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A FAP �rmou um convênio de cooperação técnica e 
intelectual com o Conselho Regional de Administração - 
CRA. Além dos estudantes do curso de Administração, 
outras cinco formações serão contempladas: Tecnólogo de 
Gestão em Qualidade, Tecnólogo de Gestão Financeira, 
Tecnólogo de Gestão de Logística, Turismo e Sistema de 
Informação, todas correlatas à Ciência da Administração. O 
Convênio oferece diversos benefícios para os alunos dos 
referidos cursos, como acesso gratuito online aos mais de 
250 cursos da UCAdm, orientação sociojurídica, descontos 
na aquisição de produtos e serviços diversos (Clube de 
Serviços), entre outras coisas.
‘Não tenho dúvidas de que é um convênio ímpar na 
história da educação brasileira. Já iniciamos a elaboração 
de um convênio internacional, envolvendo a Universidade 
Lusófona em Portugal e na África’, comentou o Prof. Dr. 
Paulo Teixeira, Diretor Acadêmico da FAP.   ‘A  parceria  
auxilia muito na missão do Grupo Lusófona, que é a de 
promover o desenvolvimento dos países lusófonos por 
meio da educação. Esses pro�ssionais desempenham 
papéis fundamentais no avanço das sociedades’, 
comentou Antônio Fiúza, Diretor Geral da FAP. 
“É necessário ter pessoas bem preparadas para colaborar 
com as boas práticas da Administração, sejam elas de 
natureza privada ou pública”,  expôs Jorge Humberto M. 
Sampaio, presidente do CRA-RJ. Alunos e Egressos já 
podem fazer seu registro Pro�ssional junto ao CRA-RJ. 

A Secretaria Acadêmica da FAP agendou para a segunda semana do mês de Dezembro 
as cerimônias de Formatura dos Formandos de 2017.1. ‘Esse semestre, conforme foi 
combinado com os Formandos em reunião com a Diretoria Acadêmica e a Secretaria, 
entregaremos os Diplomas originais durante a Cerimônia, tudo para garantir mais 
conveniência e comodidade para nossos alunos’, comenta o Diretor Acadêmico da FAP, 
Prof.  Dr. Paulo Teixeira. 
‘Os Formandos poderão trazer até 3 convidados para esta Cerimônia especial que 
estamos preparando. É importante que todos con�ram junto ao NAE se não há 
nenhuma pendência a resolver, a�m de evitar problemas para este tão sonhado 
momento’ , comenta o Prof. Marcus Bizzo, responsável pela Secretaria Acadêmica da 
FAP.  O calendário completo com as datas exatas das Cerimônias por curso será 
divulgado até o �nal de Outubro nos murais, redes sociais e no site da instituição. 

Secretaria Acadêmica da FAP informa 
calendário de Formaturas de 2017.1

A  Faculdade Paraíso, com o objetivo de garantir acesso irrestrito à Educação 
Superior de qualidade, está com inscrições abertas para o Vestibular Social 
2018. A iniciativa oferece bolsas de até 90% de desconto nas mensalidades do 
curso para os candidatos, de acordo com o seu desempenho na prova. 
O exame será realizado no dia 25 de Novembro, de 8 às 12h, nas dependências 
da Faculdade. Esse semestre tem novidade: as inscrições, que já podem ser 
feitas diretamente no site da FAP (www.faculdadeparaiso.edu.br), serão 
realizadas através da doação de 1 kg de alimento não perecível, entregues no 
dia da prova. O objetivo é incentivar nos Candidatos o senso de 
Responsabilidade Social, convidando-os para investir na sua educação 
pro�ssional e cívica. 
É possível ainda ingressar na FAP com o Resultado do ENEM, como portador de 
Diploma, via transferência externa e através do tradicional Vestibular 
Agendado. Todas as condições e detalhes das formas de ingresso estão 
disponíveis no Edital do Processo Seletivo no site da Faculdade Paraíso 
(www.faculdadeparaiso.edu.br). 

