em geral, pois busca uma solução da corrupção pela educação. 
“Todos os indivíduos sem distinção, tem o direito e a obrigação de ter acesso à educação. O curso superior além de 
transformar a vida das pessoas para adquirirem uma profi ssão com qualifi cação e melhores salários, também ajuda a 
mudar mentalidades e transformar o individuo e o Brasil em um país melhor”, conclui. 
 Portanto, lendo o seu livro entenderemos melhor a origem, o desenvolvimento e como se estabeleceu na nossa 
nação este nefasto problema que precisa ser debelado com extrema urgência neste momento histórico em que vivemos.
Para sua pesquisa, Denise Panont leu 84 livros e diversos artigos científi cos. 

Professora apucaranaense publica livro a nível mundial
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 O Curso Superior de Tecnologia em 
Agronegócio da Facnopar visa a formação de um 
profi ssional focado na solução de problemas e 
na busca por novas perspectivas para produção 
agrícola, pecuária, agroindustrial, logística e 
gestão de fazendas produtoras. De acordo com 
a coordenadora do CST em Agronegócio, Maria 
Aparecida Gagliardi, “o desenvolvimento de 
atividades práticas tem o objetivo de preparar 
os alunos para que sejam capazes de identifi car 
novas oportunidades de negócio”. Neste sentido, 
a 1ª Feira Cultivar foi uma vitrine para a exposição 
das características e dos desafi os das principais 
culturas de nossa região. O projeto, coordenado 
pela Profa. Dra. Thais Jerônimo Duarte, integrou 
as diferentes disciplinas ministradas durante 
o semestre: Empreendedorismo, Comércio 
Internacional, Análise e Elaboração de Projetos, 
Gestão Ambiental e Gestão de Grandes Culturas.

 A 1ª Feira Cultivar aconteceu no dia 
17 de junho e contou com a presença de 
alunos dos diferentes cursos da FACNOPAR 
e também de público externo. Os visitantes 
puderam conhecer os processos produtivos 
e as inovações relacionadas aos cultivos 
de: Milho, Madeira de refl orestamento, 
Ovinocultura, Etanol, Avicultura, Laranja e 
Café.

 Professores do 5º Semestre do CST em Agronegócio: Celso 
Bovaroti, Júlio Cesar Pedroso, Thais Duarte, João Lourenço 
de Almeida, Ewerton Pires.

Gestão Ambiental e Gestão de Grandes Culturas.

Alunos do 5º semestre do CST em Agronegócio realizam a 1ª Feira Cultivar
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FACNOPAR amplia seu espaço com NOVAS OBRAS

 A Facnopar, sempre pensando em oferecer a comunidade ensino de qualidade e atenta às novas tecnologias, 
estará ofertando cursos de Graduação, na modalidade a distância.
 Está em fase de construção uma nova estrutura, com 2.300m2, destinada ao Ensino a Distância, à nova biblioteca 
e um anfi teatro com capacidade para 600 pessoas.

ESCOLHA O SUCESSO. ESCOLHA FACNOPAR.
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1º O� cina de Currículos da FACNOPAR

 Com o objetivo de proporcionar aos alunos contato com currículos, propiciando um encontro entre 
teoria e prática, os alunos do 3º módulo do curso de Gestão de Recursos Humanos promoveram a 1ª 
Ofi cina de Currículos da FACNOPAR. O curso apresenta, além da abordagem teórica, uma proposta 
prática para melhor inserção no mercado de trabalho.
 Sob a orientação da Professora Audrey de Azevedo, o projeto oportunizou aos alunos dos demais 
cursos a possibilidade de terem seus currículos analisados e de receberem sugestões de melhorias de 
modo gratuito.

 Você sabe o que faz o Gestor de RH?
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