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Editorial
A formação educacional do ensino superior não 

é desenvolvido somente nas aulas teóricas, em sala 
de aula. Os acadëmicos da facnopar complementam 

seu aprendizado com a prática dos ensinamentos 
adquiridos. Os acadêmicos do curso de direito, sob a 

orientação da professora Fernanda Feguri, participam 
de um júri simulado, cujo objetivo é aliar a teoria 

à prática.os acadêmicos de recursos humanos, 
sob a orientação dos professores jonas bertão e 

Silvonei Lourenço simularam convenções coletivas. 
Os acadêmicos de design de interiores, criativos 

e com apoio dos professores Cassiano Foganholi, 
Henrique Bolonhezi, Taíssa Sessak e Amália Borghi, 

desenvolveram projetos inovadores: projeto charrete, 
projeto de extensão no lar são vicente de paulo, 

projeção de vitrinas em parceria com a pallati móveis 
de arapongas.  Parabéns aos acadêmicos, professores 

e coordenadores da facnopar.

Maria de lurdes bragueto

Formação na Prática: 
Escrituração Contábil- Nível 

Básico

Local: Laboratório
 de Informática da Facnopar

Data : 12-19 e 26 de Setembro 
de 2015 e 17/10/2015

Horário: 08:30 às 12:00 e das 
13:30 às 18:00 ( 40 h/a)

Informações: relacionamento-apg@sescap-pr.org.br
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 Os alunos 9º Período do Curso 
de Direito, nas datas de 09 a 14 de 
julho de 2015, submeteram-se as 
bancas do Trabalho de Conclusão 
de Curso. Mais de 40 alunos foram 
avaliados, com índice altíssimo 
de aprovação, naquela que foi a 
melhor rodada de bancas de TCC 
do Curso de Direito dos últimos 
anos. A qualidade dos trabalhos 
estavam excelentes, com vários 
deles sendo avaliados com nota 
100 e serão encaminhados para 
publicação.

Curso de Direito tem mais de 40 bancas de TCC no � nal do 1º Semestre de 
2015
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Vitrinas da Pallati Móveis

 O Curso de Design de Interiores da FACNOPAR, em parceria com 
a Pallati Móveis, conceituada loja na linha de móveis e decorações de 
Arapongas, expôs vitrinas projetadas pelos acadêmicos.
 A Mostra de Vitrinas é uma oportunidade de aprendizado à prática 
profi ssional. Os projetos de interiores (ambientes residenciais) foram 
desenvolvidos pelas turmas do 3º e 4º módulo do curso, com a orientação 
dos professores Henrique Bolonhezi, Taíssa Sessak e Amália Borghi.
 De acordo com a coordenadora do curso, Márcia Canguçu, a 
Mostra de Vitrinas proporciona experiência e conhecimento prático aos 
acadêmicos, visando o mercado de trabalho.
 O palco dessa exposição foi na Av. Gaturamo nº 455, onde foi 
possível o deleite do resultado de um trabalho de alta qualidade, com 
estilo e bom gosto, que o designer de interiores imprime em suas criações.
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Design de Interiores realiza projeto de extensão que bene� cia idosos de 
Apucarana

 Onze de agosto de 2015 foi um dia de realização. Esta data marcou a inauguração 
da nova ambientação do refeitório do Lar São Vicente de Paulo de Apucarana. Projeto 
de extensão realizado pelos alunos do 3º módulo do curso de Design de Interiores 
da FACNOPAR, sob orientação da Professora Ana Paula Herrero. De acordo com 
a professora, o projeto ganhou proporção e certamente será de grande valia para o 
aprendizado dos alunos, mas principalmente, para àqueles que lá vivem.
 Durante o cerimonial, Márcia Canguçu, coordenadora do curso destacou o empenho 
dos envolvidos na ação de responsabilidade social e agradeceu a oportunidade que 
os responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo proporcionaram.

Júri Simulado da FACNOPAR

 A preocupação em sempre 
utilizar métodos dinâmicos de 
aprendizagem deu origem ao 
Projeto Tribunal do Júri Simulado 
da FACNOPAR. Em junho deste 
ano, os alunos do 7º semestre do 
Curso de Direito da FACNOPAR 
participaram de uma sessão de 
Tribunal do Júri Simulado, nas 
dependências do Fórum Estadual 
da Comarca de Apucarana. A 
sessão contou com a presença de 
profi ssionais da área e familiares 
dos acadêmicos.

