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Junho de 2013
FICHAMENTO, RESUMO E 

RESENHA QUAL A DIFERENÇA?

ALUNOS DO SESI vISITAM A FACNOpAR

O fichamento faz armazenamento 
de informações essenciais de algum 
texto, através da elaboração de fichas 
de conteúdos, facilitando assim a 
aprendizagem e o estudo.

O resumo é uma síntese fiel do 
conteúdo de algum texto, onde se 
abordam idéias principais, utilizando 
quantidade reduzida de palavras. 
Importante destacar que resumir não 
é reproduzir frases do texto original, 
colando fragmentos do texto. É 
necessário compreender todo o texto, 
para depois encadear e escrever um 
bom resumo. 

A resenha consiste em examinar 

e apresentar o conteúdo de algum 
texto de forma crítica. Nesse tipo de 
trabalho tem-se a liberdade de opinar 
sobre o assunto, desde que não 
utilize a primeira pessoa do singular 
na sua elaboração. Para a realização 
de uma boa resenha deve-se resumir 
o conteúdo e depois realizar a 
transição para a crítica. 

Importante frisar que para um bom 
trabalho acadêmico, é necessário 
que se faça primeiramente a leitura 
em 4 fases distintas sendo elas: 
leitura exploratória que é a leitura 
rápida do texto onde se têm a visão 
global; leitura seletiva onde se retira 

o núcleo do texto; leitura analítica 
onde se decompõe o texto e penetra 
na análise do autor; e por último a 

leitura interpretativa onde é possível 
desenvolver um parecer pessoal da 
obra.

Alunos do SESI (Serviço Social da Indústria) de Apucarana visitaram na manhã 
do dia quatro (04) de junho as instalações da FACNOPAR . Os estudantes estavam 
acompanhados da coordenação e professora. Os alunos puderam conhecer um pouco 
dos cursos que a FACNOPAR oferta, com a apresentação das coordenadoras da 
formação de cada curso. Puderam também conhecer todas as instalações física da 
IES, visitando os laboratórios de informática, Estúdio de Fotografia (salas claras, 
escura), estúdio de TV,  estúdio de rádio, Biblioteca, salas de aula, secretaria, enfim 
todo o espaço físico. Os estudantes aproveitaram a visita para tirar dúvidas sobre as 
diversas profissões que cada curso ofertado pode lhes proporcionar.
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Editorial

Atualmente deparamos com um universo de possibi-
lidades, entretanto, elas só acontecem para as pessoas 
que realmente estão preparadas e que se mostram com-
petentes para acompanhar as novas tecnologias.

 
Com isso, A FACNOpAR, diuturnamente busca essa  

inovação, ou seja, está conectada ao processo evolutivo 
de  mudanças, visando  o aprimoramento do ensino 
relacionado com  qualidade e eficácia, tendo como 
resultado a Excelencia no Ensino Superior.

Ressalta-se a temática Inovações no Mercado de 
Trabalho abordada no Iv Encontro Tecnológico da 
FACNOpAR, permitindo aos academicos uma nova 
perspectiva para a vida profissional.

Demonstra-se com isso, que realmente transmite-se  
conhecimentos buscando uma visão de um futuro promissor. 
Da mesma maneira, possibilitou  aos academicos do Curso 
de Direito a participação no Iv Ciclo Municipal de Debates 
e Estudos Juridicos da Rede de Ensino LFG, com objetivo 
de integração e aprendizado com temas de extrema 
relevancia para o mundo jurídico que preserve a dignidade 
e o resgate do ser humano.

Como bem retrata a profª. Ligia Futterleib “Só a 
Educação é Semente do Futuro”. 

