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O Coral da FACNOPAR realizou no dia 11 de julho, em parceria com 
o Coral Vidas e Vozes de Arapongas, e o Coral Nossa Senhora Apareci-
da de Apucarana, sua primeira apresentação internacional. O concerto 
ocorreu na cidade de Liniers, região metropolitana de Buenos Aires, 
na Argentina. Primeiramente, apresentou-se o Coro de Câmara Molto 
Allegro, da Catedral de San Martín. Em seguida, entraram em cena os 
corais brasileiros, sob a regência de Adenor Leonardo Terra. Para ter-
minar, todos os corais fizeram uma apresentação conjunta, cantando o 
famoso “Aleluia”, do compositor alemão George F. Handel. O evento 
foi um sucesso, e já existe a possibilidade de novas parcerias em breve.

CORAL DA FACNOPAR REALIZOU SUA 
PRIMEIRA APRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Arraiá da 

Facnopar
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PREZADOS ALUNOS, PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS....

O Conhecimento não é somente assimilar 
passivamente um saber, um conteúdo, um objeto.. 
Podemos fazer isso em conjunto, com outros 
indivíduos, mas cada um, individualmente, precisa 
contribuir com sua parcela de intelectualidade e de 
ação. Juntos queremos, nesse início de semestre 
letivo, fortalecer nosso espírito para que nossos 
objetivos sejam alcançados com sucesso. Isso será 
possível com perseverança, comprometimento, muita 
dedicação e responsabilidade. É com esse espírito 
e amor pela educação, que damos as boas vindas 
e um bom retorno a todos: alunos, professores e 
demais funcionários para que com vibração e alegria 
iniciemos nossas atividades.  A FACNOPAR espera 
que todos possam se apropriar dos saberes que 
serão colocados neste semestre. Desejamos também 
que cada um siga os seus próprios passos, que trilhe 
novos caminhos, que ouse, que transforme. Damos 
as boas vindas e desejamos um semestre letivo 
de comprometimento e ressignificação de valores 
sociais e educacionais aos alunos, a professores 
e funcionários desta grande família chamada 
FACNOPAR. 
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Editorial

Com o objetivo de capacitar profissionais na correta interpretação e 
implementação dos preceitos da legislação brasileira, aplicadas à gestão 
empresarial, foi lançada a pós-graduação latu senso em Práticas Trabalhistas 
da Facnopar.
A aula inaugural do curso ocorreu no dia 27 de julho, com o professor mestre 
em Ciências Jurídicas, Thomaz Jefferson Carvalho.
A abertura foi feita pela diretora de pós graduação, Maria Aparecida 
Gagliardi, e na seqüência houve a abordagem do Direito do Trabalho.

1º PASSO – ESCOLHA DO TEMA
É de máxima importância saber escolher o tema da pesquisa. Artigos de 
jornais  e revistas, capítulos de livros, conversações, comentários de colegas, 
debates, seminários, experiências pessoais e  reflexões podem conduzir a 
bons temas de pesquisa. 

ESCOLHENDO O TEMA
• Áreas de interesse (temas que você se identifique);
• Limitações do 

pesquisador;
• Importância do tema 

escolhido;
• Abrangência do tema 

(evite temas amplos);
• Tempos e recursos 

disponíveis;
• Material de consulta 

e dados necessários 
(fontes);

Pós Graduação em Práticas Trabalhistas 
tem sua aula inaugural

PROJETO DE TCC

BIBLIOTECA



Agosto 2013.

QUALIDADE  que faz toda a diferença.

11  



QUALIDADE  que faz toda a diferença.

