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Editorial DIA DoS proFESSorES

Em comemoração a esta data especial, a direção da Facnopar preparou 
um happy hour para os professores.

Lanches, bolos, salgadinhos, café, sucos e devido o calor que fez 
naquela semana, foi encomendado um carrinho de sorvetes.

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.

Financiamento menos burocrático

Cada edição do Jornal Facnopar, é motivo de 
comemoração entre nossa equipe. É impossível 
selecionar as matérias para a publicação, somos 
obrigados a optar por todas, sem exceção. A cada 
edição o jornal está mais recheado, mas não somente 
em número de páginas, mas em conteúdo de qualidade, 
desenvolvido pelas mãos de nossos acadêmicos e 
profissionais de alto nível.

Nesta edição, vocês conferem o nosso primeiro 
projeto social itinerante, o Facnopar Cidadã. Há anos 
a família Facnopar realiza ações sociais, mas dentro 
da faculdade, angariando produtos através de ajuda 
de sua equipe e alunos. Desta vez fomos a campo, 
levamos nossa estrutura para atender a população. 
Outros bairros estão por vir em 2015!

A cada página um assunto interessante, com 
conteúdo enriquecedor, que vai te transportar para o 
nosso mundo, uma realidade de sonhos e realizações. 
Atividades bem planejadas e executadas com muito 
detalhe. Você é o nosso convidado a se informar 
sobre as ações que envolvem os nossos sete cursos de 
graduação. 

David Jônatas
Jornalista - DRT/PR 7542
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Mais uma vez, os alunos de Agronegócio 
surpreenderam na apresentação de mais um traba-
lho prático. O evento ficou por conta dos acadêmi-
cos do 6º módulo de Agronegócio que realizaram a 
Feira do Morango. Aplicando todo o embasamen-
to teórico absorvido em sala de aula, os alunos 
sentiram na prática toda a dificuldade da cadeia 
produtiva. 

A atividade fez parte do Projeto Morango 
Estratégico, sob orientação da professora mestre 
Larissa Balan Leal, onde abrange as disciplinas 
de Planejamento Estratégico, Comercialização 

Agrícola e Custos.
O objetivo do projeto foi fazer com que os 

acadêmicos passassem por todo o processo de um 
planejamento estratégico, no caso tendo o moran-
go como produto, desde a sua plantação, a trans-
formação em um produto de venda, planejamento 
de comercialização e custos.

Dentro do projeto de ampliação da estru-
tura física da Facnopar, está a implantação de 
uma mini fazenda, já para início de 2015, para 
fortalecer ainda mais as atividades práticas dos 
acadêmicos.

AcADêMIcoS DE AgronEgócIo DESEnvolvErAM 
A FEIrA Do MorAngo

professora larissa Balan leal com o grupo do Morango 
com chocolate

Diretor geral, Danilo Freire, em momento de descontração durante visita aos stands
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A junção da atividade acadêmica 
obrigatória com a atuação coletiva de 
solidariedade resultou na doação de 253 
travesseiros para o asilo Lar São Vicente de 
Paulo, de Apucarana. Quantidade esta que 
veio suprir a necessidade atual da instituição.

A ideia surgiu dentro da disciplina de 
Ética nas Organizações e Responsabilidade 
Social, ministrada pela professora Denise 
Panont aos alunos do primeiro período 
de Recursos Humanos. A partir daí, os 
acadêmicos estiveram in loco dialogando 
com a direção do asilo para entenderem a 
real necessidade.

Segundo o contador Cézar Farinácio, 
presidente do asilo - gestão 2014/2015 -, 
a instituição abriga atualmente 92 idosos 
e a demanda de travesseiros e jogos de 
cama é frequente. “A inciativa dos alunos 
da Facnopar veio no momento certo. Por 
coincidência, estávamos fazendo cotação 
de travesseiros quando fomos procurados”, 
conta.

Ainda de acordo com Farinácio, os 
travesseiros atuais não são novos e a 
instituição precisa de reservas para serem 
usados quando os atuais estão na lavanderia. 
“Parabenizo esta ação da Facnopar e peço 
para que outras pessoas e instituições 

FAcnopAr ArrEcADA 
TrAvESSEIroS pArA o 
ASIlo DE ApucArAnA

também possam colaborar e virem 
conhecer a realidade do asilo”, declara.

