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fACnopAr AprovA mAIs 
Alunos no ExAmE dA oAB

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.

fACnopAr pArtICIpA dE 
sImpósIo dE ContABIlIdAdE
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Incentivado pelo aumento do número de acadêmicos, a aquisição 
de novos equipamentos tecnológicos, da implantação de novos pro-
jetos e consequentemente a contratação de mais profissionais nos 
últimos semestres, a Facnopar está ampliando a sua estrutura física.

Com um projeto moderno e funcional desenvolvido pelo enge-
nheiro apucaranense Hugo Parra, a obra terá cerca de 2 mil metros 
quadrados com pavimento superior composto por um anfiteatro com 
capacidade para 500 pessoas, equipado com equipamentos de áudio 
e vídeo de última geração, salas de aula e uma praça de alimentação 
para atender os alunos que vem direto do trabalho e os que moram 
em outras cidades.

Paralelamente a esta nova obra, a Facnopar está ampliando a es-
trutura física de sua atual biblioteca e a equipando com novos sis-
temas, trazendo mais agilidade e funcionalidade. O estacionamento 
gratuito que a Facnopar oferta para seus alunos e professores, tam-
bém está sendo ampliado e readequado, proporcionando mais con-
forto e a segurança de todos.

Segundo o diretor geral, Danilo Lemos Freire, a ampliação da fa-
culdade já vem ocorrendo lentamente ao longo dos anos, mas este é 
o mais significante. “Esta é a primeira obra de grande porte da minha 
gestão, que é também uma resposta da Facnopar para os alunos que 
tem sido motivo de muito orgulho para a nossa casa”, avalia.

As obras que tiveram início no mês passado durante as férias aca-
dêmicas, deverão ser entregues no início do próximo ano, atendendo 
ainda a demanda do Vestibular de Verão. 

fACnopAr dEvE EntrEgAr 
novA EstruturA Em 2015
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Finalizamos este semestre e galgamos mais um degrau no 
alcance de nossos objetivos. Foram seis meses que englobaram 
muitas ações na instituição, tanto na área administrativa 
quanto na pedagógica. Aos alunos que se dedicaram na 
realização de diversos trabalhos práticos e se prepararam para 
as provas, nossos coordenadores e direção, que se debruçaram 
na realização de projetos e inovações para garantir a qualidade 
e a eficácia dos nossos cursos de graduação. 

Aos alunos que se formam agora e encerram esse caminho 
conosco, fica aquele sentimento dúbio: tristeza de não 
compartilhar mais momentos de sabedoria e descontração com 
essas turmas e felicidade de ver nossas “crias” agora formadas e 
capacitadas para o mercado de trabalho.

A Facnopar segue com a sua missão de focar na qualidade 
dos cursos e do seu corpo docente, missão esta que norteia 
suas ações desde a sua implantação. O que não nos surpreende 
quando recebemos a notícia de que dois alunos ainda cursando 
o curso de Direito, foram aprovados no exame da OAB. Isso 
mostra tanto a seriedade dos nossos cursos quanto dos alunos 
que fazem parte da nossa família.

Um novo ciclo passa a se formar neste segundo semestre. 
Realizamos o Vestibular de Inverno com recorde de alunos, e 
com isso, novas turmas se iniciam enquanto outras estão em 
fase final, alunos finalizando o TCC e cuidando dos preparativos 
para a formatura. A Facnopar segue em ritmo acelerado, 
ampliando sua estrutura física, implantando novos sistemas que 
vão trazer mais agilidade ao trabalho administrativo e docente 
e apoiando cada vez mais seus alunos nesta caminhada.

David Jônatas
Jornalista - DRT/PR 7542
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Editorial vEstIBulAr dE InvErno BAtE 
rECordE dE Alunos

Em junho, a Facnopar realizou o seu tradicional Vestibular de Inverno e que 
novamente surpreendeu a direção com o recorde de inscritos, e posteriormente, 
as de matriculados. 

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.

A Facnopar marcou presença em mais uma Mostra de Profissões 
do colégio Platão.

O evento tem como objetivo reunir faculdades de Apucarana e 
região, para que elas exponham seus cursos e estruturas aos alunos 
do terceiro ano do ensino médio.

Bem interessados, os alunos tiraram suas dúvidas e conversaram 
pessoalmente com os nossos coordenadores.

tErCEIrão do plAtão ConHECE 
Cursos dA fACnopAr

Com um conteúdo recheado de novidades para este 
ano, a Facnopar realizou durante dois dias, o 5º Encontro 
Tecnológico de Recursos Humanos.