 O trabalho contou com 
colaboração e presença do Juiz, 
Diretor do Fórum de Apucarana e 
professor da FACNOPAR, Oswaldo 
Soares Neto. Contou, ainda, 
com apoio do representante do 
Ministério Público de Apucarana, 
Evandro Augusto Dell Agnelo 
Santos, também professor da 
FACNOPAR; do Delegado Chefe 
da 17ª SDP de Apucarana, José 
Aparecido Jacovós; do professor 
e diretor geral da FACNOPAR, 
Danilo Lemos Freire; e também 
da professora Fernanda Ferreira 
Feguri.

colaboração e presença do Juiz, 

profi ssionais da área e familiares 
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Relações Sindicais e Negociações Trabalhistas é tema de Projeto 
Integrador

 O Curso de Recursos Humanos 
da FACNOPAR prevê práticas 
pedagógicas inovadoras e fl exíveis, 
que visam contribuir para a execução 
das atividades da área. Em cada 
módulo, estão previstas atividades 
que promovem a integração. Neste 
semestre, a turma do 3º módulo do curso 
teve o foco do projeto nas Relações 
Sindicais e Negociações Trabalhistas, 
sob a orientação do professor Jonas 
Bertão e Silvonei Lourenço. 
 Divididos em grupos, os 
acadêmicos simularam convenções 

coletivas, ora representando o sindicato patronal, 
ora representando o sindicato dos trabalhadores. 
De acordo com os depoimentos dos alunos, o 
modelo do projeto contribuiu para o aprendizado 
e vivencia prática. 
 Segundo a coordenadora do curso, Márcia 
Canguçu, o projeto foi enriquecedor para o 
processo de ensino aprendizagem: “Todas as 
ações são orientadas para facilitar o aprendizado 
e à formação de profi ssionais com consciência 
crítica de suas responsabilidades”.
 O Projeto Integrador Multidisciplinar 
garante assim o desenvolvimento integral dos 
acadêmicos e a compreensão sistêmica da área, 
evitando uma visão parcelada da realidade.
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 Foi realizada a 12ª edição 
do Júri Simulado da FACNOPAR: 
“Essa atividade complementar 
agrega muita experiência aos 
alunos. O objetivo é aliar teoria e 
prática. É um evento em que se 
procura oportunizar aos alunos o 
contato com a refl exão e o debate, 
de maneira que tanto os oradores, 
quanto os ouvintes, possam se 
envolver em um espírito crítico 
sobre os temas abordados, 
que possuem refl exos sociais 
relevantes”, avalia a Coordenadora 
de curso do Curso Maria Aparecida 
Gagliardi.
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Visita Técnica à Bovo Acabamentos

 Recepcionados por Eder e Adriana Bovo, os alunos do 2º e 3º módulos do curso 
de Design de Interiores da FACNOPAR tiveram uma aula atípica. A sala de aula foi 
a Bovo Acabamentos de Apucarana, onde, acompanhados dos professores Meire 
Marques Gonçalves e Henrique Bolonhezi, os alunos conheceram especifi cidades 
de revestimentos de piso/parede. A visita técnica foi uma oportunidade de conhecer 
tendências e lançamentos na área, bem como aproximação com o mercado de trabalho.
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Em comemoração ao dia 
do profi ssional de Recursos 
Humanos, 03 de junho, 
a FACNOPAR promoveu 
uma palestra com o tema 
“Inteligência social e a arte 
de se relacionar: construindo 
valores por meio dos cinco 
pilares do Relacionamento 
Interpessoal”, com a Profª Dra. 
Thais Priscila Papa Jerônimo 
Duarte.

A BENÇÃO E A ALEGRIA DE SER RH

Victoriano Garrido Filho

 Existe um país chamado RH. Nele “mora” um povo especial: 
legisladores, educadores, técnicos, gente que cuida do pessoal.
 Gente que recruta, seleciona e contrata, também paga, desconta 
e aposenta. Povo que cuida da saúde, do alimento, providencia o 
transporte, cuida de quem bebe, de quem fuma, de quem tem problemas 
e pendências. Povo que treina, desenvolve e recicla, que briga pelo 
salário e pelo benefício, conversa com o sindicato e com a direção. Fiel 
da balança entre o Capital e o Trabalho. Cuida de um, pensando no 
outro.
 Gente que apesar de tanta função, prática e burocrática, sonha e 
procura conectar a alma das pessoas, “reinventar” a motivação, resgatar 
o brilho no olhar, gente que acredita no ser humano e garimpa talentos.
Seu grande desafi o é fazer o concreto e sonhar com o abstrato, receber 
na chegada e desligar na saída, satisfazer o empregado e o patrão, “um 
olho na missa e o outro no padre”, tempo para educar e tempo para 
punir. Plural e Singular. 
 A sina do RH é atuar na contradição, “ser empregado esquecendo 
que o é, ser patrão lembrando que não o é”.
 Chamam este País e seu povo de Recursos Humanos, alguns 
dizem que chamar o homem de “recurso” não pega bem, inventaram 
Departamento de Gente, Setor de Pessoas, Área de Pessoal, 
nomenclaturas onde o que conta são as posturas
 Polêmicas e contradições à parte, para ser RH é preciso vocação, 
trabalhar como missão, exercer o ofi cio com sensibilidade e razão. Ter 
nervos de aço, ser a régua e o compasso.