O segundo passo para os alunos 
do primeiro período foi fazer a 
divulgação interna desta ação. Além 
de terem o respaldo do Departamento 
de Comunicação da faculdade, eles se 
dividiram em grupos, passaram de sala 
em sala divulgando o projeto e fixando pontos de 
arrecadação no interior da faculdade. A adesão foi 
massiva entre alunos, professores, administrativo 
e direção.

Durante a entrega dos 253 travesseiros, 
foram servidos bolos, pães, refrigerantes e café 
para os internos. Os bolos foram produzidos 
com a doação da mistura própria para bolos 
do Moinho de Trigo Arapongas. “Com este 

ato, conseguimos proporcionar aos alunos a 
oportunidade de conhecer o espírito de trabalho 
neste campo social, devido ao objetivo ético e de 
responsabilidade social exigido pela disciplina”, 
avaliou a professora Denise.

O curso superior de tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos da Facnopar tem conceito 5 
avaliado pelo MEC - em uma escala de 0 a 5 -, 
sendo um dos cursos mais concorridos em época 
de vestibular e é coordenado por Márcia Canguçu.

grupo organizador comemorando a arrecadação durante entrega
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Alunos de RH 
proMovErAM Ação 

práTIcA no EDHuccA
Os acadêmicos do 4º período de Recursos Humanos 

da Facnopar realizaram uma atividade prática e beneficente 
junto a Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho 
(Edhucca) de Apucarana.

Dentro da disciplina de Gerência e Liderança, da 
professora mestre Larissa Balan Leal, os alunos se dividiram 
em grupos e realizaram entrevistas de emprego com os 
participantes do projeto de socialização do Edhucca. 
Posteriormente, esses alunos vão analisar e avaliar o perfil 
de cada entrevistado, segundo as metodologias ensinadas em 
sala de aula.

Segundo Larissa, a sociedade precisa ter sensibilidade 
para entender cada caso individualmente e viabilizar meios 
para a ressocialização. “O preconceito começa com a gente por 
não conhecermos a realidade de cada um. Ações como a que 
vamos realizar é uma saída para que cada membro do Edhuca 
possa ter um direcionamento para suas realizações futuras”, 
avalia a professora.

O curso de Recursos Humanos da Facnopar tem conceito 
05 avaliado pelo MEC e é um dos mais concorridos em épica 
de vestibular.

Acadêmicos em 
atendimento 

personalizado

Fotos: larissa Balan
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Em novembro, fomos convidados a participar da 
Exposição de Mostra de Profissões, organizada pelo 
colégio Unidade Polo de Jandaia do Sul.

O evento foi aberto para todos os alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio das escolas públicas e privadas 
tanto de Jandaia dos Sul, quanto das cidades vizinhas e 
Vale do Ivaí.

A Facnopar montou sua exposição com materiais 
produzidos pelos alunos da instituição, foram 
apresentados vídeos e fotos das ações promovidas pelos 
acadêmicos ao longo deste ano.

A equipe que embarcou para a exposição foi 
composta pelos seus coordenadores e de sua assessoria 
de comunicação.

FAcnopAr pArTIcIpA DE MoSTrA DE proFISSõES

Ex-Aluno DA FAcnopAr 

é DESTAquE nA IMprEnSA 

nAcIonAl
Formado em Publicidade e Propaganda 

em 2008 pela Facnopar, o cartunista 
Will Leite passou a ser conhecido 
nacionalmente, principalmente pelas 
pessoas que prestaram a última edição do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O fato é que em uma das questões da 
prova de Linguagem, foi utilizado como 
objeto de análise um de seus trabalhos, um 
cartoon produzido em 2012 sobre um robô 
fazendo uma selfie no planeta Marte.

Márcia Canguçu, coordenadora dos cursos de Design de 
Interiores e RH, em bate papo com os alunos do 3º ano

Foto: Arquivo pessoal
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TurMAS DE DESIgn 
DE InTErIorES 
rEcEBEM conSulTor 
DE curITIBA

A noite de aula foi atípica para 
os acadêmicos de Design de Interiores. 
A coordenação do curso reuniu todas as 
turmas no auditório da Facnopar, onde 
receberam a visita do consultor das tintas 
Alessi de Curitiba para uma palestra com 
base no tema “Cores”.