O evento foi elaborado pelos acadêmicos do último 
semestre de Recursos Humanos e teve como programação, 
palestras de abertura, oficinas de empregabilidade e 
minicursos dos mais variados assuntos. 

O Encontro Tecnológico é elaborado com a supervisão 
acadêmica dos professores, do orientador Eduardo 
Hashimoto e da coordenação por Márcia Canguçu.

rH rEAlIzA mAIs um 
EnContro tECnológICo

Durante dois dias, alunos do professor Aldair Silva Melo do 3º módulo de Re-
cursos Humanos, participaram de uma palestra sobre sistema nas áreas de Conta-
bilidade, Escrituração Fiscal e Folha de Pagamento.

O palestrante Edson Aparecido Alves, sócio-proprietário da empresa Gerasoft, 
mostrou-se empolgado pela oportunidade. “Fico feliz em poder explanar sobre o 
nosso sistema e saber que esses futuros profissionais irão entrar no mercado de 
trabalho já cientes da nossa empresa”.

A coordenadora do curso de RH, Márcia Canguçu ainda lembrou do prestí-
gio da empresa em todo o país. “A Facnopar utiliza o sistema da Gerasoft e as 
grandes empresas do Paraná entre outras do país também empregam o mesmo 
sistema”, complementa.

Alunos dE rH ConHECEm sIstEmA 
dA gErAsoft

Coordenadora Heydi sanches sanando dúvidas dos alunos em 
manhã de exposição

professor Aldair silva contemplando o palestrante Edson Alves

Com taxa de 3,4% ao ano, 

o fundo de financiamento 

Estudantil (fies) auxilia no 

ingresso ao ensino superior. 
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A Facnopar, e os alunos do 5º módulo de Marketing, realizou mais uma 
Feira de Marketing, a 2ª Feira Inovar. 

Divididos em grupos, os alunos desenvolveram estratégias de Marke-
ting para as empresas escolhidas. Fizeram todo o levantamento de in-
formações da empresa, pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades e 
levantaram algumas estratégias para atingir o objetivo do proprietário.

ACAdêmICos dE mKt rEAlIzAm
A 2ª fEIrA InovAr

Os empresários Ana Paula Balthazar, Paulo Kümmel, Rodrigo Hirata e 
Ronie Galeano gentilmente aceitaram o convite para serem os avaliadores 
das bancas, que durante toda a noite de abertura, percorreram todos os gru-
pos, conversaram com os acadêmicos e depois se reuniram com os professo-
res e coordenadora do evento para a avaliação final.

Os projetos foram apresentados e ficaram expostos durante dois dias no 
pátio central da faculdade, para que acadêmicos de outros cursos e o público 
visitante pudessem conhecer e se informar.

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, na última sexta-feira (06), 
nas dependências do Fórum desta comarca.

Esta é a 10º edição do Júri Simulado da Facnopar, e que segundo a coordenadora do 
curso, Maria Aparecida Gagliardi, essa atividade complementar 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 10º Júri Simulado faz parte das atividades complementares do curso de Direito, 
e neste ano, contou com os apoios da professora Fernanda Feguri, 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 rEAlIzA sEu 
10º JúrI sImulAdo

Coordenadora do curso, Heidy sanches, abriu o evento com a presença de 
convidados

diretores da facnopar com alunos do grupo Inove

o diretor geral danilo freire e a diretora acadêmica maria de lourdes prestigiaram todos os stands
Alunos rodeados pela coordenadora e autoridades após o encerramento do evento
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Idealizze 
direção e ação 
para micro e
 pequenos 

empreendedores

Em comemoração ao Dia do Profissional de Marketing, a coordenação 
do curso de Marketing juntamente com os alunos do 5º módulo, desenvol-
veram o evento Idealizze - direção e ação para micro e pequenos empreen-
dedores, tanto para o público interno da faculdade quanto para alunos de 
fora e profissionais da área. 

Teve como o objetivo fazer com que os alunos pratiquem o planejamento 
e gestão de um evento, complementando a formação acadêmico-profissional.

 A coordenadora do curso, Heidy Sanches, ressaltou a importância do even-
to tanto para os alunos que estão se formando quanto para os que ainda estão 
estudando. “O Idealizze proporcionou aos alunos acompanhar a evolução de 
conhecimentos do mercado de trabalho e suas tendências, levando o curso de 
Marketing e o nome da instituição para o publico envolvido”. 