Agosto 2013.10  

Mostra de Design De interiores

Ricatelli Estofados

Salfer

Santa Rita Decor

Tintas Darka

Vali Decorações

Vidros Box

APOIO:

1Tok Complementos

AaZ Decor

Azaléia Floricultura

Casa São Paulo

Móveis São José

MultiLuz Materiais Elétricos e Iluminação

Dia 28 de junho, a tradicional exposição de Design de Interiores foi aberta no Shopping Centro Norte de Apucarana.
Uma belíssima sala de jantar foi projetada e executada pelos acadêmicos do segundo módulo do curso superior de 
Design de Interiores da Facnopar, sob orientação do professor Henrique Bolonhezi.
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Ricatelli Estofados

Salfer

Santa Rita Decor

Tintas Darka

Vali Decorações

Vidros Box

Intitulado “RH trabalhando para a saúde”, o projeto de 
responsabilidade social desenvolvido pelos acadêmicos do 
primeiro módulo do curso superior de tecnologia em Ges-
tão de Recursos Humanos teve desfecho no dia 28 de junho 
com a entrega dos pacotes de fraldas arrecadados na Fac-
nopar para as mamães da Casa da Gestante de Apucarana.
Outra ação realizada foi um treinamento com os funcioná-
rios públicos da área de saúde de Apucarana, Arapongas e 
região, com o tema “Comportamento Social e Relaciona-
mento Interpessoal”.

O projeto integrou 
a disciplina de 
“Ética nas Organi-
zações e Respon-
sabilidade Social”, 
ministrada pela 
professora Werusca 
Marques Virote de 
Sousa Pinto. 

Projeto de Responsabilidade 
Social é realizado pelos 
acadêmicos de Recursos 
Humanos

INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO

MAIS UM SEMESTRE LETIVO QUE SE INICIA. PARA 

ALGUNS O ÚLTIMO. PARA OUTROS O COMEÇO 

E PARA UMA MAIORIA, A CONTINUAÇÃO. MAS 

INDEPENDENTE DO COMEÇO, DO MEIO OU DO 

FIM, TODOS ESTÃO EM BUSCA DE SEU LUGAR NO 

MERCADO DE TRABALHO.  E A FACNOPAR, COM 

SEU ENSINO DE QUALIDADE ESTÁ DANDO A SUA 

CONTRIBUIÇÃO. SUCESSO A TODOS.
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AcAdêmicos de mARketing 
ELABORAM MURAL NA DISCIPLINA DE 
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Durante o primeiro semestre letivo de 2013, os acadêmicos dos cursos 
superiores de tecnologia em Design de Interiores, Marketing e Recursos 
Humanos da Facnopar produziram trabalhos interdisciplinares, sob 
orientação docente.
A atividade faz parte dos projetos pedagógicos dos respectivos cursos, 
que contempla a interdisciplinaridade como estratégia de abordagem das 
disciplinas curriculares ofertadas simultaneamente, estabelecendo relações 
de análise.
As apresentações dos trabalhos foram realizadas no final do mês de junho 
e início de julho, com avaliação de professores que compuseram as bancas.

No início do 1º (primeiro) semestre de 2013 fui convi-
dada a fazer parte novamente da equipe Facnopar, atuando 
na coordenação dos cursos de Administração e Marketing. 
Como trabalhei durante 06 (seis) anos na equipe adminis-
trativa e também atuei como docente da Instituição não 
tive dúvidas que voltar seria uma imensa satisfação e tam-
bém como já conhecia grande parte da equipe e do grupo 
de docentes, a estréia seria tranqüila. Tinha certa clareza da 
dimensão da responsabilidade que me esperava. Contribuir 
para a garantia da formação de profissionais qualificados, 
dar suporte aos profissionais e alunos e promover a articu-
lação com os demais setores da instituição não seria uma 

simples tarefa. Sei que tenho muito a aprender e que a cada 
ano vou aprender muito mais. Posso dizer que, ao estrear 
como coordenadora, meu primeiro objetivo foi “conquis-
tar” professores e alunos para que se tornassem receptivos 
à minha nova função e aceitassem o meu papel. Desde o 
início, coloquei-me como alguém que poderia contribuir, 
sendo parceira no trabalho e sempre tendo a certeza que 
aprenderia muito. Agradeço aos colegas, amigos, parcei-
ros e principalmente a direção que me confiou esse cargo, 
o meu agradecimento pelas contribuições profissionais e 
pessoais que me deram, e a esperança de contar com a con-
vivência e o afeto de todos.

EXECUÇÃO DO PROJETO

NO MERCADO DE TRABALHO

NOVA COORDENAÇÃO PARA OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E MARkETING.