Maria Aparecida Gagliardi
Coordenadora do Curso de Direito e Agronegócio

Expediente
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vENCEDORES DO pRêMIO NACIONAL NA áREA DE ADMINISTRAÇãO SE ApRESENTAM 
NO ENCONTRO REGIONAL DE DIRIGENTES E COORDENADORES DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇãO EM LONDRINA

ALUNA DO CURSO 
DE DIREITO é 
ApROvADA EM 
1º LUGAR 

Presidente apresentando os ganhadores do premio Belmiro Siqueira

Participantes reunidos no momento de discussão

Ganhadores do prêmio apresentando o trabalho vencedor

Todos os participantes do encontro

Aconteceu no dia 24/05/2013, o Encontro 
regional de dirigentes e coordenadores do curso 
de bacharelado em administração em Londrina, 
a FACNOPAR esteve presente, buscando 
uma melhor formação para o acadêmico de 
Administração em sintonia com o mercado de 
trabalho.

O presidente do Conselho Regional Adm. 
Gilberto Serpa Griebeler fez a abertura e 
destacou a necessidade cada vez maior de formar 
profissionais capacitados para o mercado. Após 
apresentou um dos vencedores do Prêmio 
Belmiro Siqueira, Hugo Alexandre de Souza 

Ribeiro que é de Apucarana. Ele alcançou o 
primeiro lugar na categoria “Modalidade Artigo 
Profissional”, com o trabalho “O lado hard e o 
lado soft do Administrador: os novos caminhos 
para a profissão”, o trabalho foi escrito em 
parceria com Fernanda Sotello. Premio realizado 
pelo Conselho Federal de Administração (CFA), 
em homenagem ao Administrador e Professor 
Belmiro Siqueira, Patrono dos Administradores, 
o qual tem como principal finalidade valorizar 
e divulgar os estudos realizados nos campos 
da ciência da Administração no país. O prêmio 
é uma maneira de motivar os estudantes do 

curso de Administração a mostrar suas idéias e 
praticar a criação de artigos. As inscrições para 
o Prêmio Belmiro Siqueira edição 2013 já estão 
abertas e poderão ser efetuadas até dia 16 de 
agosto de 2013. Mais informações podem ser 
obtidas no site http://www2.cfa.org.br/premio-
belmiro-siqueira/.

Os participantes do encontro também se 
reuniram para uma discussão e consenso sobre 
algumas maneiras de trazer o ensino de qualidade 
atribuindo oportunidades de praticar, para que 
os alunos saiam formados e qualificados para o 
mercado.

O livro trata de uma das mentes mais bril-
hantes do mercado da indústria tecnológica 
que já existiu: Steve Jobs, criador da Apple e 
um dos fundadores da Pixar. Os conceitos da 
cabeça desse homem mudaram o comporta-
mento de toda uma geração. 

O livro começa a retratar quando Jobs 
retorna à Apple em 1996 após uma ausên-
cia de 11 anos, e inicia uma reformulação 
da empresa que estava enfrentando uma 
grande crise sem precedentes. Seu trabalho 
foi árduo, longo e penoso. Se não fosse o 
seu foco em criar soluções simples voltados 
para o usuário talvez a empresa não estaria 
mais no mercado hoje em dia. Seu empenho 
aliado à um temperamento explosivo ger-
aram grandes citações mas também criaram 
toda uma atmosfera em torno da sua person-
alidade onde termos como “louco” e “gênio” 
convivem na mesma pessoa.

O livro é divido em oito capítulos, que 
são respectivamente: foco, despotismo, 
perfeccionismo, elitismo, paixão, espírito 
inventivo, estudo de caso e controle total. 
Esses capítulos em conjunto mostram cada 
uma das faces de Steve Jobs, homem que 
revolucionou a informática, o cinema de 
animação e a musica digital, conquistando 
milhões de fãs.

A FACNOPAR, parabeniza a 
acadêmica  Raquel Locatelli 
do 5º semestre do Curso 
de Direito, classificada em 
1º lugar no teste seletivo, 
destinado a estagiários para 
a Justiça Federal-Subseção 
Judiciária de Apucarana.

Dica de Livro

vivian Castro Ockner
Bibliotecária 

CRB - 9/1697
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Durante o IV Encontro dos Cursos Supe-
riores de Tecnologia, dia 20 de maio, foi aber-
ta uma exposição de maquetes de vitrines. 