Os presentes assistiram as palestras do professor da Facnopar, Jonas Ber-
tão, do ex-aluno de Marketing da Facnopar, Rodrigo Liévore, da consultora do 
Sebrae, Cristina Porto (Conthato) e da micro-empresária Danielly Calizotti.

A Organização Não Governamental Casa dos Anjos, realizou no dia 25/07,  
no auditório da Facnopar, a entrega de certificado do curso básico de Libras – 
Língua Brasileira de Sinais. Este foi mais um curso oferecido pela ONG, de 
forma gratuita, para jovens de baixa renda.

A linguagem de sinais se desenvolve e se expande de acordo com a necessi-
dade e capacidade de seus usuários. O curso teve a duração de quatro meses e foi 
ministrado pelas professoras Érica Castilho e Nayara Cavalini.

A diretora e idealizadora da ONG, Maria Aparecida Germana de Oliveira, 
mostrou-se emocionada durante a cerimônia. “Agradeço a todos os alunos, pú-
blico presente, a Facnopar, integrantes da diretoria da ONG e que possamos 
começar uma nova etapa”.

Um grupo de alunos do 5º período de MKT realizou recentemente uma consul-
toria para a Casa dos Anjos, norteando a administração em ações que possam con-
tribuir para uma ampliação de resultados positivos e prosperidade das atividades.  

Curso dE mKt rEAlIzA o 1º IdEAlIzzE

CAsA dos AnJos fInAlIzA Curso dE lIBrAs

Com o objetivo de aperfeiçoar e deli-
mitar os principais pontos de apresentação, 
os alunos do 7º semestre de Direito passa-
ram por uma maratona de preparação para 
o Júri Simulado. 

 Os acadêmicos tiveram aula de orató-
ria com o nosso diretor geral, Danilo Freire, 
aula preparatória de Júri Simulado com o 
excelentíssimo juiz e diretor do Fórum de 
Apucarana, Oswaldo Soares Neto, e na se-
quência, sobre a atuação do Ministério Pú-
blico com o promotor Eduardo Cabrini. 

prEpArAção pArA o JúrI sImulAdo

Acompanhados pela professora Ana Cleusa Delben, da disciplina de Direito Notarial, acadêmicos 
do 8º semestre de Direito participaram do curso de Direito Imobiliário, na sede da OAB de 
Apucarana.
“Os alunos puderam compreender na prática a advocacia, e a necessidade e utilização dos serviços 
de tabelionato, cartórios de títulos e documentos e registro de imóveis”, avalia Ana Cleusa.
Este curso foi fornecido pela OAB em parceira com a Escola Superior de Advocacia (ESA).

Em duas etapas, nossos coordenadores participaram do Jornal da Rede 
edição da manhã da Rede de Rádios 94,5FM.

Na primeira ocasião, Maria Aparecida, coordenadora dos cursos de 
Agronegócios e Direito e Manoelito Oliveira, coordenador do curso de 
Ciências Contábeis, bateram um papo sobre a Facnopar, e em especial, 
sobre o Vestibular de Inverno.

Em outro momento, Heidy Sanches, coordenadora dos cursos de Ad-
ministração e Marketing e Márcia Canguçu, coordenadora dos cursos de 
Design de Interiores e Recursos Humanos, foram as convidadas, onde con-
versaram sobre o crescimento do mercado de trabalho na região e a estru-
tura dos cursos da Facnopar.

O Jornal da Manhã é apresentado pelos radialistas Celso Godoy, 
Fernando Garcia, Elói de Souza e Narciso do Prado.

Alunos dE dIrEIto pArtICIpAm 
dE Curso nA oAB

“no ar”

Coordenadora do curso rodeada com os palestrantes convidados

diretor geral danilo freire durante a aula de oratória Juiz oswaldo soares neto transmitindo 
conhecimento aos alunos

Acadêmicos do 8º semestre registrados no último dia de curso
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Em sua 24ª edição, a Facnopar prestigiou mais uma vez, o Simpósio de 
Contabilidade realizado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Neste ano, além do curso de Administração, a Facnopar esteve presente 
com a turma do 1º semestre de Ciências Contábeis, curso novo implantado 
no início deste ano, coordenado pelo professor Manoelito de Oliveira.

