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Escolha seu curso
e inscreva-se.
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www.facnopar.com.br

Direito

Recursos Humanos

É a ciência que cuida da aplicação das normas vigentes num
país, para disciplinar as relações entre os indivíduos e grupos
na sociedade. O Bacharel em Direito analisa as disputas e os
conflitos de interesses, com base na Constituição Federal e nas
leis existentes, primando pelo equilíbrio, paz e justiça. Com
duração de cinco anos, o curso de Direito da FACNOPAR permite
ao bacharel atuar como advogado ou seguir carreira jurídica,
proporcionando escolhas como: Juiz, Promotor de Justiça,
Advogado da União, Delegado de Polícia, Procurador, Auditor,
dentre outros ramos promissores da vida profissional.

O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, entre outras
técnicas aprendidas
durante os dois anos e meio de curso, é habilitado a otimizar o
trabalho nas empresas,
tornando-o mais prazeroso e produtivo por meio das ferramentas
de gestão de pessoas.

Ciências Contábeis
O Curso de Ciências Contábeis forma profissionais éticos, com
características de liderança e visão holística de conhecimentos
com potencial criativo, consciente e responsável por suas ações
profissionais, interessados em assuntos contábeis, econômicos,
administrativos e legais. O Bacharel em Ciências Contábeis poderá
atuar nas seguintes áreas: Contabilidade Fiscal, Contabilidade
Pública, Contabilidade Financeira e Gerencial; Auditoria, Perícia
Contábil, Análise Econômico Financeira, Avaliação de Projetos,
Contabilidade Atuarial, Contabilidade Ambiental, Contabilidade
Social; Ensino e Pesquisa.

Agronegócio
A competitividade de mercado gerou a necessidade de um
profissional para auxiliar toda a cadeia produtiva, principalmente
nas tomadas de decisões. O tecnólogo em Agronegócio,
nos três anos de curso, adquire amplo conhecimento técnico nas
áreas comerciais, agroindustriais e de gestão.

Design de Interiores
Nossa região está situada num dos maiores parques moveleiros
da América Latina, o que propicia uma demanda pelos designers
de Interiores no setor. Durante o curso de dois anos e meio, o
tecnólogo em Design de Interiores é capacitado para solucionar
problemas na funcionalidade dos ambientes e promover a
harmonia entre elementos, respeitando as pessoas e suas
preferências.

VESTIBULAR 07/07/2013, com início do curso em 2014.

Marketing

Garanta sua vaga!

O Tecnólogo em Marketing
tornou-se
essencial
para
auxiliar as empresas em seu
posicionamento de mercado.
Durante o curso de dois anos
e meio, o profissional é
capacitado para efetuar
analises de mercados e
tendências, utilizando-se
de diversas técnicas de
pesquisa de marketing.

Administração
O curso de Administração visa formar profissionais com foco no
perfil do empreendedor, visão crítica e capacidade ampla para
atuar no cenário de negócios. Para tanto, a matriz curricular foi
desenvolvida considerando as demandas de mercado, buscando
enfoque em temas emergentes como questões relacionadas
a sucessão familiar, negócios internacionais e ainda estratégia
empresarial.
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Editorial
Sonho, vocação, carreira, profissão, realização pessoal, futuro, essas palavras passam em ritmo inquieto
na cabeça de um jovem. É consequência da pergunta
que todos fazem ao final do Ensino Médio: que profissão
escolher? Ansiedade, incerteza e angústias marcam esse
período. Mas essa ansiedade nem sempre é prejudicial,
ela pode ser benéfica, uma vez que leva o aluno a se
dedicar mais inteiramente ao processo de escolha. Pois é
a ansiedade que o mobiliza para a vida. “Escolher a profissão não significa definir toda a sua carreira”. Não há
como prever todo o futuro só com a escolha da profissão.
A profissão é um dos componentes do seu projeto de
vida, mas é preciso ter em mente que o mercado muda,
as pessoas mudam.
“É preciso estar preparado para, muitas vezes, ter de
ajustar ao caminho”.
É preciso fazer uma busca rigorosa de informação. Sobre si próprio, sobre as muitas carreiras existentes, o mercado de trabalho e as muitas frentes em que ele pode atuar.
O jovem tem de ter papel ativo na escolha da profissão. “Precisa buscar informações em diferentes fontes:
na escola, na família, na universidade que pretende cursar e com profissionais experientes”.
“A FACNOPAR tem a missão de promover a formação integral e a capacitação ao exercício profissional do
ser humano para o desenvolvimento da sociedade e está
com inscrições abertas para o vestibular”.
Investir no autoconhecimento é uma boa saída. “Conhecer-se é essencial para tentar se colocar de forma
mais inteira na carreira”.
Profª Heidy G. Sanches Domingues
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O Coral da FACNOPAR, em parceria com o Coral Vidas e Vozes, de
Arapongas, e o Coral Nossa Senhora Aparecida, se prepara para a sua
primeira apresentação internacional. Para tanto, os grupos citados, que
já estão ensaiando um concerto a ser apresentado no mês de julho, em
Buenos Aires, estiveram reunidos no dia 1º de maio, à tarde, para uma
oficina de canto. Conduzido pela Professora Keidma Juliana, o trabalho
resultou num momento de aprimoramento vocal, visando um melhor
desempenho técnico dos coros. O resultado desta parceria poderemos