Jorge Luiz Tomedi é consultor há 
mais de vinte anos, trabalhou em empresas 
líderes do mercado e também é Segurança 
do Trabalho. Durante a palestra, Tomedi 
apresentou diversas especificações, dicas 
e exemplos, sanando dúvidas dos alunos e 
complementando os conhecimentos adquiri-
dos em sala de aula.

O corredor do 1º piso do bloco 
I recebeu a exposição de trabalhos 
dos acadêmicos do 2º módulo de 
Design de Interiores.

O tema proposto pela professora 
Valquíria Fuzetti foi “História 
do Mobiliário”, onde cada aluno 
externou através da pintura, a 
evolução das cadeiras em cada 
período da História da Arte.

“Os alunos ficam ansiosos 
sempre que fazemos uma atividade 
em sala de aula que depois ficará 
em exposição. É gratificante vê-los 
felizes com essa valorização dos 
seus trabalhos”, avalia Valquíria.

Tomedi abordou os seguintes temas:

o que é cor / Fonte de luz / Teoria da cor / dimensão da cor / efeitos 

da cor / utilização da cor na decoração / Combinações / Cores para 

cada tipo de ambiente / Preparo de superfícies / Patologias

ExpoSIção SoBrE A HISTórIA Do MoBIlIárIo

Valquíria Fuzetti com a equipe de criação
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AcADêMIcoS DE DESIgn DE InTErIorES 
rEALIzAm ExposIção DE mAQUEtEs

O hall de entrada da Facnopar foi 
ocupado em outubro, pela exposição 
de algumas turmas do curso de Design 

de Interiores. Na ocasião, destacamos os trabalhos 
dos alunos do 3º módulo.

O tema proposto pelo professor Henrique 

Bolonhezi, dentro da disciplina de Projeto de 
Serviços, foi “Vitrine”. Segundo o professor, 
vitrine é a disposição organizada de mercadorias e 
produtos ao seu público externo, com o objetivo de 
vender. 

Ainda segundo Bolonhezi, é através da vitrine 

que a loja deve informar seus conceitos e valores, 
ou seja, como ela deseja ser reconhecida pelos seus 
clientes. “Depois de criar uma ilusão e um desejo 
pelo produto, a vitrine convida o cliente a entrar 
na loja, para que a equipe de vendas encerre o 
processo”, completa.

Professor Henrique Bolonhezi em pose com os alunos durante exposição
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AcADêMIcoS DE DESIgn  
DEsEnvoLvErAm mAIs UmA ExposIção

Os alunos do curso de Design 
de Interiores realizaram mais uma 

incrível exposição de seus trabalhos 
realizados em sala de aula. Desta 

vez foram os alunos do 4º período os 
responsáveis.

Desenvolvido dentro da disciplina de 

Maquetes para Interiores do professor Carlos 
Galbe, a proposta do bimestre passado foi a 
de um apartamento estúdio de 25 m² onde 
cada aluno criou seu projeto de interiores 
para o espaço e confeccionou a maquete na 
escala 1/10.

Ainda segundo o professor, o conteúdo da 

disciplina é voltado para que os acadêmicos 
aprofundem as técnicas e detalhamentos de 
maquetes para interiores. Com isso, eles ficam 
abertos a possibilidades de buscar materiais e 
técnicas para criar em miniatura detalhes de 
seus projetos de interiores.
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Uma grande encomenda de livros referentes ao curso de Design 
de Interiores foi adquirida em outubro. Uma aquisição de 115 novos 

títulos de autores nacionais e internacionais que vão compor o acervo 
atual da biblioteca.

A entrega dos livros foi acompanhada pela coordenadora do curso, 
Márcia Canguçu que enfatizou a importância desse investimento. 

“A direção da Facnopar tem investido muito no curso de Design de 
Interiores e essa nova aquisição vai agregar ao novo projeto didático 

juntamente a nova matriz curricular”.
As obras são compostas por autores e editoras referenciais na área 

de design de interiores e arquitetura e com títulos que dão ênfase em 
projetos residências, comerciais – bares, cafés e restaurantes -, cores e 

elementos decorativos.

curSo DE DESIgn DE InTErIorES AMplIA 
BIBlIogrAFIA DA árEA

curSo DE 
ADMInISTrAção 

DA FAcnopAr 
rEAFIrMA SuA 

quAlIDADE EM 
EvEnTo nA 

SEMAnA Do 
ADMInISTrADor

Design Thinking foi o tema da palestra do 
último dia do 3º Encontro de Administração, re-
alizado entre os dias 08 e 12 de setembro, em ho-
menagem ao dia do Administrador comemorado 
na terça-feira, dia 09.