O evento foi realizado durante três dias, com palestras de diversos temas 
e ainda contou com a ilustre presença da doutora, escritora e pesquisadora 
de Ciência Contábil que possui a maior produção científica do Brasil, Ilse 
Maria Beuren.

fACnopAr pArtICIpA dE sImpósIo dE 
ContABIlIdAdE

Alunos dE AgronEgóCIo AprEsEntAm 
proJEto dE EmprEEndEdorIsmo

Ao som de música sertaneja ao vivo, a atividade prática do  
semestre passado, foi o Porco no Tacho organizado pelos alunos do 
5º módulo de Agronegócio.

Dividido em dois grupos, cada um apresentou um projeto 
empreendedor: um, a organização e comercialização do porco no 
tacho e o outro, um projeto para uma empresa de colheitadeiras. 

Ambos com o mesmo objetivo de implementar ideias e ações 
para conquistar novos clientes, aumentar as vendas e propor uma 
forma de gestão alternativa.

Esse trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de 
Empreendedorismo, ministrada pelo professor Thyago de Sá. O 
curso de Agronegócio é coordenado pela professora e mestre Maria 
Gagliardi.

porco no tacho organizado pelos alunos 
do 5º módulo de Agronegócio

Leon Rodrigo Araújo e Luiz Carlos 
Leitão são amigos, dois empresários bem 
sucedidos de Apucarana e que atualmente 
partilham da conquista de um objetivo em 
comum. Formados em Direito pela Facno-
par, hoje mostram com orgulho a carteirinha 
da OAB.

Leitão é casado há 25 anos, tem três fi-
lhos, possui quatro cursos de graduação 
em seu currículo, e mesmo assim, avalia o 
quanto foi importante mais essa conquista. 
“A minha empresa fornece produtos para 
presídios e como eu transito nessa área de 
execução penal, ser portador da carteira da 
OAB me qualifica e me dá mais subsídios 
para administrar melhor várias situações”, 
analisa.

Já o ex-formando de Direito da Facno-
par e também economista, Araújo revela o 

quanto o curso de Direito contribuiu 
para o aprimoramento das suas ati-
vidades. “Sou economista e com o 
complemento do curso de Direito, 
passei a ter mais conhecimento e 
expertise na área trabalhista e 
com contratos de clientes”.

Para a coordenadora e do-
cente do curso de Direito, Ma-
ria Aparecida Gagliardi, a Fac-
nopar mostra sua força com 
mais essa aprovação. “Isto 
só confirma o excelente ní-
vel ministrado pelo corpo 
docente da faculdade. São 
professores altamente 
qualificados que também 
se orgulham destes alu-
nos”, analisa.

fACnopAr AprovA mAIs Alunos no ExAmE dA oAB

leon rodrigo Araújo e luiz Carlos leitão

Alunos empresários e agora portadores da oAB 

Alunos do 1º semestre de Adm, acompanhados de sua coordenadora

Acadêmicos do 1º semestre de Ciências Contábeis com seu coordenador manoelito de oliveira, Ilse Beuren e Heidy sanches

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 9º semestre do curso, 
em junho, dois alunos foram aprovados no 
exame da Ordem. Guilherme Roberto Maia 
Ferreira de 21 anos e Luiz Fernando Vilas 
Boas de 24, vão receber a carteira da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).

Com uma das melhores notas do país, 
94, Ferreira é estagiário do Fórum, da 
Procuradoria Pública de Apucarana e em 
breve vai prestar concurso para Defensor 
Público. “Foi possível conciliar a 
elaboração do TCC com o estudo da AOB. 

Sou muito grato ao meu orientador 
e a coordenação do curso”, 
comenta.

Para Vilas Boas que passou 
vários finais de semanas e 
noites em claro estudando, 
o comprometimento da 
faculdade com o curso de 
Direito é fundamental 
para o bom desempenho 
dos alunos. “Temos 
professores muito bons 
nas matérias específicas 
para o exame, e senti 
que o nível do curso 
aumentou ano a ano”, 
declara.

luiz fernando vilas Boas e guilherme roberto maia ferreira
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Thyago Sá 

Coordenados pelos professores Thyago Sá e 
Cláudio Cardoso, alunos da turma do 5º Semestre de 
Design de Interiores realizaram uma visita técnica à 
central de apartamentos decorados da Plaenge Em-
preendimentos Imobiliários, em Londrina, no último 
dia 24 de fevereiro.

O objetivo da visita a maior construtora do sul do 
país e maior construtora de capital fechado do Brasil 
foi proporcionar a oportunidade de conhecer a metra-
gem e a distribuição dos espaços e dos móveis, con-
ferir os detalhes de acabamento e se informar sobre 
as mais recentes tendências de decoração e design de 
interiores da linha de apartamentos residenciais de 
alto padrão.

