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Facear conquista credenciamento nos
Estados Unidos para operar no exterior

Em julho de 2015 o Diretor Murilo
Martins de Andrade, juntamente com o
Mantenedor da Facear, José Corsino,
tiveram a ideia de ofertar cursos nos
Estados Unidos.
Ainda em 2015 foi dado início ao
processo de abertura de uma instituição de ensino, na cidade de Miami, no
estado da Flórida. Foi então protocolado a oferta para 3 cursos de mestrado,
nas áreas de Direito, Administração e
Educação. Nestes 2 anos de trabalhos
foram feitas diversas reuniões, contratações de professores americanos
para produção de conteúdo para as
aulas, locação de escritórios na cidade
de Miami e compra de todo o material
para a infra estrutura necessária para
uma universidade que a legislação do
estado da Flórida exige.

Foi então que no dia 29 de julho
de 2017 aconteceu a defesa final para
aprovação da instituição começar a
operar nos Estados Unidos, e após a
bem sucedida apresentação do projeto
e aprovação do conselho, nasceu a Facear International University.
Com aprovação para ofertar os
cursos de mestrado 100% à distância
de Direito Internacional (Master of International Law), Ciência da Gestão
(Science in Management) e Ciência da
Gestão em Educação (Science in Education Management), a Facear agora
dá início a oferta de seus cursos, com
previsão de início das aulas em fevereiro de 2018.
Os cursos de mestrado podem ser
realizados totalmente on-line e contarão
com conteúdo produzido por professo-

Alunos conquistam
1° lugar no Concurso
IBRACON-PR

Facear realiza Mostra
de Profissões em seus
5 campus

Pág. 03

Pág. 05

w w w. f a c e a r. e d u . b r

res mestres e doutores americanos e excelentes preços em relação ao mercado
nacional. Outro grande benefício é que
os alunos terão seus diplomas de graduação reconhecidos nos Estados Unidos
e estarão aptos a exercer sua profissão
lá, desde que tenham o visto de trabalho
e se adequem as regras estabelecidas.
Todo o conteúdo ministrado será
apresentado em inglês e a FIU – Facear International University pode receber
alunos de toda a América Latina e também dos Estados Unidos.
A FIU já possui seu escritório em
North Miami, localizado na Rua 1125
(NE 125th St.). O site já está disponível
(www.facearuniversity.com), maiores
informações podem ser obtidas através
do e-mail: info@facearuniversity.com
ou do telefone (41) 3643-9995.

Canal de oferta de
empregos a nossos
alunos

Pág. 08

EDITORIAL

Novembro de 2017

Facear é a primeira instituição brasileira a
credenciar uma Universidade própria nos
Estados Unidos
Desde a década de 90 as instituições
brasileiras discutem uma forma de internacionalizar seus negócios. A Facear nunca
fugiu deste debate. Em 2002 realizei uma
viagem acadêmica a Chicago, nos Estados Unidos, para conversar e conhecer
instituições universitárias daquele país. Em
2009 voltei a este país e fui visitar duas das
mais conceituadas universidades mundiais: Berkeley e Stanford na Califórnia.
Contudo, as barreiras para a realização de parcerias com estas universidades
são enormes e o custo altíssimo, tanto para
a Facear como para os nossos alunos.
Foi então que, no ano de 2015, decidimos implementar a nossa própria universidade nos Estados Unidos, no Estado
da Flórida. A princípio a ideia parecia tão
ousada e improvável que nós mesmos tínhamos dúvidas se seria possível. Mesmo
assim começamos o processo e foi aberta
a Facear International University - FIU. Nestes 2 anos de trabalhos foram feitas diversas reuniões, contatos com consultores,
contratações de professores americanos,

