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Agronegócio e Direito
formam mais uma turma
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Ano começa com a implantação

Facnopar aprova mais alunos no

Recorde de alunos estimula

do curso de Ciências Contábeis

exame da OAB

instituição a ampliar sua estrutura

A partir deste semestre, a Facnopar passa
a oferecer mais um curso de graduação.
Serão ofertadas 50 vagas para o curso de
Ciências Contábeis no período noturno.
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QUALIDADE que faz toda a diferença.

Editorial
Sob o prisma de “Ano novo, vida nova”, iniciamos 2014
atingindo recordes, superando metas, consolidando
novas parcerias, implantando novos cursos, projetando
a nossa ampliação física e a evolução do nosso exinformativo, tornando-se um jornal produzido pelo
nosso setor de Comunicação Social.
Demos adeus e desejamos “Boa sorte” a dezenas de
formandos dos cursos de Agronegócio e Direito. Mas
acolhemos e dissemos “Sejam bem-vindos” a outras
centenas de alunos, que neste ano, contribuíram para o
recorde de inscritos no Vestibular de Verão, contribuindo
para a duplicação das turmas do curso de Direito e a
implantação da primeira turma de Ciências Contábeis.
Evoluímos com a implantação do Ensino a Distância
(EAD), realidade nas grandes faculdades e o futuro da
educação. Investimos em profissionais gabaritados,
softwares avançados e em um amplo estúdio de
gravação com o que há de mais novo no mercado de
produção audiovisual.
São estes e outros significativos avanços da Facnopar,
que você se informa através deste jornal produzido
e assinado por profissionais qualificados, que hoje
contam com estrutura e equipamentos de ponta para o
desenvolvido e disseminação da informação.

Financiamento menos burocrático
Com taxa de 3,4% ao ano, o Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) auxilia no ingresso ao ensino superior. O aluno deve estar
matriculado em curso superior não gratuito e ter realizado o Enem,
obrigatório para formandos do ensino médio a partir de 2010.
A diretora financeira, Cleonice Camargo, diz que hoje o acesso ao
Fies é menos burocrático. “A partir deste ano, o aluno não precisa mais de
fiador. Seus dados são avaliados por uma comissão da faculdade e pelo
banco, facilitando o acesso ao crédito e gerando menos constrangimento
ao estudante”, lembra.
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CPA contribui
para avanços
da faculdade
Representantes da Comissão Própria da Avaliação (CPA)
realizaram em março, o preenchimento obrigatório do relatório para
o Ministério da Educação (MEC), que tem como objetivo avaliar a
Instituição, apontando melhorias, primando sempre pela qualidade
de ensino, pesquisa e extensão.
Segundo a coordenadora do CPA, Márcia Canguçu, tem
ainda o compromisso de nortear a instituição para a construção do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). “A Facnopar busca
continuamente a excelência nos serviços oferecidos, tanto para a
comunidade interna como para a externa”, complementa.
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Ano começa com
a implantação
do curso de
Ciências Contábeis
A partir deste semestre, a Facnopar passa
a oferecer mais um curso de graduação.
Serão ofertadas 50 vagas para o curso de
Ciências Contábeis no período noturno. O
curso é coordenado pelo contador e professor
mestre Manoelito Lopes de Oliveira.
Agora com um total de sete cursos
de graduação, essa implantação vem ao
encontro da nova política de crescimento
da instituição. Os cursos disponíveis são:
Administração, Agronegócio, Ciências
Contábeis, Direito, Design de Interiores,
Marketing e Recursos Humanos.
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Mega estrutura para aulas
de foto e vídeo
O professor Renato Malanga, da disciplina de Semiótica e fotografia aplicada ao Marketing, transportou os alunos para uma realidade
fora sala de aula. Com o tema “Retrato e foto de beleza”, os alunos vivenciaram na prática e tiveram contato com os equipamentos e os termos
usados no meio fotográfico.
Segundo o professor, as aulas práticas em estúdio servem para o desenvolvimento do senso crítico e estético dos alunos. “Eles terão a mínima
noção de como funciona esse tipo de trabalho, que envolve: diretor de arte,
maquiadores, produtores, etc, onde pode vir a ser uma das etapas de um
projeto de inicial ou de reestruturação de marketing de algum cliente/
empresa”, analisa.
As aulas práticas são realizadas em um amplo estúdio, desenvolvido
especialmente para as aulas de foto e vídeo da instituição. Neste estúdio, os alunos podem vivenciar as situações do cotidiano no mercado
de trabalho, como por exemplo apresentação pessoal, comportamento, trabalho sob pressão e trabalho em equipe.
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Fotos: Oliveira Formaturas