Esse evento foi organizado por Heidy Sanches, 
coordenadora dos cursos de Administração 
e Marketing e tem como objetivo aprimorar 
o conhecimento em áreas a fins do curso de 
Administração, aprofundando o conhecimento e 
proporcionando oportunidades de contato profissional, 
com os palestrantes e pessoas envolvidas no projeto.

Na ordem do dia referente aos palestrantes, o 
evento recebeu o diretor de Recursos Humanos do 
Senac PR, Sidney Lopes, o Consultor nas áreas 
de gestão de projetos, planejamento estratégico, 
plano de negócios e diagnóstico organizacional, 

Francisco Xavier, o agente da propriedade indus-
trial, Luciano Salviatto, o deputado federal Ru-
bens Bueno e na última noite, o presidência da 
Startup Maringá, Renan Freitas. 

Com três dias a mais comparado a edição do ano 
passado, o 3º Encontro de Administração teve um 
público de cerca de 1.300 pessoas entre acadêmicos 
da Facnopar, de demais faculdades e profissionais 
da área. “Superou as nossas expectativas o número 

grande de participantes. Os palestrantes nos apre-
sentaram de maneira grandiosa pequenas atitudes 
que fazem toda diferença no desenvolvimento e na 
carreira dos profissionais”, avaliou Heidy.

Um dos cursos mais concorridos em época de 
vestibular, o curso de Administração da Facnopar 
recebeu nota 4 do MEC, em uma escala de 0 a 5. 
A Facnopar é a única faculdade privada de Apuca-
rana a oferecer o vestibular deste curso.
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A Facnopar participou do programa Jus-
tiça no Bairro, desenvolvido pela prefeitura 
de Apucarana. O evento que atendeu mais 
de 20 mil pessoas da cidade e de mais outras 
nove da região, teve como objetivo ofertar 
dezenas de serviços gratuitos à população, 
como atendimento jurídico, confecção de 

documentos, renegociação de débitos de 
contribuintes, entre outras.

Neste evento, nossos alunos acompa-
nharam as ações consensuais, todo o tra-
mite processual, desde a elaboração de 
procuração até a expedição de mandado 
de averbação, por exemplo, em um di-

proFESSorES E 
AcADêMIcoS DE DIrEITo 

DErAM SuporTE Ao 
JuSTIçA no BAIrro

vórcio. Já nas ações litigiosas, puderam 
instruir o cliente a procurar o órgão ade-
quado, como o juizado especial cível ou 
o federal. Nas ações litigiosas onde são 
elaboradas as petições iniciais, os alunos 
acompanharam o processo e futuramente 
participar das audiências quando forem 
agendadas.  

 Segundo a professora do curso de Di-
reito e também uma das professoras su-
pervisores deste projeto da prefeitura, Ana 
Cleusa Delben, este estágio proporciona 
ao acadêmico um conhecimento que fará 
a diferença futuramente. “É um aprendi-

zado extraclasse, muitos ainda não fazem, 
tampouco já foram para o Núcleo de Práti-
ca Jurídica da Facnopar, desta maneira, já 
vão conhecendo os trâmites e reafirmando 
se estão na profissão correta”, avalia. 

A Facnopar contribuiu socialmente 
com o evento com a sua equipe formada 
por trinta alunos, além dos professores 
supervisores Ana Cleusa Delben, Celso 
Paulo da Costa e Tatiana Rodrigues Bar-
bosa Huszcz. Outros profissionais de fora 
também deram suporte a esse time, como 
a advogada Alexsandra Assis e a advoga-
da e juíza leiga Pâmela Prado.
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A Facnopar realizou seu 13º Simpósio Jurídico. 
O evento contou com a presença de acadêmicos de 
várias instituições, profissionais do Direito e com 
palestras de autoridades do meio jurídico e criminal 
de renome nacional.