Seu grande desafi o é fazer o concreto e sonhar com o abstrato, receber 
na chegada e desligar na saída, satisfazer o empregado e o patrão, “um 
olho na missa e o outro no padre”, tempo para educar e tempo para 
punir. Plural e Singular. 

Dia do Pro� ssional de RH é comemorado na FACNOPAR
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Exposição de Trabalhos dos Acadêmicos de Design de Interiores da 
FACNOPAR
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Pós Graduação em Ciências Criminais

 Boa notícia para a comunidade 
de Apucarana e região. Teve início no 
dia 11/08 a Especialização em Ciências 
Criminais da FACNOPAR, coordenada 
pelo Professor e Delegado de Polícia 
Henrique Hoffmann Monteiro de Castro. 
As aulas da pós-graduação ocorrem 
sempre aos sábados, nos turnos da 
manhã e tarde, de modo quinzenal, entre 
15/08/2015 e 09/07/2016, na FACNOPAR. 
 A aula inaugural foi ministrada pelo 
Dr. Marcio Adriano Anselmo, Delegado 
de Polícia Federal com atuação na 
Operação “Lava Jato” e doutor em Direito 
pela USP, no Cine Teatro de Apucarana, 
que se encontrava lotado com quase 500 

pessoas.

 O programa é inédito na região, 
contando com os seguintes diferenciais: 
- Professores delegados de polícia, juízes, 
defensores públicos, advogados e promotores 
com atuação na área;
- Corpo docente de nível nacional, oriundo de 
mais de 12 estados;
- Abordagem das inovações quanto a 
investigação policial, segurança pública, 
processo criminal e criminologia;
- Atualização quanto a novidades legislativas 

e jurisprudenciais

 Diversas parcerias conferem 
grande envergadura à Especialização, 
sendo instituições parceiras o Instituto 
Brasileiro de Direito Processual 
Penal, a Associação Internacional de 
Direito Penal, a International Police 
Association, a Escola Nacional de 
Polícia Judiciária, a Federação 
Nacional dos Delegados de Polícia 
Civil, a Escola Superior de Polícia 
Civil do Paraná, a Escola Superior 
da Defensoria Pública de Santa 
Catarina, a Escola da Magistratura 
do Paraná, a Escola do Ministério 
Público do Paraná, a Escola da 
Defensoria Pública do Paraná e a 
Ordem dos Advogados do Brasil.
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 Quarenta e oito horas trabalhando em 
cima de um tema. É essa a proposta do Projeto 
Charrete do Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Interiores da FACNOPAR. Criado na 
Escola de Belas Artes da França no século 19, 
o conceito é simples: durante curto prazo de 
tempo, os acadêmicos, trabalhando em equipe, 
devem criar um projeto sob um determinado 
tema.
 O objetivo é desenvolver e aprimorar 
conhecimento dos acadêmicos em torno 
de projeto de interiores, além da troca de 
experiências, a fi m de promover o enriquecimento 
pessoal e profi ssional. 
 O tema, sugerido pela direção da Instituição 
para o 1º Projeto Charrete, foi a ambientalização 
da nova área de convívio social da FACNOPAR. 
O que trouxe ainda mais motivação para os 
participantes foi a possibilidade de executar o 
projeto. 

De acordo com a banca avaliadora, composta 
pelo corpo docente e direção da FACNOPAR, 
o projeto vencedor do Projeto Charrete foi 
desenvolvido pelos estudantes José Franco, 
Maik Bedin, Michel França Dias, Paulo Ricardo 
Semensato e Patryck Willian Mantovani 
 O Projeto Charrete contou com o arquiteto 
Cassiano Foganholi, como professor orientador. 
De acordo com a coordenadora do curso, Profª 
Márcia Canguçu, o concurso promove o diálogo, 
instigando a refl exão, análise e interpretação de 
problemas como balizador de conhecimentos 
e soluções projetuais: “O projeto é uma 
oportunidade de compartilhar conhecimentos, 
aprender a lidar com a pressão e, sobretudo, o 
trabalho em equipe”. 

Catarina, a Escola da Magistratura 
do Paraná, a Escola do Ministério 

experiências, a fi m de promover o enriquecimento 
pessoal e profi ssional. 

Projeto de Interiores na prática
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Foto: Vencedores do concurso em ambiente projetado.
José Franco, Patryck Willian Mantovan, Paulo Ricardo Semensato e Michel França Dias.
Fotógrafo: Renato Malanca