Murilo Andrade
Diretor Geral da Facear
locação de escritórios na cidade de Miami
e compra de imóvel, tudo de acordo com
as leis do Estado da Flórida para a abertura
de uma universidade americana.
Em 29 de julho de 2017 aconteceu a
defesa perante a Comissão de Educação
Independente do Departamento de Educação da Flórida e obtivemos a aprovaçao
da FIU.
Temos autorização para a oferta de 3
cursos de mestrado totalmente à distância:
Direito Internacional (Master of International
Law), Ciência da Gestão (Science in Management) e Ciência da Gestão em Educação (Science in Education Management),
com previsão de início das aulas para fevereiro de 2018. As aulas foram produzidas
em inglês e os professores são todos doutores formados em ótimas universidades
americanas. A FIU pode receber alunos
de toda a América Latina e também dos

Alunas de Pedagogia realizam
“Show de Talentos”

Alunas de Pedagogia da Facear realizaram um “Show de talentos” na disciplina de “Fundamentos e Metodologia
de Artes”.
Foram apresentados quadros de
música, dança, humor, contação de
histórias e vídeos elaborados pelas alunas. As apresentações aconteceram em
equipe e individualmente.
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O resultado foi superação de limites,
estímulo à produção cultural e apreciação artística. Foi um verdadeiro show!
Para o término do semestre, a turma
fará uma apresentação para os alunos
do campus.
“Agradeço o apoio da instituição, coordenação, colegas professores e equipe
de apoio para a realização da mostra. O
mais importante é que a
turma ficou
feliz
com
o trabalho
realizado e
os objetivos
pedagógicos foram
alcançados.” Disse
o Professor
David Mafra.

Estados Unidos. Outro grande benefício é
que os alunos terão seus diplomas de graduação reconhecidos nos Estados Unidos
e estarão aptos a exercer sua profissão lá,
desde que tenham o visto de trabalho e se
adequem às regras estabelecidas.
O campus da FIU está localizado em
North Miami, no seguinte endereço: 1125
(NE 125th St.). O site já está disponível
(www.facearuniversity.com), maiores informações podem ser obtidas através do
e-mail: info@facearuniversity.com ou do
telefone (41) 3643-9995.
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Acadêmicos de Engenharia Civil ficam em
1° lugar na VII Competição de Pontes de Papel
Aconteceu no dia 09 de novembro a sétima edição da Competição de
Pontes de Papel, organizado pelo PET

Engenharia Civil da UFPR. Além das
equipes participantes, o evento contou
com a presença de muitos alunos da
graduação e professores. Foram 5 equipes
participantes,
sendo 4 da UFPR e 1
da Facear. A equipe
da Facear campus
Araucária participou
com a equipe: “Balança mas não cai
– O retorno” com os
alunos Evandro de
Mesquita Silva, Ro-

bson Nakamura, Leandro Mendonça,
Geancarlo Ribas e Diego Boszczowski.
Após os rompimentos, foram feitas
as avaliações das pontes seguindo os
critérios peso da ponte, carga de ruptura, eficiência estrutural, acurácia e
partido arquitetônico e a equipe da Facear ficou em 1° lugar.
A equipe vencedora ganhou 5 cursos de AutoCAD/Revit, 5 livros da Livraria Curitiba e 5 canecas da CPPVII.
Para os competidores, a construção das pontes permite ver, na prática,
os resultados dos projetos, e não apenas os cálculos.