EIDI GIZELE SANCHES DOMINGUES 
COORDENADORA DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E MARkETING

Durante a realização do mural, Angelo Ricardo Gracioli era 
estudante do quarto módulo, mas, com a conclusão do curso, 
tornou-se um profissional de Marketing. Ele conta que esta 
foi uma das últimas atividades que desenvolveu no período 
acadêmico. Para ele, foi um desafio, pois a turma tinha a missão 
de fazer algo que significasse um pouco de tudo o que havia 
sido aprendido no curso de Marketing. “Com todos da sala, 
mais a experiência da professora Suelen, conseguimos juntar 
as idéias e desenvolver um mural em que cada um fez aquilo 
que se identificava. Alguns trabalharam o layout, enquanto 
outros buscaram notícias, curiosidades e fotos para montar o 
mural. O trabalho ficou muito bom e pôde ser visto por todos 
os que passavam pela faculdade”, relata.

Angelo foi um dos acadêmicos que colaram grau 
recentemente. Para ele, o período de graduação proporcionou 
grande aprendizagem. “Fazer parte da Facnopar foi muito 
bom para o meu crescimento pessoal. Tive a oportunidade de 
conhecer novos amigos, com os quais troquei experiências e 
conhecimentos. Tudo isso adquirido através dos professores e 
amigos de sala de aula”, revela. Ele ainda ressalta que o curso 
possibilitou a capacitação para atuar no mercado de trabalho. 
“Tive a oportunidade de crescer profissionalmente, em pouco 
tempo após começar o curso de Marketing, assumi o cargo de 
gerente. Com isso, apliquei boa parte do conteúdo de sala de 
aula na empresa em que trabalho”, conclui.
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14 de agosto

Justiça no Bairro
Machado Camargo - Desembargadora do Tribunal do Estado do  
Paraná

15 de agosto
Constituição, Democracia e Reforma Política: o que esperar
Edem Napoli Guimarães - Professor de Direito Constitucional e 
Direito Administrativo

Violência contra Mulher
Zilda Romero - Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de 
Londrina

16 de agosto
O Código Mundial de Ética e o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana
Rui Aurélio de Lacerda Badaró - Doutorando em Direito Internacional 
pela UCSF

Princípio da Eficiência sob a Perspectiva da Análise do Direito 
Roseana Cilião Sacchelli - Mestre em Direito Econômico

Investimento:
Acadêmicos FACNOPAR e LFG: R$ 20.00 
Acadêmicos de outras IES e profissionais: R$ 40.00
Certificação: 12h de atividades complementares 
Inscrições: Secretaria da Facnopar

No dia 26 de junho de 2013, nas dependencias do Tribunal do Juri  da 
comarca de Apucarana , realizou o IX Juri Simulado da Facnopar, sob a 
coordenação da profa Stella Maris Guergolet os academicos do 7º semestre 
participaram dessa  atividade  extracurricular  cujo  objetivo  é  de promover 
o estreitamente entre a teoria e a prática. Essa prática obedeceu alguns 
critérios para a realização, ou seja: escolha do processo; escolha do grupo; 
separação do material; reuniões para discussão de teses de acusação, que 
foram preparados pelo Dr. Eduardo Augusto Cabrini (membro do MP), 
prof. Dr. Fabrício A. Carraro (profissional atuante no Plenário do Tribunal 
do Júri, comarca de Londrina) e prof. Dr. Danilo Lemos Freire (profissional 
atuante no Plenário do Tribunal do Júri da comarca de Apucarana e região, 
aula de Técnicas de Oratória); reunião para discussão das teses de defesa e 
acusação e finalmente toda a preparação que ensejou a apresentação do IX 
Júri Simulado da FACNOPAR.

