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ACADÊMICOS DOS CURSOS DE DIREITO, AGRONEGÓCIO, MARKETING E DESIGN DE 
INTERIORES, ESTIVERAM PRESENTES NA MOVELPAR  EDIÇÃO 2013 Abril de 2013
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Um livro pequeno e de rápida leitura, 
possui um conteúdo muito interessante e que 
com certeza será de grande valia para todos 
que encontram-se em fase de aprendizado. 
É uma leitura técnica mas agradável e 
acessível. Caso levado a prática as técnicas 
ali empregadas o leitor pode tirar um ótimo 
proveito para o dia a dia. Com certeza a leitura 
desta obra, que esta entre as mais vendidas do 
pais, será proveitosa a todos.

Dica de Livro

Danilo Lemos Freire 
Diretor Geral

MENTES BRILHANTES 
Como desenvolver todo o 
potencial do seu cérebro

O conhecimento é uma fonte inesgotável: há sempre 
mais competências a serem adquiridas, mais habilidades 
a serem treinadas e mais experiências a serem 
compartilhadas. 

O aprendizado contínuo é fundamental para a 
ascensão pessoal e profissional. Assim, a Facnopar, 
comprometida com o estudo continuado e primando 
sempre pela excelência de ensino, oferta também cursos 
de pós graduação lato sensu.

O curso de Fundamentos Jurídicos tem o objetivo de 
possibilitar uma visão geral do objeto jurídico; e o curso 
de Práticas Trabalhistas objetiva capacitar gestores na 
interpretação e implementação da legislação.

O aprimoramento na área de atuação e a constante 
atualização de conhecimentos são imprescindíveis para 
trilhar o sucesso. Conforme disse Leonardo da Vinci: 
“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 
nunca tem medo e nunca se arrepende”. As inscrições 
estão abertas.

Profª Márcia Canguçu

No dia 22/03/2013 (sexta-feira), acadêmicos do curso de 
Administração, da Faculdade do Norte novo de Apucarana (Facnopar), 
participaram da aula magna, que ocorreu na cidade de Apucarana no 
anfiteatro da FECEA. O evento contou com a presença do presidente 
do Conselho Regional de Administração - PR, Gilberto Serpa Griebeler 
e do Administrador Gelson Luiz Uecker que trouxeram para os alunos 
um evento diferenciado, com a palestra AS PERSPECTIVAS DO 
PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.

A disciplina de Direito Processual Penal III, ministrada 
pela professora Stella Guergolet, prepara os alunos para mais 
um juri simulado, que será realizado no dia 21/06 /13, a partir 
das 19h30min no plenário do Tribunal do Juri da Comarca de 
Apucarana.

O evento é planejado em várias etapas, com aulas ministradas 
por profissionais que atuam na área. Na data de 14/03 contamos 
com a presença do ilustre Promotor de Justiça Dr. Eduardo 
Augusto Cabrini que pontuou os principais aspectos práticos do 
Tribunal do Juri.

FACNOPAR PREPARA OS ALUNOS PARA 
IX JURI SIMULADO

Acadêmicos de Administração marcam 
presença em palestra na FECEA

RANKING DA LEITURA BIBLIOTECA 
UMBERTO BASTOS SACHELLI

1° LUGAR – CLAUDEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

2º LUGAR – ROSALINA FELTRIN

3º LUGAR – ARUANA ZANON 

4º LUGAR – LARISSA GERMANO

5º LUGAR – CELSO BRUNO CAMPIDELLI

“Muitos homens iniciaram uma nova era na sua 

vida a partir da leitura de um livro.”

Henry Thoreau
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Visando a aprendizagem e o aprimoramento das técnicas na produção oral 
e escrita, a FACNOPAR ofereceu a todos os alunos ingressantes de 2013, 
curso de nivelamento em Língua Portuguesa, onde se destacou a importância 
da Língua Portuguesa no mundo, sua expansão e formação do léxico. 
Da mesma maneira, foram feitos esclarecimentos dos principais tópicos 
gramaticais empregados na comunicação, entre os diversos departamentos 
de uma empresa, bem como, a aplicação no exercício redacional. O curso 
foi ministrado pela Professora Mestre Melissa Herrero.

Diretor geral da Facnopar 
saúda os calouros de 2013

O Prof.  Danilo Lemos Freire (Diretor Geral da Facnopar) recebeu 
os calouros de 2013 no auditório da Facnopar.  Prof. Danilo ressaltou o 
comprometimento da qualidade do ensino superior oferecido pela Facnopar.