Alunos da Facear conquistam 1° lugar no Concurso IBRACON-PR
Sob a orientação do professor Sandro Mendes, os acadêmicos de Engenharia Civil Claiton Cremonez e Evandro
de Mesquita (campus Araucária), Douglas Regatiere e Rafaela Kauane (campus
Sitio Cercado) e Douglas de Conto (campus Bacacheri), foram vencedores do
1º Concurso Regional Ibracon-PR Lobo
Carneiro, produzindo o concreto mais
resistente ao esforço de tração por compressão diametral. O evento, realizado no
dia 7 de outubro, foi promovido pela regional paranaense do Instituto Brasileiro
do Concreto – IBRACON-PR e organizado pelo Instituto IDD, na sede do Instituto
de Engenharia do Paraná – IEP.
O concurso teve ainda a participação das seguintes instituições: UTFPR,
PUCPR, UEPG, Universidade Positivo,
Universidade Tuiuti e Unibrasil. A Universidade Estadual de Ponta Grossa ficou em
segundo lugar e a Universidade Positivo
em terceiro.
Foram 6 semanas desde a primeira
reunião da equipe “The Big CAD Theory”,
no Laboratório de Construção Civil da
Facear Sítio Cercado, até o dia do evento. Neste período, o projeto passou por
diversas etapas: conhecimento do regulamento, seleção e caracterização dos
materiais constituintes, estudos de dosagem para concretos de alto desempenho
(CAD), ensaios de laboratório, e definição
do traço final de concreto para a competição. A interação orientador-equipe foi fundamental para atingirem o objetivo final.
O projeto foi desenvolvido com apoio
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da Novamix Concreto e Argamassa, dos
Institutos Lactec e da Grace Construction
Products, que contribuíram com materiais e ensaios.
Segundo o professor Sandro Mendes: “Um concurso inovador que despertou o interesse nos estudantes de graduação e desafiou seus conhecimentos
sobre o material de construção mais utilizado no mundo: o concreto! Sobre nossa
equipe, sinto-me muito feliz e orgulhoso,
como um pai que torce pelos seus filhos,
por testemunhar o amadurecimento e a
evolução da equipe ao longo das semanas, trazendo o aprendizado da sala de
aula e do laboratório para o dia-a-dia, assimilando novos conceitos e fundamentos, aprendendo com os próprios erros
e acertos… tudo isso fez com que eles
ganhassem confiança e fortalecessem o

próprio conhecimento. A recompensa pelos esforços veio de maneira emocionante, no último instante… o grito de vitória!”
“Foi muito gratificante participar desta conquista, foi muito importante para
todos nós. Não somente pelo fato de havermos ganhado a primeira colocação no
concurso, mas sim pelo enorme aprendizado que adquirimos em pouquíssimo
tempo.” disse o acadêmico Douglas Regatiere.
“Através de atividades dessa natureza, os alunos tem a oportunidade de
unir a teoria com a prática, facilitando a
assimilação do conteúdo ministrado na
sala de aula. Também aprendem sobre a
importância do trabalho em equipe, que
é essencial nas atividades de qualquer
engenheiro.” disse a Coordenadora de
Engenharia Civil Marcella Silvestro.
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Cursos da Facear estão entre os melhores do
país de acordo com o Guia do Estudante
Anualmente a Editora Abril
lança um guia direcionado aos
estudantes, onde traz diversas
informações sobre cursos, mercado de trabalho, vestibulares e
instituições de ensino de todo
o Brasil. Este guia é a mais importante e tradicional fonte de
consulta para vestibulandos, é
o Guia do Estudante Abril (GE).
Como aconteceu em anos
anteriores, os cursos da Facear
obtiveram destaque e mais uma
vez foram reconhecidos como um dos
melhores do país, confirmando o com-

promisso que a instituição possui em
oferecer um ensino de qualidade aos

acadêmicos.
Neste ano os cursos de
Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção,
Fisioterapia e Pedagogia receberam o selo 3 estrelas, que representa a excelente qualidade
do curso.
A Facear já havia obtido um
grande resultado, obtendo uma
nota 4 no IGC (Índice Geral de
Cursos), em uma escala que varia de 1 a 5. Com esta nota a Facear esta entre as melhores faculdades
privadas do Paraná.

Enfermagem e Biomedicina obtêm excelentes resultados no CPC

O Conceito Preliminar de Curso
(CPC) é um indicador de qualidade
que avalia os cursos de graduação.
Seu cálculo e divulgação ocorrem no
ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desem-

penho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em
insumos referentes às condições de
oferta – corpo docente, infraestrutura
e recursos didático-pedagógicos –,
conforme orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
A cada ano determinadas áreas
estabelecidas pelo MEC são avaliadas. Neste ano foram avaliados apenas os cursos das áreas de Saúde,
Ciências Agrárias e áreas afins. Com
isso o curso de Enfermagem da Facear obteve a nota máxima (5), se destacando com um dos melhores cursos

do Brasil. Outro curso que conquistou
um grande resultado foi o de Biomedicina, obtendo nota 4 em uma escala
que varia de 1 a 5. E por ultimo o curso de Fisioterapia teve nota 3 no CPC.
Com estas notas os cursos de Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia
terão renovação de reconhecimento
automática, sem precisar passar por
visitas dos avaliadores do MEC.
Parabenizamos a todos os alunos, professores e coordenadores
dos cursos da área de saúde, que
com esse resultado demonstram o
ensino de qualidade que é oferecido
pela Facear.