Agronegócio e Direito formam mais uma turma
A Facnopar iniciou 2014 com a satisfação de realizar a formatura de dois de seus cursos de graduação. Foram 10 formandos do curso de Agronegócio e 36 do
curso de direito. A cerimônia foi realizada no Cine Teatro Fênix e contou com a presença de autoridades da cidades e familiares que lotaram todo o ambiente.
A coordenadora dos dois cursos, Maria Aparecida Gagliardi, muito emocionada durante a cerimônia, disse estar muito orgulhosa e com sentimento de dever
cumprido. “Foram anos de dedicação tanto dos alunos quanto da faculdade. Mais duas turmas prontas para o mercado de trabalho, que passaram por professores altamente qualificados e que têm a propriedade de dizerem que fizeram parte de uma instituição com conceito máximo do Ministério da Educação
e da Cultura (MEC)”, conclui.
São por esses motivos que fazem do curso de Direito da Facnopar, o mais procurado da região. Sua história de conquistas, amadurecimento, crescimento
e investimento, contribuíram para que no vestibular de verão deste ano, a procura pelo curso de Direito tenha sido o dobro comparado com o vestibular do
ano passado.
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Facnopar aprova mais alunos
no exame da OAB

Coordenadora recebe maior
honraria da faculdade
Durante a formatura de Agronegócio e Direito, realizado em janeiro
deste ano, a coordenadora dos dois cursos e também docente do curso
de Direito, Maria Aparecida Gagliardi, foi agraciada como Paraninfa
Geral das turmas.
Esta homenagem, quando direcionada a um membro da Facnopar,
é a maior honraria que a faculdade oferece. Ela se dá em virtude de se
prestigiar todo o trabalho que o profissional tem feito pela instituição.
“A professora Maria Aparecida é uma pessoa impar onde se
tornou um membro desta família como condutora e agregadora.
Como coordenadora desenvolve um trabalho com maestria e extrema
competência, não apenas fazendo papel de coordenadora mas
assumindo a defesa de seus coordenados, se preocupando com eles
como uma mãe a seus filhos”, declara Danilo Freire, diretor geral.
Coordenadora do curso de Direito há seis anos e a três do
curso de Agronegócio, a professora mestre Maria Aparecida avalia sua
homenagem. “Vejo como o reconhecimento do meu trabalho nesses
anos de Facnopar. É a instituição dando credibilidade à minha pessoa”.

5

Abril 2014

Reforçando sua excelência na qualidade e o investimento realizado no
curso de Direito ao longo dos anos, a Facnopar colhe os frutos de uma
semeadura feita com dedicação e sob várias mãos.
Ainda cursando o 10º semestre do curso, três alunos foram aprovados
no exame da Ordem. Em fevereiro, Celso Bruno Campidelli, Jéssica Fróes
e Ricardo Signolli receberam a carteira da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Para a coordenadora e docente do curso de Direito, Maria Aparecida
Gagliardi, a Facnopar mostra sua força com mais essa aprovação. “Isto só
confirma o excelente nível ministrado pelo corpo docente da faculdade.
São professores altamente qualificados que também se orgulham destes
alunos”, declara.
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Alunos de ADM participam da Aula Magna
Com o tema “O administrador no Brasil do futuro”, alunos de
Administração, acompanhados pela sua coordenadora Heidy Sanches,
prestigiaram a Aula Magna 2014 oferecida pelo Conselho Federal e Regional
de Administração do Paraná.
“É importante que o aluno ingresso participe e tome conhecimento dos
assuntos que farão parte da sua vida a partir de agora. É válido destacar
também a integração entre os alunos, professores e coordenadores de várias
instituições de ensino”, avalia Heidy.
O evento reúne anualmente instituições de ensino que oferecem o curso
de Administração.

Facnopar firma convênio com o maior centro de artes marciais do Paraná
A Facnopar e o Coliseum, maior centro de artes marciais do Paraná, passam
a caminhar juntos com um único objetivo: proporcionar mais qualidade de
vida e ingresso ao ensino superior de seus alunos e funcionários.
A partir de abril deste ano, ambos serão contemplados com benefícios.
Alunos e funcionários da Facnopar terão descontos especiais para
treinamentos no Coliseum e a mesma regra segue para a equipe do Coliseum
que terão até 20% de descontos nas mensalidades.

“As parceria vem ao encontro deste anseio, possibilitando e viabilizado
acesso ao ensino superior a todas as pessoas de diversos níveis sociais”,
declaro Danilo Freire, diretor geral, lembrando ainda que a Facnopar visa
acima de tudo ser uma instituição de caráter modificadora.
Então você aluno do Coliseum, venha para a família Facnopar. Alunos
do Coliseum que estudam em outras faculdades também têm descontos
especiais para transferências.