FACNOPAR EM VISITA TÉCNICA A IRMOL
Alunos de Administração de Empresas da
FACNOPAR visitaram a linha de produção da
empresa IRMOL, uma indústria moveleira,
no parque industrial da cidade de Arapongas,
visando demonstrar aos alunos, relativo à
disciplina de Administração da Produção e
Gestão de Operações, necessidades de processos
produtivos delineados, bem como as atividades
de controle e programação da produção, com
intuito de avaliar quanto aos resultados que

forma prática cada processo, a sua co-participação
no objetivo final, que neste caso é a perfeita
funcionalidade de uma linha de produção, além da
armazenagem do produto acabado. Tal avaliação e
observação prática levam, portanto, os discentes a
uma discussão sobre as teorias administrativas já
estudadas, e seu perfeito monitoramento, definindo
assim, que embora pareçam distantes tais teorias,
a sua prática é extremamente presente em tudo
que utilizamos, consumimos, ou acreditamos.

argentina poderá ser apreciado também aqui em Apucarana e região.

LANÇAMENTO NA FACNOPAR DA OBRA:
TRABALHO E IMIGRAÇÃO
AUTORA: DRA ANA PAULA SALADINI
No dia 04 de abril, no auditório da FACNOPAR, presentes os
acadêmicos do Curso de Direito, professores e convidados a Dra
Ana Paula Sefrin Saladini
(juíza do trabalho de Apucarana) lançou sua obra
sobre: Trabalho e Imigração, a mestre em Direito
pela UENP, expressou o
seu conhecimento acerca

Tiragem: 4.000 cópias

do tema pesquisado, que

Distribuição: gratuita

poderão ser obtidos, nos quesitos de eficiência e
eficácia dos processos, quer sejam mecanizados,
manuais, ou sistemas de produção mistos. Existe
a necessidade que o aluno e as pessoas em
processo de aprendizado possuem, em relação à
vivência prática da fundamentação teórica.
Embora ainda seja de grande valia somente a
observação, torna-se ainda mais imprescindível a
visita técnica, nos moldes utilizados, acompanhado
por membro da empresa que, demonstrará de

comprovar em breve, pois o Concerto que será apresentado na capital
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CORAL DA FACNOPAR SE PREPARA
PARA CONCERTO NA ARGENTINA

muito contribuiu para o
enriquecimento da comunidade acadêmica.
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FACNOPAR EM VISITA TÉCNICA
A MOVAL
Alunos de Marketing e Agrone-

Capacitação para o
desenvolvimento do Projeto
de Tribunal do Júri Simulado.

atingindo uma produção de 4000

medidas dos produtos, bem como à

forma, os alunos tiveram a oportu-

peças por dia.

dinâmica atual do ciclo de produtos.