Facear realiza Semana Jurídica do curso de Direito

Nos dias 21 e 23 de agosto aconteceu na Facear a Sejur – Semana Jurídica do curso de Direito. O evento contou
com a presença dos ilustres palestrantes Jose Augusto de Noronha, Fábio
Korenblum, Rodrigo Fortunato Goular,
Marlos Augusto Melek, Luiz Gustavo
Pujol, Guilherme Helfenberger Galino
Cassi, Marinson Albuquerque, Cesar
Alberto Souza e Jefferson Augusto de
Paula.
A Sejur com o tema “Direito em Movimento” tratou de diversos assuntos
atuais nas áreas do Direito. Em pauta
a reforma trabalhista, o novo Código
de Processo Civil, o Direito e processo penal, etc. As três noites do evento
lotaram o auditório contando com um
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público expressivo de alunos, professores, advogados e sociedade em geral.
O presidente da Ordem dos Advogados do Paraná, Sr.
José Augusto de Noronha, enfatizou em
sua palestra a seriedade e excelência do
ensino no curso de
Direito da Instituição
Facear, orientando os
alunos a aproveitarem
os serviços fornecidos de forma a utilizar os mecanismos
ofertados por essa
instituição que proporcionam um exce-

lente ensino diante da realidade de que
somente no Estado do Paraná existem
90 faculdades de Direito.
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Facear realiza Mostra de Profissões em
seus 5 campus
Durante os meses de outubro e novembro a Facear organizou uma Mostra
de Profissões para cada um de seus campus. O objetivo destes eventos foi o de
auxiliar os alunos de escolas de ensino
médio a analisar as profissões existentes
no mercado e decidir qual carreira seguir.
A primeira Mostra de Profissões foi realizada no dia 18 de outubro, no campus
Araucária. O evento foi um sucesso, com a
visita de mais de mil alunos de escolas de
ensino médio e técnicas.
Durante todo o dia os alunos e professores da Facear atenderam os visitantes,
falando mais sobre os cursos, realizando
atividades práticas e tirando dúvidas mais
específicas.
Foram também realizadas palestras
sobre o mercado de trabalho, PROUNI e
FIES, onde o Diretor Murilo Andrade falou
mais sobre o cenário atual. “O aluno de
ensino médio precisa adquirir muitas informações para poder escolher o curso que
ele quer seguir e a Mostra de profissões
da Facear foi propícia para que os alunos
tivessem contato com professores, alunos
e conhecimento de cada curso da Facear. Tenho certeza que o aluno que estava
indeciso saiu da Facear mais convicto do
curso que ele escolheu.”, disse o Diretor
Murilo Andrade.
Após as palestras o rapper MC Cadelis apresentou um pouco de seu trabalho
aos alunos presentes. Os alunos de ensino médio ainda puderam se cadastrar no
SINE para receber vagas de empregos e
realizar agendamentos para a emissão de
carteira de trabalho.
Empresas parceiras da Facear, como
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Imaginarte, Rockfeller e O Popular também estiveram presentes no evento, além
de food trucks.
O campus Fazenda Rio Grande sediou o evento no dia 20 de outubro e
contou com a presença de mais de 700
alunos da cidade. O Diretor Siumar Godofredo ministrou palestras para os alunos,
falando mais sobre o desenvolvimento da
cidade.
Nos dias 27 e 28 de outubro foi a vez
do campus Sítio Cercado realizar a Mostra
de Profissões. O evento foi um sucesso,
com a visita de mais de oitocentos alunos
de escolas de ensino médio do Sítio Cercado, Xaxim, Portão e outros bairros.
Assim como em Araucária, houve a
participação de diversas empresas parceiras da Facear, que puderam demonstrar
mais sobre os serviços que prestam.
No dia 30 de outubro o campus Kennedy recebeu alunos da escola Lamenha
Lins e o Diretor Alex Rocha mostrou os la-