Explicou ainda a importância de todos conhecerem os projetos 
pedagógicos dos cursos, projeto institucional, regimento geral, manual do 
aluno, dentre  outros documentos, que estão disponíveis no site da Facnopar.

Com o intuito de oportunizar experiência prática aos acadêmicos, 
a Facnopar e a rede de supermercados Verona  firmaram parceria. O 
projeto proporciona a empresa a possibilidade de manter-se atualizada 
sobre o que de mais novo se apresenta na academia e ao aluno a 
oportunidade de testá-los. 

“O estágio não é simplesmente uma experiência prática vivida 
pelo aluno, mas uma oportunidade para refletir, sistematizar e testar 
conhecimentos teóricos instrumentos discutidos durante o curso de 
graduação”, ressalta Laís Augusta Moraes, gestora de pessoas do 
Verona Supermercados.

De acordo com a coordenadora do curso, professora Márcia 
Canguçu, trata-se de uma oportunidade para aprofundar conhecimentos 
e treinar habilidades. O projeto foca, na prática, as abordagens 
estratégicas de recursos humanos. 

O prazo para aditamento dos contratos de financiamento do FIES, 
formalizados a partir de 14 de janeiro de 2010, foi prorrogado para 
o dia 30 de junho de 2013, conforme Resolução FNDE n° 1/2013, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.3.13.

A medida abrange os aditamentos de renovação semestral, de 
transferência integral de IES e de curso e de dilatação do prazo de 
utilização do financiamento.

A integra daquela Resolução encontra-se disponível no Submenu 
“Legislação” do Menu “Administrativo” do Sistema Informatizado 
do FIES (SisFIES). 

Informações sobre o FIES poderão ser obtidas por meio da Central 
de Atendimento 0800 616161 ou mediante abertura de demanda. 

VERONA SUPERMERCADOS PROPORCIONA EXPERIÊNCIA PRÁTICA AOS 
ACADÊMICOS DE RECURSOS HUMANOS

FACNOPAR INCENTIVA A QUALIFICAÇÃO DE 
SEUS PROFESSORES

Alex Faverzani
Mestrado em Teoria Econômica - UEM

Henrique Bolonhezi
Mestrando em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo - UEL

Rafael Soares
Mestrando em Direito Penal - USP

Taissa Sessak Ribeiro
Mestranda em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo - UEL

Weuska Marques Virote de Sousa Pinto
Doutoranda em Psicologia Social - UERJ

Wildemar Roberto Estralioto
Mestrando em Direito - UNIMAR

Willian Thiago Lima Caetano
Mestrando em Administração - FACCAMP

CURSO DE NIVELAMENTO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA

Novo prazo para aditamento de 
contratos do FIES
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Diálogo sobre referenciais do 
mobiliário com designer de 

interiores e acadêmicos

No dia 22 de março, os acadêmicos do curso de Design de Interiores 
tiveram a oportunidade de dialogar com a designer de interiores 
Cláudia Lens.

Lens é formada pela Facnopar e atualmente faz parte da equipe 
de design do Senai - Arapongas, atuando como analista de negócios. 
Na ocasião ela compartilhou conhecimento, apresentando o livro: 
“Biomas do Consumo. Referênciais do Mobiliário”. Projeto do Senai, 
referência para a compreensão de hábitos e comportamentos da nova 
classe C brasileira.

No dia 05 de março, os acadêmicos do 5º módulo do curso de 
Design de Interiores realizaram uma visita técnica à central de 
decorados da Construtora Plaenge, em Londrina.

A visita, acompanhada pelos professores Thyago Vinícius da 
Silva Sá e Cláudio Cardoso, tem como objetivo proporcionar aos 
acadêmicos a oportunidade de analisar as tendências de design de 
interiores em projetos residenciais.

TURMA DE DESIGN DE INTERIORES VISITA 
CENTRAL DE DECORADOS

Mostra de cadeira apresenta 
potencial criativo dos acadêmicos de 

Design de Interiores

O hall de entrada da Facnopar chamou a atenção de todos no mês de 
março. Trata-se da tradicional exposição de cadeiras da disciplina de 
História do Mobiliário. 

A criatividade é o ponto forte das diversificadas cadeiras projetadas 
pelos acadêmicos do 2º semestre de 2012, sob a orientação do Professor 
Henrique Sanches.

Cláudia Lens, Analista de Negócios da Senai - Arapongas