Alunos de Design marcaram presença
em feira internacional
Acompanhados pelos professores Ana Paula Herrero e Marcelo Hoan
Cereja, em março, acadêmicos do 4º e 5º semestre do curso de Design de
Interiores realizaram uma visita técnica à Feira Internacional da Qualidade em
Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira (FIQ).
O evento que foi realizado na Expoara, uma das das maiores áreas cobertas
para exposição do país, proporcionou aos alunos conhecimento sobre a
cadeia produtiva do mobiliário, tecnologias e diferenciais competitivos. Eles
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ainda conheceram máquinas, acessórios e matérias-primas para as indústrias
fabricantes de móveis.
Para a coordenadora Márcia Canguçu, o curso de Design da Facnopar
vem se primando pela sua criatividade em levar o conhecimento aos alunos.
“A visita à FIQ mostrou aos estudantes que esses lançamentos exibem
diferenciais de competitividade para a indústria e evidenciam novas soluções
para produção e design do mobiliário”, acrescenta.
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Palestrante fala sobre carreira,
mercado de trabalho e desafios
na área de Design
Com o tema: “Como compor ambiente de interiores adotando o
Ecodesign”, a professora Ana Paula Herrero recebeu a profissional
e ex-aluna da Facnopar, Marivalda Cavalheiro para uma palestra e
bate papo com os alunos do 4º semestre de Design de Interiores.
O objetivo foi mostrar aos discentes o quanto será importante
para as suas carreiras, o conteúdo que estão aprendendo na disciplina de Ecodesign. “Os alunos interagiram e questionaram a palestrante quanto ao mercado que os esperam, suas técnicas de trabalho
e principalmente sua formação profissional”, lembra Ana Paula.

Alunas são homenageadas no
Dia Internacional da Mulher
A Facnopar resolveu inovar na forma de homenagear suas alunas no
Dia Internacional da Mulher. A ideia foi ir além de presenteá-las com algum bem material, fixar frases carinhosas pelos corredores da instituição
ou publicadas nas redes sociais.
Em um trabalho em conjunto entre as coordenadoras e a diretora acadêmica - cargos do alto escalão da faculdade - as alunas foram presenteadas
com uma caneta personalizada na cor rosa, mas também recepcionadas
com um abraço forte e ouviram por essas profissionais que contribuem
para o avanço da Facnopar, o quanto elas são importantes para a construção e desenvolvimento da nossa sociedade.
Com cerca de 90% do seu quadro de funcionários constituídos por mulheres, ocupando inclusive cargos do alto escalão e de decisão que interferem diretamente as ações da faculdade, o diretor geral da Facnopar, Danilo
Freire, ressalta essa realidade da instituição. “O fato é que são pessoas
antes mesmo de seu gênero. São excelentes profissionais e de extrema competência, onde tê-las em nosso quadro pessoal deste porte, nos deixa muito
orgulhosos”, afirma.
7

Abril 2014

Abril 2014

7

QUALIDADE que faz toda a diferença.

Recorde de alunos estimula instituição
a ampliar sua estrutura
A Facnopar recebeu um número expressivo de inscritos no vestibular de
verão, realizado em duas etapas: dezembro do ano passado e fevereiro último.
Um recorde, segundo a direção, mas o que chamou também a atenção foi o
aumento no número de transferências, ou seja, alunos de outras instituições de
Apucarana e região optando pelos cursos superiores da Facnopar.
O diretor geral, Danilo Freire, avalia que o recorde de vestibulandos e de
transferências não foi simples coincidência. “Essa procura se deu por duas
razões: a primeira pela qualidade de nosso ensino, com docentes capacitados
e experientes e pelo fato da Facnopar reconhecer em cada um de seus
acadêmicos, uma pessoa e não um número”, afirma.
Devido a essa demanda de alunos e também pelo aumento de eventos,
palestras e formaturas da instituição, a direção já estuda a possibilidade de
ampliação de sua estrutura física para o segundo semestre, com espaço para
mais salas de aula, um moderno anfiteatro e praça de alimentação.

Nova estrutura e mais opções agradam
frequentadores da cantina
Sob nova direção neste ano, a cantina da Facnopar passou por uma
reforma física e investiu em novos equipamentos para oferecer melhor
qualidade em seus produtos e conforto para os alunos, professores e
funcionários da instituição.
O diretor geral, Danilo Freire, comenta que a terceirização da cantina
da-se pelo fato da instituição ter apenas como foco, o compromisso
educacional. “Não visamos lucro com essa atividade e esperamos com esta
nova fase, proporcionar o bem estar aos acadêmicos através de um lanche
de qualidade e um local confortável e adequado para descansar”, diz.

Facnopar proporciona momento familiar entre seus funcionários
Realizado anualmente dias antes do início do ano letivo, a direção da
Facnopar proporciona um momento de confraternização, reunindo seus
funcionários administrativos, professores e familiares.
O evento tem como objetivo criar um momento de descontração,
diferentemente dos dias de trabalho, sempre muito corridos e atarefados,
onde alguns profissionais acabam não tendo laços afetivos e oportunidades
para conhecerem uns aos outros.
“Entendemos que somos uma família de colaboradores, e como tal,
esta família sempre que possível se reúne para confraternizar, recordar e
refletir sobre as vitórias, erros e o futuro”, declara Danilo Freire, diretor
geral da instituição.
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