boratórios e a estrutura do campus a eles,
além de realizar uma palestra sobre o FIES
e PROUNI.
A última edição da Mostra de Profissões de 2017 foi realizada no campus Bacacheri. Novamente alunos e professores
da Facear atenderam os alunos, demonstrando atividades práticas, promovendo
bricadeiras e esclarecendo dúvidas sobre
os cursos. Neste campus as palestras foram ministradas pelos diretores Ronaldo
Gonçalves e Francisco Alves.
De uma forma bastante integrada, a
maioria dos projetos foram de iniciativa dos
alunos e professores, e de uma forma sistematizada puderam detalhar cada um de
seus cursos com as suas respectivas peculiaridades enfatizando as atividades profissionais dos mesmos. A participação dos
docentes e discentes fizeram a diferença
no evento. E de certa foram evidenciando
a construção conjunta do conhecimento.”,
disse o Diretor Francisco Alves, referente a
participação dos alunos e professores nos
eventos.
Agradecemos a todas as escolas que
visitaram a Mostra de Profissões e principalmente os alunos e professores da
Facear, que demonstraram enorme dedicação e conhecimento durante a apresentação dos cursos.
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Curso de Biomedicina da Facear promove
“VII Semana Acadêmica”
Nos dias 06 a 08 de novembro de
2017, o curso de Biomedicina da Faculdade Educacional Araucária realizou
no período da noite a “VII Semana Acadêmica de Biomedicina”, no auditório
Tatiana Santini Trevisan. O evento foi
promovido pela coordenação do curso
juntamente com o Centro Acadêmico
de Biomedicina. O evento contou com
palestras e minicursos, com a participação de acadêmicos de todos os períodos do curso.
No primeiro dia foram realizados
minicursos teórico-práticos que abordaram algumas técnicas e atualidades
pertinentes a atuação do biomédico,
como o câncer, com ênfase em metodologias de diagnóstico, avaliação
histológica e inovações no tratamento, ministrado pela Dra. Stellee Biscaia
da Universidade Federal do Paraná
(UFPR); além da realização da anatomia comparada entre corações bovinos e suínos, onde os acadêmicos
puderam analisar as estruturas anatômicas do coração de forma mais detalhada, prática dirigida pelo Dr. Willian
Salles, professor de Anatomia Humana
do curso de Biomedicina.
No dia seguinte, ocorreram duas
palestras, iniciada pelo professor da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Dr. Roberto Herai, que

abordou a genética com destaque às
novas perspectivas para o universo
autista; e também com a presença da
Dra. Thais Superchinski, do laboratório
de análises clínicas LANAC, que falou
sobre o tema “Controle de Qualidade
em Laboratórios de Análises Clínicas”.
O último dia do evento foi norteado
pelo emprego e diagnóstico de animais,
este foi iniciado pela fala da Dra. Lucineide Aparecida Maranho, da Universidade de São Paulo (USP) que abordou
a ética na experimentação com animais,
e o encerramento do evento foi realizado com a palestra do Dr. Olair Beltrame

com a abordagem das análises clínicas
veterinárias, com enfoque na atuação
do biomédico.
Para a coordenadora do curso, professora Dra. Thalyta Benetti, os temas
são essenciais para os acadêmicos do
curso, pois de acordo com ela, é um
momento oportuno aos acadêmicos
de atualização por meio de palestras
e minicursos. A professora acrescenta
ainda: “A semana acadêmica também
objetiva propiciar o relacionamento entre os acadêmicos e profissionais de
destaque no mercado visando maior interação entre teoria e prática.”, finaliza.