A primeira noite ficou por conta do doutor 
Valter Foleto Santin, promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado de São Paulo e doutor 
pela Universidade de São Paulo, que palestrou 
sobre Improbidade Empresarial. O palestrante 
mostrou-se muito contente por estar em Apucarana 
pela primeira vez, principalmente sendo um dos 
protagonistas de um evento referencial para a 
sociedade. “Sou paranaense e não conhecia ainda 
Apucarana e é também gratificante poder falar sore 
um assunto novo e atual que é a Lei 12.846/2013 que 
combate a corrupção na administração pública”.

O palestrante do segundo dia foi o doutor Thadeu 
Augemeri de Goes Lima, promotor de Justiça do 
Estado do Paraná, onde fez algumas considerações 
jurídicas a respeito do tema Redução da Maioridade 
Penal. “Reduzir ou não a maioridade penal é de 
índole eminentemente política. A redução não 
garante a diminuição da violência”, afirma. Lima 
ainda propôs como uma alternativa, aumentar a 
rigidez no Estatuto da Criança e do Adolescente na 
responsabilização socioeducativa. 

Fernando Francischini, delegado da Polícia 
Federal, com especialização em Planejamento 
Operacional, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro 
e atualmente deputado federal do Paraná, abriu 
a noite de palestras do evento. Para ele, reduzir 
a maioridade é um conceito que deve avaliar os 
índices de criminalidade e um sistema como um 
todo que devem ser integrados. “Misturar o jovem 
na ‘Faculdade do Crime’ não é a saída. Deve-se 
criar um sistema de cumprimento de pena separado 
dos adultos e focado num modelo de recuperação 
de ressocialização”, avalia.

SIMpóSIo JuríDIco 
DIScuTIu SoBrE 

rEDução DA 
MAIorIDADE pEnAl

Pra fechar a noite, Maurício Saliba, doutor 
e professor de Sociologia Política discorreu 
sobre a agressividade na história humana. 
Saliba avaliou eventos como este simpósio da 
Facnopar, como complemento de forma efetiva 
no ensinamento da sala de aula. “Uma faculdade 
não se faz só pela sala de aula e esses eventos 
vão enriquecer esses cinco anos de graduação, 
possibilitando posteriormente, terem um leque 
de opções”, pondera.

O diretor geral da Facnopar, Danilo Lemos 
Freire, encerrou o evento agradecendo a presença 
dos professores e alunos da Facnopar e de outras 
instituições, dos palestrantes convidados, e pra 
finalizar, enalteceu a importância do evento 
para toda a sociedade. “Esses debates jurídicos 
organizados pela Facnopar ano a ano, têm 
contribuído com os acadêmicos e nos instiga a 
fazer uma reflexão sobre o que tem ocorrido em 
nossa sociedade e em nosso meio”.

palestrantes convidados para o evento

Diretor geral, coordenadora de Direito e professoras em registro com convidados
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Uma grande encomenda de livros referentes ao curso de 
Direito chegou no início desta semana. Uma aquisição de 

cem novos títulos de autores nacionais e internacionais que 
vão compor o acervo atual da biblioteca.

     A entrega dos livros foi acompanhada pela coordenadora 
do curso, Maria Aparecida Gagliardi que enfatizou a 

importância desse investimento. “A direção da Facnopar 
investe muito no curso de Direito e essa nova aquisição vai 

contribuir com a capacitação de nossos acadêmicos”.
O curso de Direito da Facnopar tem conceito 5 avaliado 

pelo MEC e é o curso mais concorrido em época de vestibular.

curSo DE DIrEITo AMplIA 
BIBlIogrAFIA DA árEA

Com o objetivo de estreitar o contato, a Facnopar ofereceu 
gratuitamente serviços jurídicos como sobre pensão alimentí-
cia, trabalhistas, documentação, orientação empresarial, educa-
cional, elaboração de currículos e informações em plantações 
para o cultivo, aos moradores do núcleo João Paulo e bairros 
adjacentes, no dia 22 de novembro.

O número de moradores que buscaram esse serviço surpre-
endeu a direção da faculdade. Com esta ação, os acadêmicos ti-
veram a oportunidade de desenvolver na prática, todo o conhe-
cimento adquirido em sala de aula. Eles foram supervisionados 
pelos professores e coordenadores. 

Segundo o diretor geral da Facnopar, Danilo Lemos Freire, 
a instituição se fortalece ao estender laços com a sua comu-
nidade. “Uma instituição de ensino não tem efetividade se ela 
não coloca seus acadêmicos a serviço da comuni-
dade”, avalia. Ainda segundo Freire, a partir 
do ano que vem, o Facnopar Cidadã será 
aplicado em outros bairros da cidade.