Abertas as inscrições para o Vestibular Social da 
Faculdade Paraíso para 2018

FAP �rma Convênio com o Conselho 
Regional de Administração - CRA
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Estão abertas as inscrições para a nova turma do Curso de Extensão em 
NeuroEducação. As aulas começam no dia 28 de Outubro às 9h e as 
inscrições podem ser feitas na Coordenação de Pedagogia e Letras. O 
curso será ministrado pela Prof. Hellen Silvia, sempre aos sábados. O 
investimento, de R$80,00 (oitenta reais), é único.
‘O cérebro não abre mão da relevância – um dos desa�os do professor é 
contextualizar a informação ao dia a dia do aluno e torná-la 
interessante’, explica a Profa. Márcia Fernandez, Coordenadora dos 
Cursos de Pedagogia e Letras, que completa: ‘Com os avanços da 
neurociência a compreensão das estratégias pedagógicas ganhou 
uma nova perspectiva. A neurociência trouxe boas contribuições para 
a educação, na medida em que ela fornece fundamentação para muito 
do que já se faz na área da pedagogia e ainda, esclarecendo aspectos 
do comportamento humano, rea�rma e sugere estratégias para uma 
aprendizagem mais e�caz’. 

NeuroEducação lança nova turma de 
Extensão com início em Outubro

O Boletim Informativo é uma publicação da Faculdade Paraíso. Diretoria: Antônio Fiúza e  Prof� 
Dr. Paulo Teixeira. Editora: Aline Leitão, Assessoria de Marketing. Periodicidade Quinzenal. 

Depois do Trote Solidário foi a vez do Dia das Crianças Solidário da FAP. A 
instituição, que tem realizado um importante papel como agente social 
de integração, aceitará, até o �nal do mês de Outubro, doação de 
brinquedos em bom estado que serão entregues à instituições que 
atendam crianças carentes. 
Se você tem �lhos, com certeza, deve estar pensando que eles têm 
brinquedos que já não usam mais e poderiam doar. E por que não incluir 
os pequenos nessa bela iniciativa? Solidariedade é uma lição que deve 
ser aprendida desde cedo, e o ato da doação faz com que seu �lho 
entenda a importância de dividir com os outros. Incentivar essa prática 
contribui para o equilíbrio da autoestima dos pequenos, que vão se 
sentir importantes ao fazer a doação. Também ajuda na construção dos 
valores, como solidariedade, amor, amizade e respeito pelos mais 
carentes.  Se você ainda não tem �lhos não se acanhe, a iniciativa aceita 
também brinquedos novos e o retorno é garantido. 
Participe, doe e não falte à entrega das doações nas instituições, quem 
doa é quem mais recebe. 

Solidariedade no Mês das Crianças na 
Faculdade Paraíso
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A Coordenação do Curso de Pedagogia e Letras está promovendo o 
Fashion Week Pedagógico, que será realizado no dia 25 de Novembro, 
de 9 às 14h, na APAE de São Gonçalo. 
‘A iniciativa partiu de um Projeto de uma de nossas alunas, Ana 
Figueiredo, formada em Moda e estudante do 4º período de 
Pedagogia, que teve a ideia de promover esse evento de caráter 
Pedagógico junto à crianças carentes da nossa Cidade, promovendo 
um momento de descontração e solidariedade, já que os looks 
utilizados serão doados às crianças através de parceria com a iniciativa 
privada do ramo de vestuário", comenta a Profa. Marcia Fernandez, 
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Letras da FAP. Gostou do 
projeto? Então procure a Coordenação e participe!  

Coordenação do Curso de Pedagogia 
promove 'Fashion Week Pedagógico’

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) 
concedeu à Faculdade Paraíso o “Selo Instituição Socialmente 
Responsável”, certi�cando a participação na 13ª Campanha da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A certi�cação é 
válida até 2018. Quem recebe um ato solidário passa a ser solidário 
com uma pessoa que possui mais necessidades do que ela. Algumas 
pesquisas realizadas, indicam que trabalhos voluntários de ajuda ao 
próximo estimulam e melhoram a felicidade, diminuem a tristeza e 
aumentam a imunidade, consequentemente diminuindo o risco de 
enfermidades.
‘Quem pratica o ato de ser solidário não ajuda apenas o próximo, mas 
ajuda a si mesmo, passa a entender as di�culdades e consegue 
enfrentá-las de uma maneira diferente. Se tornam ainda pessoas mais 
felizes e realizadas, comprometidas com o coletivo e dispostas a 
contribuir com melhorias para a sociedade como um todo. São pessoas 
assim que pretendemos ajudar a formar com iniciativas diversas de 
Responsabilidade Social’, comenta o Prof. Dr. Paulo Teixeira, Diretor 
Acadêmico  da Faculdade Paraíso. 

FAP recebe o Selo de Instituição 
Socialmente Responsável da ABMES
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