Evento em comemoração ao dia do Administrador

Por iniciativa da coordenadora do
curso na Facear do Sítio Cercado, Professora Rita Barchik, comemorou-se o
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dia do Administrador, que ocorreu no
dia 09 de setembro, com uma palestra
em 13/09/2017, proferida por Lílian da

Mata Medeiros, Supervisora de Fiscalização e Registro do Conselho Regional
de Administração no Paraná (CRA-PR).
A palestrante discorreu sobre a importância do Bacharel em Administração estar ligado ao seu Conselho de
Classe, para fortalecimento da profissão.
O evento foi organizado pelo Centro do Apoio a Projetos de Extensão
(CAPEX), através do seu coordenador,
professor José Roberto Alves, que contou com o apoio da Monitora de Extensão Danielle Gurski, além da secretária
do CAPEX, Sra. Susi Soares.
Um dos pontos a ser destacado foi
com relação ao logo da Administração,
o anel do Administrador e o código de
ética da profissão.
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Acadêmicos da Facear visitam
Usina Hidrelétrica de Itaipu
No dia 14 de julho de 2017, os alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de
Produção e CST em Mecatrônica Industrial, sob a supervisão do Coordenador
de Engenharia Mecânica e de professores destes cursos, realizaram visita técnica nas instalações da Usina Hidrelétrica
de Itaipu.
Para os acadêmicos e professores
a visita técnica à um grande empreendimento tecnológico é importante, pois
as empresas/organizações exercem o
papel de formadores de valores dentro
das relações sociais que influenciam a
consolidação do profissional no mercado de trabalho.
Visitar as áreas de um empreendimento do porte da Usina Hidrelétrica de
Itaipu permite aos acadêmicos relacionar os conhecimentos teóricos e práticos recebidos no contexto escolar aos
conhecimentos práticos da realidade
empresarial.

A atividade de
realizar uma visita
técnica tem por
objetivo o encontro do acadêmico
com o universo
profissional, proporcionando aos
participantes uma
formação
mais
ampla. A realização destas visitas
é de extrema relevância para os
alunos e professores. Nelas é possível
observar o ambiente real de uma organização em pleno funcionamento, além
de ser possível verificar sua dinâmica, a
organização e todos os fatores teóricos
e técnicos implícitos e explícitos no ambiente observado, pois a visita técnica
in loco possibilita observar os aspectos
teóricos e práticos que comandam a organização e guiam os seus rumos.

Ao realizar esta visita, pudemos visualizar aplicações de teorias e práticas
sobre redes de energia, sistemas integrados de controle, redes de computadores, máquinas de fluxo (turbinas) e da
administração necessário para controlar a geração e transmissão de energia,
bem como perceber a importância da
mecânica, elétrica, mecatrônica e produção em mega construções.

Jogos e brincadeiras indígenas no curso de Pedagogia

No dia 30 de agosto os acadêmicos do primeiro ao quarto período do
curso de Pedagogia tiveram o privilégio
de participar de uma oficina ministrada
pela professora Caroline Cunha Moura.

Pedagoga e professora de Educação
Física, ela tem uma extensa vivência e
pesquisa sobre hábitos e costumes de
povos indígenas do Acre, e compartilhou conosco uma parcela de seus conhecimentos sobre jogos
e brincadeiras indígenas.
Caroline trouxe diversos objetos e imagens, e
realizou práticas envolvendo os professores e
alunos.
A organização da
oficina foi uma iniciativa
da professora Mariana

Navarro, que ministra as disciplinas de
“Jogos, recreação e dinâmicas de grupo”, com o objetivo de mostrar novas
e variadas possibilidades de jogos e
brincadeiras com origens étnicas indígenas, e que podem ser incorporados
na prática pedagógica com crianças e
adolescentes.
O assunto tratado também complementou e aprofundou discussões
realizadas na disciplina de Educação
para Diversidade, na qual as questões
étnico raciais, que também abrangem
a matriz da cultura indígena, são abordadas.