Para as crianças, foi desenvolvi-
da recreação com cama elástica, pis-
cina de bolinhas, entre outras brin-
cadeiras, além de cachorro quente, 
pipoca e algodão doce gratuitamente. 

O Senac foi um dos colaboradores 

1º FAcnopAr cIDADã 
FoI rEAlIzADo no núclEo 

João pAulo

realizando cortes de cabelo.
O Facnopar Cidadã também contou com os apoios do Moto Clube Asas da 

Liberdade, da sorveteria Ula Ula, da cooperativa Sicoob, da Caramuru e da paró-
quia Nossa Senhora de Fátima.

Acadêmicos de Direito em 
atendimento à população
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Com a presença de familiares, profissionais de 
Direito e do excelentíssimo juiz, diretor do Fórum 
de Apucarana e professor da Facnopar, Oswaldo 
Soares Neto, os alunos do 7º semestre de Direito 
apresentaram uma sessão de Júri Simulado, no dia 
03/11, nas dependências do Fórum desta comarca.

Esta é a 11º edição do Júri Simulado da Facno-
par, e que segundo a coordenadora do curso Maria 
Aparecida Gagliardi, essa atividade complemen-
tar agrega experiência aos alunos. “O objetivo é 
estreitar a teoria com a prática. Com o debate no 
Tribunal do Júri, exercitamos a expressão verbal e 
não verbal, o raciocínio e ainda desenvolvemos o 
senso crítico”, avalia.

 O 11º Júri Simulado faz parte das atividades 
complementares do curso de Direito, e neste ano, 
contou com os apoios da professora Fernanda Fe-
guri, do promotor de Apucarana Eduardo Augusto 
Cabrini, do juiz, diretor do Fórum de Apucarana e 
professor desta instituição, Oswaldo Soares Neto, 
além do diretor geral da Facnopar, Danilo Lemos 
Freire.

FAcnopAr 
rEAlIzou SEu 11º 

JúrI SIMulADo

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Fac-
nopar atende pessoas carentes gratuitamente em 
causas como família, previdenciário e juizado es-

pecial cível.
Os acadêmicos exercitam a prática, fazendo 

atendimentos em casos reais, com a supervisão das 
professoras orientadoras Ana Cleusa Delben e Ta-

tiana Barbosa.
O NPJ fica de frente ao Fórum de Apucarana e 

atende de 2ª a 6ª-feiras das 13h às 17h e nas 4ª-feiras 
das 8h30 às 11h30.

Nas fotos, registramos os alunos Dieyne, Sydney, 
Bruno, José, Elisamari, Bruna, Letícia, a professora Ana 
Cleusa e a secretária do NPJ Patrícia.

registro final com todos os acadêmicos após uma belissíma apresentação

Alunos durante atuação frente aos jurados
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Com a supervisão da coordenação do curso de Direito, acadêmicos do 8º e 9º 
semestres orientaram os alunos do Ensino Médio do colégio Platão de Apucarana, a 
desenvolverem um Júri Simulado.

Com direito a todos os detalhes de um júri real, composto por juiz, promotor, 
jurados e advogados de defesa e acusação, os alunos encenaram dois temas: no 
primeiro dia debateram sobre o uso de celular na escola, e no segundo dia, abordaram 
a pena de morte.

O auditório do Fórum de Apucarana ficou lotado nos dois dias de apresentação 
(08 e 09/09), onde contou com a presença de alunos, familiares e autoridades 
jurídicas da cidade, como a presença ilustre do diretor do Fórum e também professor 
da Facnopar, Oswaldo Soares Neto.

No encerramento do segundo dia de apresentação, o diretor geral da Facnopar, 
Danilo Lemos Freire, reiterou a importância desse trabalho junto aos alunos do 
Ensino Médio. “Essa parceria junto ao colégio Platão é um motivo de orgulho e 
satisfação para nós. A sociedade começa a perder quando as nossas instituições de 
ensino pararam de debater assuntos importantes e pertinentes para o nosso país”, 
avalia.