nidade de observar todos os proces-

Considerada uma das maio-

A visita técnica ocorreu no turno

sos logísticos ocorrendo de forma

A facnopar dando continuidade ao projeto de capacitação para o juri

Oportunidade para os alunos co-

res indústrias do setor moveleiro

da noite, acompanhados pelos Pro-

simultânea e consecutiva, processos

simulado, que ocorrerá no dia 21/06, contou com a presença do prof.

nhecerem todo processo logístico de

do país, a Moval, vem investindo

fessores Lúcia Hirata e Jonas Ber-

de suprimentos, produção e distri-

Ms Danilo lemos freire que ministrou uma palestra sobre técnicas de

uma indústria e assimilar o conteúdo

fortemente em tecnologia, ten-

tão, o horário propiciou para que

buição, com foco na logística de

oratória destacando a fala, postura e dicção.

teórico dado em sala de aula com os

do adquirido em 2008 máquinas e

todas as operações produtivas es-

distribuição, que é o conteúdo mi-

processos praticados na empresa.

equipamentos para modernização

tivessem em funcionamento, dessa

nistrado nas últimas aulas.

gócio visitam a Empresa MOVAL em
Arapongas.

A empresa Moval Móveis Ara-

de seu processo produtivo, provo-

pongas Ltda. é uma indústria de

cando uma mudança total de seu

móveis, especificamente no ramo de

layout e melhorando seu processo

guarda roupas produzidos com cha-

logístico interno de produção.

pas de MDP, revestidos com pintura

Juntamente houve um investimen-

no processo “UV”. Empresa situada

to no seu espaço físico com a cons-

em Arapongas, na Av. Maracanã, nº

trução de um centro de distribuição,

3815 – Parque Industrial. Tradicio-

paralelo à planta fabril, visando am-

nal no ramo de fabricação de mó-

pliar o espaço destinado à produção

veis há 45 anos, seu mercado, hoje,

e ao estoque de produtos acabados.

abrange todo território brasileiro e

Com isso, a empresa conseguiu oti-

mais 50 países dos continentes ame-

mizar seu espaço na logística interna

ricano, europeu, africano e asiático.

de produção e na logística de distri-

A empresa opera com 1000 fun-

buição, necessário para atender à de-

cionários em dois turnos diários,

manda de diversidade de modelos e

Alunos Agronegócios
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Os alunos do 7º semestre do curso de direito que terão a
responsabilidade de conduzir o IX juri simulado da facnopar.

Alunos de Marketing e Agronegócio em visita técnica na MOVAL.

Alunos Marketing
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Ao final de cada bimestre, os alunos do curso de Design de Interiores
abrilhantam os corredores da Facnopar com seus projetos.

Exposição de Projetos

Este mês os alunos do segundo módulo do curso estão expondo
luminárias e miniaturas de cadeiras. Trata-se de projetos das disciplinas de
Luminotécnica e História do Mobiliário respectivamente.

No projeto de Luminotécnica, disciplina ministrada pelo professor
Carlos Galbe, o acadêmico, além de adquirir conhecimentos e fundamentos
conceituais, tem a possibilidade da aplicação prática da luz nos ambientes.

Já se tornou tradição o trabalho de criação e confecção
de uma luminária. A disciplina de Luminotécnica tem
se diversificado entre a teoria e prática promovendo
melhor aprendizado aos alunos. De acordo com o
professor Galbe este semestre a proposta foi deixar
os acadêmicos livres na criação, sem restringir com
um tema especifico. “Com isso, cada um pode

pesquisar, por em prática algo inusitado ou ao
mesmo tempo algo que tivesse marcado em sua
história. Houve os que buscaram materiais de
seu convívio, ou até mesmo o que moldou em
seu próprio corpo a luminária. Alguns buscaram
inspirar-se e reproduzir algo já consagrado de
algum designer conhecido, ou captar algo da
cultura popular. O resultado final foi plausível e
algumas luminárias dignas de serem reproduzidas
em escala industrial”.
Enquanto na disciplina de História do Mobiliário,
cuja responsável é a professora Valquíria Fuzeti foram
criadas miniaturas de cadeiras. A disciplina objetiva
analisar e interpretar o processo histórico do mobiliário
e suas manifestações. O acadêmico representou em
miniaturas de cadeiras, conceitos referentes a períodos
históricos.