Alunos do campus Kennedy organizam campanha para “Outubro Rosa”

CAMPANHA CAMPUS FACEAR KENNEDY – “EU TÔ DE ROSA”!!!
O mês de Outubro é instituído como
sendo o mês de proteção ao CÂNCER
DE MAMA.
Assim, a turma do Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos
– Campus Kennedy da Facear propôs
um desafio: utilizar o Outubro Rosa para
uma atitude concreta, assumir o rosa!!

w w w. f a c e a r. e d u . b r

Tal ação arrecadou lenços
e maquiagens
para doação as
mulheres que
estão acometidas com o tratamento do câncer do Hospital
Erasto Gaertner.
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VISITAS

Novembro de 2017

Alunos de Engenharia de Produção
visitam empresa Ingersoll Rand
Em 21 de outubro
de 2017, alunos do 8º
período do Curso de
Engenharia de Produção da Facear, Campus Araucária, realizaram uma visita técnica
à Empresa Ingersoll
Rand, sob a orientação
do Prof. José Oneris
Dissenha que leciona a
disciplina de Manutenção dos Sistemas de
Produção e do Professor Marcelo de
Paula Costa, regente da disciplina de
Gestão e Projeto de Fábrica.
A Empresa Ingersoll Rand atua na
fabricação e comercialização de apa-

relhos de ar condicionado industrial
para o Brasil e América Latina. Neste
parque industrial são fabricados equipamentos compressores de médio e
grande porte e equipamentos de ar

condicionado para caminhões e ônibus.
Os alunos foram recepcionados pelos representantes da Empresa, os quais receberam
os aparelhos de proteção individual como botas de segurança, protetor auricular, mangote
para os braços, capacete e óculos de segurança e luvas para adentrar
as linhas de produção.
Os alunos visitaram as linhas de
produção de Chiller, Wave, Condensadores e de Máquinas Compressoras
de Ar na linha Industrial e Comercial.

Estudantes de Administração e RH visitam DHL e Mondelez
No dia 11 de setembro de 2017 as
turmas de Administração – 3° período e
Gestão de Recursos Humanos 3° e 4° períodos, campus Sítio Cercado, realizaram
visita técnica com o acompanhamento da
Professora Daiane Barbosa ao Centro Logístico da DHL em Araucária, a qual tem

como cliente principal o processo logístico da empresa Mondelez.
O objetivo principal da visita foi conhecer os processos de Gestão de Pessoas, bem como na Saúde e Segurança
dos trabalhadores que atuam na referida
empresa.

Para finalizar a visita, os alunos puderam conhecer as instalações da empresa,
onde buscou-se compreender na prática
como ocorrem os procedimentos de segurança da organização.
A aluna Alessandra S. G. Silva – RH 3°
período citou que “a visita na DHL foi bem
interessante, conhecemos a cultura deles, que é bastante focada no desenvolvimento, crescimento e reconhecimento de
seus colaboradores; atender as necessidades de seus clientes com excelência e
rapidez, desde a parte de estoque até o
transporte. Conhecemos também a estrutura deles, que é bem desenvolvida para
atender as necessidades dos clientes.”
Tais oportunidades proporcionam
aos acadêmicos uma inserção da teoria a
prática profissional, os quais contribuem
para o seu desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional.

Facear agora possui canal de oferta de empregos a seus alunos
A Facear inaugurou um canal de
ofertas de empregos à seus alunos.
Semanalmente serão disponibilizadas
diversas oportunidades de empregos
e estágios, onde serão descritas todas
as informações sobre as vagas e um
contato para o aluno enviar o CV.
As vagas serão disponibilizadas
para alunos de todos os campus da
Facear e também para os alunos de
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cursos EAD.
Estes arquivos serão disponibilizados diretamente em sua Central
do Aluno, conforme mostra a figura
ao lado. Caso você ainda não possua
seus dados de acesso a Central do
Aluno envie um e-mail para: ti@facear.
edu.br solicitando login e senha e informando seu nome completo e campus onde estuda.

w w w. f a c e a r. e d u . b r