Esta experiência, segundo um dos professores, 
contribuiu principalmente para aumentar o desenvol-
vimento prático/teórico da turma e aproximá-los do 
mercado de trabalho.

Supervisionados pelo professor Taigoara Finardi Martins, 
da disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho, alunos do 5º 

semestre de Recursos Humanos realizaram uma visita técnica a 
empresa moveleira Moval, de Arapongas.

Segundo o professor, essa visita teve como objetivo pro-
porcionar aos alunos a oportunidade de conhecer programas de 

trabalho voltados para a segurança e saúde do trabalhador.

No começo deste ano, a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Fac-
nopar), implantou o serviço de ensino a distância na maioria dos seus cur-
sos de graduação. Um projeto pioneiro na cidade que contou com o grande 
empenho e a participação de profissionais do meio.

De acordo com o diretor geral, Danilo Lemos Freire, a Facnopar se 
adapta a essa nova era da educação. “Essa é a nova realidade pedagógica. 
A atual geração domina facilmente as novas tecnologias e a Facnopar ca-
minha junto a essa necessidade, dialogando com essa juventude”, analisa.

Os cursos de Agronegócio, Direito, Marketing e Recursos Humanos 
foram os primeiros da instituição a serem contemplados com o EAD. A 
aula inaugural reuniu centenas de alunos, além da presença da professora 
Aparecida Gozo, profissional com grande experiência na área do EAD e 
integrante da consultoria que auxilia a instituição neste momento de im-
plantação.

Esta aula foi presidida pela coordenadora do EAD da Facnopar, Inês 
Aparecida Ferreira, que apresentou aos alunos a plataforma Moodle, am-
biente virtual de aprendizagem onde estarão hospedados todo o conteúdo 
das disciplinas.

Ainda segundo Inês, nesta nova etapa a Facnopar conta com equipe 
própria de produção de materiais didáticos, estúdio com tecnologia de 
ponta, suporte de TI, professores e profissionais capacitados. O diretor 
geral complementa dizendo que a instituição não poupou investimentos 
para a consolidação do EAD. “Investimos fortemente tanto em mão de 
obra qualificada quanto em estrutura física”, revela Freire.

Segundo o MEC, a instituição que solicita o credenciamento para ofertar 
cursos a distância, obrigatoriamente deve passar por um período de adap-
tação e preparo, oferecendo disciplinas a distância para cursos presenciais.

“Cursos presenciais podem ofertar disciplinas semipresenciais, inte-
gral ou parcialmente a distância, desde que esta oferta não ultrapasse 
20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (Portaria MEC 
4.059/04)”.

ACAdêmICos dE 
dEsIgn dE IntErIorEs 
vIsItAm A plAEngE

fACnopAr dá IníCIo A Cursos dE EAd

professores thyago sá e Cláudio Cardoso acompanharam os alunos em visita a plaenge

ACAdêmICos dE rH ConHECEm 

EstruturA dA movAl
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Durante duas semanas, o pátio da Facnopar se transformou em uma rica mostra de artes e chamou a 
atenção dos alunos, professores e visitantes.

Os alunos do 3º período de Design de Interiores expuseram seus trabalhos desenvolvidos dentro da 
disciplina de Teoria do Design, ministrada pela professora Valquíria Fuzetti.

Cada grupo teve de pesquisar diversos ambientes e depois escolher um objeto que simbolizasse o estilo 
de decoração. Mais fotos da mostra titulada de Estilos de Designer na Decoração estão disponíveis na fan 
page da Facnopar.

mostrA dE dEsIgn é ElogIAdA por ACAdêmICos

Com o objetivo de tornar o ensino das teorias da disciplina de Gestão da 
Qualidade mais dinâmicas e estimulantes, o professor Thyago Sá optou por 
sair da rotina da sala de aula e fazer com que os alunos interpretem situações 
reais do dia-a-dia das empresas, onde essas teorias poderiam ser aplicadas.

Sá dividiu a sala do 5º módulo de Recursos Humanos em grupos, onde cada 
um produziu e gravou mini vídeo com o objetivo de apresentar com um tom 
de humor, fatos do cotidiano do mundo dos negócios onde os Princípios da 
Qualidade estabelecidos na norma ISO 9000 podem ser aplicados para garantir 
a melhoria e sustentabilidade das empresas.