ACADEMICOS DO 7º SEMESTRE DO CURSO 

DE DIREITO  REALIZARAM O IX  JURI SIMULADO
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ACADêMICOS DA FACNOPAR 
VISITAM A ASSEMBLÉIA

Por Assessoria de Comunicação da 
Presidência, com Sonia Maschke e 
Jaime Santorsula Martins. O presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado 
Valdir Rossoni (PSDB), recebeu nesta 
segunda-feira (1º) acadêmicos do curso 
de Direito da Faculdade do Norte Novo 
de Apucarana (Facnopar). Os alunos 
puderem conhecer a estrutura do 
Poder Legislativo e também conversar 
com Rossoni sobre as atividades 
parlamentares e o trabalho à frente da 
Presidência.
O bate-papo de 30 minutos serviu para 
que os alunos se inteirassem sobre todo 
o trâmite e funcionamento do Legisla-
tivo e soubessem um pouco mais sobre 
o que pensa Rossoni. “Somos de lon-
ge da capital e essa abertura dada en-
riquece nossos conhecimentos”, disse 

o aluno do 9º período, Eduardo de Al-
meida. Para a aluna Vanise Panont, do 
7º período, a visita e a conversa com o 
presidente “provou que são fundamen-
tais para aliar a prática com a teoria que 
aprendemos em sala de aula”.
O presidente Valdir Rossoni disse que 
a visita dos estudantes à Assembleia 
demonstra o bom momento vivido pela 
Casa, que está sempre de portas abertas 
para a população. “Tenho procurado ter 
uma conversa com os estudantes e res-
ponder aos questionamentos para que 
tenham o conhecimento da importância 
do Poder Legislativo. Quanto mais es-
clarecidos, muito melhores os resulta-
dos para a sociedade.”  

Fonte: Assessoria de Imprensa (41) 
3350-4188 ou 4049

ALUNOS DO CURSO DE DIREITO DA FACNOPAR 
SÃO RECEBIDOS PELO GOVERNADOR BETO RICHA

Foi realizada na semana de 22 a 26 de 
julho a semana de apresentação de trabalhos 
de conclusão de curso do curso de direito 
de 2013. Os trabalhos foram coordenados 
pela Profª. Ms. Ivana Bertolazo.

As monografias apresentadas 
demonstraram um índice elevado de 
conhecimento tanto teórico como pratico. 
Os alunos inovaram com temas 

Atuais e de alto grau de complexidade. 
Destacamos os acadêmicos Vagner 
Luciano de Oliveira e Jessica Froés que 
atingiram nota máxima na apresentação do 
tcc e foram aprovados no exame da ordem 
de 2013. A FACNOPAR os parabeniza  
e  sente-se orgulhosa de colaborar na 
formação de bons profissionais!

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO EXPRESSAM ALTO NÍVEL DE CONHECIMENTO. 

Apresentação de trabalhos 

de conclusão de curso do 

curso de direito de 2013
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Estimular o espírito empreendedor é 
um dos objetivos dos cursos superiores 
de tecnologia. Assim, foi desenvolvido 
o plano de ensino da disciplina de 
Empreendedorismo para os veteranos 
dos cursos de Agronegócios e Design de 
Interiores da Facnopar.

O projeto, orientado pelo professor 
Thyago Sá, visa compreender o processo 
de criar idéias e agregar valor. 

Acadêmicos 
realizam Feira de 

EMPREENDEDORISMO
No dia 18 de junho, foi montada 

uma feira no hall da Instituição 
com a venda de variados produtos, 
agradou acadêmicos e professores 
da Instituição.

CURSOS TECNOLóGICOS ENCERRAM SEMESTRE COM APRESENTAÇÃO DE INTERDISCIPLINAR

Apresentação dos trabalhos

Durante o primeiro semestre leti-
vo de 2013, os acadêmicos dos cursos 
superiores de tecnologia em Design 
de Interiores, Marketing e Recursos 
Humanos da FACNOPAR produzi-
ram trabalhos interdisciplinares, sob 
orientação docente.

A atividade faz parte dos projetos 
pedagógicos dos respectivos cursos, 
que contempla a interdisciplinari-
dade como estratégia de abordagem 
das disciplinas curriculares ofertadas 
simultaneamente, estabelecendo rela-
ções de análise.

As apresentações dos trabalhos 
foram realizadas no final do mês de 
junho e início de julho, com avalia-
ção de professores que compuseram 
as bancas.
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Colação de 

Grau 2013
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