Esta é a 4ª edição do Júri Simulado do colégio Platão, supervisionado pelo curso 
de Direito da Facnopar que é coordenado por Maria Aparecida Gagliardi. Segundo 
ela, o projeto também vem com o objetivo de amadurecer as ações dos acadêmicos 
da faculdade. “Este é um projeto que contribui para a formação da opinião dos 
alunos do Ensino Médio ainda tão jovens e também fomenta a prática da orientação 
jurídica para os nossos acadêmicos de Direito”, finaliza.

AcADêMIcoS DE DIrEITo DA FAcnopAr 
orIEnTArAM AlunoS Do EnSIno MéDIo Do 

plATão EM JúrI SIMulADo

Diretor do Fórum de Apucarana, Dr. oswaldo Soares neto 
(ao centro), prestigiou todo o evento

Diretor geral, Danilo Freire, em discurso de agradecimento

plenário lotado com a presença de familiares e amigos
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EDIção 2014 Do 
EnconTro cIEnTíFIco 

SupErou AS AnTErIorES

Entre os dias 24 e 25 de novembro, a Facnopar 
realizou o seu VI Encontro de Iniciação Científica, 
que tem por finalidade incentivar a produção 
científica e atividades de extensão, estimulando 
o desenvolvimento das habilidades docentes e 
discentes na percepção analítica e crítica das 
informações extraídas da prática acadêmica. 

A participação foi aberta a todos os cursos 
da Facnopar e de instituições de fora, tanto os 
bacharelados, como os tecnológicos.

Acompanhe a entrevista com a avaliação 
da professora mestre Ivana Nobre Bertolazo, 
coordenadora deste projeto.

JORNAL FACNOPAR - Essa 6ª edição superou as 
anteriores?
IVANA - Foram 68 apresentações, superando as an-
teriores em número de participação dos alunos e no 
número de trabalhos apresentados. 

JF - De que forma você avalia o grau das apresenta-
ções dos alunos? Melhorou, ainda precisam se apro-
fundar e/ou se dedicarem mais?
IVANA - Tivemos alunos de vários níveis. Os alunos 
de 2º período, como estão no começo do curso, ainda 
precisam amadurecer mais em relação ao conteúdo 
tratado, mas temos que levar em consideração o fato 
deles serem iniciantes ainda. Entretanto, o nível da 
apresentação oral deles me impressionou muito. Fala-
ram muito bem, com desenvoltura, argumentaram de 
forma coerente. É isso que esperávamos deles e eles 
superaram as expectativas. 

Os alunos do 8º seríodo apresentam o projeto de 
TCC deles. Os professores que os avaliaram gostaram 

muito do nível das apresentações. Temas atuais, desa-
fiantes, que saíram do óbvio e do lugar comum. Óti-
mas apresentações também! Foram elogiadíssimos. 

Já os alunos do 9º semestre estavam fazendo sua 
preparação para banca de TCC. São alunos da do úl-
timo ano, e como defenderão o TCC em breve, esta-
vam um pouco nervosos. Mas apresentam muito bem 
também!

Em resumo, eles foram muito bem e nos surpreen-
deram. É para continuar assim! 

JF - Quais foram os professores que avaliaram as 
apresentações?

Além de mim, tivemos as professoras Denise Pa-
nont e Ana Cleusa Delben, os professores Ericson 
Makarius Borges, Norman Prochet Neto, Taigoara 
Finardo Martins, Raggi Feguri Filho, Fernando 
Sartori, Wildemar Estralioto e a ilustre presença do 
professor e diretor do fórum de Apucarana, Oswaldo 
Soares Neto.

Ocorreu em outubro, o lançamento de dois livros da área jurídica, no qual têm como 
coautora, a professora mestre da Facnopar, Ivana Nobre Bertolazo, com dois artigos 
publicados.

O evento foi realizado no Anfiteatro do CESA – UEL e contou com a presença de 
familiares, amigos e colegas de trabalhos, além de vários ex-professores de Ivana. Um 
coquetel e dois números musicais foram oferecidos aos convidados.

Emocionada, Ivana mostrou-se vislumbrada por estar partilhando o momento com 
seus ex-professores. “Quando eu era aluna de graduação, nunca imaginei que um dia iria 
participar de um evento junto com eles (professores), evento no qual tanto eu quanto eles 
estávamos lançando livros”, avaliou.

MESTrE Do curSo DE DIrEITo DA 
FAcnopAr lAnçou lIvro EM lonDrInA

professores atenciosamente avaliando a apresentação individual dos alunos

A coautora em pose 
para o nosso jornal