“Aproximar o conteúdo estudado na sala de aula com a prática e a 
realidade do mercado, é o grande diferencial dos cursos tecnológicos e tem 
contribuído com o mercado de trabalho com profissionais mais preparados”, 
afirma o professor.

As produções áudio visuais são produzidas no Estúdio Multimídia da 
Facnopar, sob a supervisão do Departamento de Comunicação. O estúdio conta 
com amplo espaço físico, equipamentos de última geração e equipe qualificada.

Nesta semana, a turma do 5º semestre de Recursos Humanos recebeu a 
visita do engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial, Marcelino 
Ferreira.

A palestra do engenheiro teve como objetivo apresentar estratégias de 
saúde e segurança no trabalho, desenvolvendo uma melhor qualidade de 
vida e proporcionando condições adequadas de trabalho aos colaboradores.

Essa apresentação ocorreu durante a aula de Saúde e Segurança do 
Trabalho, ministrada pelo professor Taigoara Finardi Martins.

O curso de Recursos Humanos tem a coordenação de Márcia Canguçu.

As aulas do ensino a distância (EAD), que este ano estão compondo 
algumas disciplinas dentre os cursos de graduação da Facnopar, estão em 
ritmo acelerado. 

Através de sua plataforma, os alunos podem acessar as aulas de onde 
estiverem e a qualquer hora, além de contarem com material didático 
complementar e participações fóruns, gerenciados pelos professores das 
disciplinas.

As gravações são realizadas no estúdio montado exclusivamente para 
o EAD, equipado com equipamentos de ponta e composta por uma equipe 
técnica qualificada.

produçõEs AudIovIsuAIs Com Alunos dE rH

rH ConfErE pAlEstrA dE EngEnHEIro
E pErIto JudICIAl

EnsIno A dIstânCIA Já é rEAlIdAdE 
na FacnoPar

professor Ericson Borges
em ritmo intenso de 

gravações

professor thyago sá dirigindo um dos grupos em ensaio de gravação

Engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial marcelino ferreira 
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A Faculdade do Norte Novo de 

Apucarana (Facnopar), realizou sua 

segunda colação de grau neste ano. 

A cerimônia aconteceu no dia 18 de 

julho no Cine Teatro Fênix, e na ocasião, 

formaram-se 78 alunos referentes aos 

cursos de Design de Interiores, Marketing 

e Recursos Humanos.  

O diretor geral, Danilo Lemos Freire, 

avaliou este momento ímpar da instituição. 

“Nos orgulhamos deste momento, de ver 

que preparamos profissionais capacitados, 

alunos que se dedicaram ano após ano 

e ultrapassaram barreiras, para que hoje, 

pudessem estar aqui”.

O público presente formado por amigos e 

familiares dos formandos também fizeram a 

diferença durante a cerimônia. Com torcidas 

organizadas, apitos e faixas em homenagens, se 

manifestavam a cada entrada de aluno. O evento 

também contou com a presença de diversas 

autoridades da cidade.
fACnopAr rEAlIzA suA sEgundA 

formAturA nEstE Ano

fugindo do protocolo, a vice-diretora e diretora 

acadêmica, maria de lurdes Bragueto, pediu o 

uso da palavra para realizar uma homenagem, 

surpreendendo a todos. representando todos 

os funcionários da facnopar, lurdinha – como é 

carinhosamente chamada por toda a equipe e alunos 

– revelou em seu discurso que o homenageado da 

noite era o diretor geral, danilo lemos freire.

“O Danilo obteve inúmeras benfeitorias significativas 

como a criação de projetos para a capitação de renda 

para a ampliação da estrutura física, ampliou o quadro 

de funcionários administrativos, professores, técnicos 

e equipe pedagógica. Obteve o aval do MEC para 

o reconhecimento de todos os cursos de graduação, 

duplicou o número de acadêmicos matriculados, entre 

outras tantas ações que eu poderia descrever”, detalha 

lurdinha.

Há seis anos ocupando o cargo de diretor geral, 

danilo mostrou-se surpreso durante a homenagem, 

mas não deixou de agradecer e enaltecer o trabalho em 

grupo. “Esse progresso durante a minha gestão reflete 

simplesmente o trabalho de uma equipe esforçada e 

empenhada, com o propósito de que não seja apenas 

mais uma faculdade, mas sim a de melhor qualidade 

da região”.

dIrEtor gErAl é HomEnAgEAdo 
pElA EquIpE fACnopAr

o homenageado ao lado da vice-diretora e de Cleonice Camargo, 
diretora financeira

Fotos: Oliveira Formaturas