Os alunos do 3º módulo do curso de De-
sign de Interiores desenvolveram projetos de 
serviços, possibilitando o exercício da criati-
vidade. 

A disciplina é ministrada pelo professor 
Henrique Bolonhezi, com o objetivo de eleger 
alternativas que viabilizem a criação do pro-
jeto de design com soluções inovadoras e ade-
quadas, além de desenvolver a visão espacial 
para o planejamento e organização do espaço.

Os acadêmicos do Curso de Direito da 
FACNOPAR  participaram nos  dias 21, 22 e 
23 de maio, no Cine Teatro Fenix, do 4º Ci-
clo de Palestras, realizado pelo pólo da LFG 
– Apucarana.

O evento contou com a participação de re-
nomados palestrantes.  No dia 21/05: Edem 
Nápoli Guimarães – palestra “Brasil: Um Es-
tado Laico”; no dia 22/05: Fabricio Bolzan 

–palestra “Serviço Público e Incidência do 
Código de Defesa do Consumidor- Aspectos 
Polêmicos”; 23/05: Rogério Sanches- Pales-
tra: “Garantismo Penal”.

O 4º Ciclo trouxe uma inovação, contan-
do com a participação de alunos e egressos. 
A FACNOPAR foi representada pela egressa, 
advogada Camila Gomes  Di Lucio que apre-
sentou o trabalho de TCC, onde retratou os 

“Reflexos da Falência nas Relações de Tra-
balho”,  cujo trabalho teve a orientação do 
professor Wildemar Estralioto.”

O  acadêmico do Curso de Direito da FAC-
NOPAR, Juliano Massahiro Nishi, foi deba-
tedor da palestra do Prof. Rogério Sanches. 
Parabenizamos a LFG polo Apucarana pela 
realização desse grandioso evento, que tem 
contribuído com o aprendizado jurídico.

4º CICLO MUNICIpAL DE ESTUDOS E DEBATES JURIDICOS LFG-ApUCARANA

Debatedora Profª. Fernanda Spindola (FACNOPAR), Palestrante: Édem Nápole

Prof. Henrique Sanches (palestrante) e a presença do acadêmico Juliano Nischi 

(FACNOPAR)

Palestrante Fabrício Bolzan, destacando a participação do Prof. Norman Prochet 

(FACNOPAR).

Egressa do Curso de Direito (FACNOPAR) Camila Gomes Di Lucio

Exposição de vitrines 
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No dia 21, os participantes do evento puderam optar por uma das qua-
tro oficinas programadas: Coaching de Carreira para universitários, com o 
psicólogo Eduardo Hashimoto; O novo perfil de clientes, com a designer 
de interiores Cláudia Lens; Nutrição Animal, com o médico veterinário 
Juliano Ricardo Fontanini Beleze; e Relaxamento: sobrevivendo ao mundo 
moderno, com a gestora de recursos humanos Laís Augusta Moraes.

Nos dias 20 e 21 de maio ocorreu o Encontro dos Cursos Superiores 
de Tecnologia da Facnopar permitindo aos participantes acompanhar a 
evolução do mercado de trabalho e suas tendências.

O encontro, em sua quarta edição, teve como tema central “Inovação 
na gestão de negócios”.

Para a abertura foi apresentado parte do filme “A rede social”, de 
David Fincher, evidenciando um grande empreendimento no qual 
todos os segmentos de negócios sofrem influência, seguido de uma 
mesa redonda de discussão, composta pelos docentes Ericson Makarius 
Borges, Jonas Bertão, Lucas Diego Franco e Norman Prochet Neto.

4º Encontro Tecnológico

Jonas Bertão Norman Prochet Ericson Nacários Lucas Franco

Coaching de Carreira

Nutrição Animal

O novo perfil de clientes

Relaxamento: Sobrevivendo ao mundo moderno

Oficinas


