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Cursar a graduação dos sonhos é um grande desa�o. Além 
de todos os obstáculos práticos, muitos alunos precisam, 
ao longo deste caminho, de um apoio Psicopedagógico.  A 
Faculdade Paraíso disponibiliza gratuitamente aos alunos 
e professores um serviço de Psicopedagogia com intuito de 
auxiliar as di�culdades relacionadas ao ensino e 
aprendizagem, podendo também buscar melhorias em 
relação ao comportamento no ambiente universitário. O  
atendimento é individualizado, personalizado e sigiloso.
‘ Pa r a  g a r a n t i r  o s  m e l h o re s  re s u l t a d o s  c o m  a 
Psicopedagogia para os nossos alunos, aproveitamos esta 
ferramenta incrível que a FAP utiliza, o MyEtalent’, 
co m e nt a  M a r i a n a  S a rd i n h a ,  re s p o n s áve l  p e l o 
Atendimento Psicopedagógico da FAP.  ‘Os alunos do 1° até 
o 5° semestre têm, como parte de sua grade, o curso 
MyEtalent, oferecido na modalidade de Ensino à Distância 
- EAD. Inicialmente o aluno responde um pequeno 
questionário sobre as suas qualidades como indivíduo e 
nos semestres seguintes é liberado um pequeno curso. O 
objetivo é fazer com que nosso aluno se conheça melhor, 
descubra e potencialize seus talentos, aprimore seus 
pontos fracos e se aperfeiçoe para o trabalho que almeja’, 
completa Mariana. 
O atendimento é feito Segunda, Terça e Quinta: das 17h45 
às 21h e Quarta e Sexta: de 07h às 12h, no setor de 
Psicopedagogia da FAP, junto às Coordenações de Curso. O 
atendimento pode ser  agendado via requerimento 
eletrônico no site da FAP (www.faculdadeparaiso.edu.br).  

A FAP, através das Coordenações de Administração e de Pedagogia, organizou o Dia das 
Crianças Solidário. A iniciativa convidou nossos alunos e egressos a doarem brinquedos 
novos e usados em bom estado para a instituição que atende crianças com 
necessidades especiais na nossa cidade. ‘Sabíamos que podíamos contar com nossos 
alunos e egressos, ainda mais em uma iniciativa tão nobre, mas os resultados foram 
mesmo surpreendentes’, comenta a Profa. Márcia Fernandez, Coordenadora dos cursos 
de Pedagogia e de Letras. 
‘Saber que estamos formando pro�ssionais conscientes da sua importância e do seu 
papel junto a sociedade é muito reconfortante, nos dá ânimo para seguir na certeza de 
que estamos caminhando na direção certa’, comenta o Diretor Acadêmico da FAP, Prof. 
Dr. Paulo Teixeira. 
A Faculdade Paraíso precisa destacar e agradecer ainda o nosso ex-aluno Felipe Fuchs, 
que fez uma contribuição muito expressiva de brinquedos e a Professora Fabiana Lopes 
do Curso de Logística, que fez uma importante doação de brinquedos e de roupas para a 
iniciativa. ‘Como diz o ditado, ganha mais aquele que dá do que o que recebe. Participar 
do Dia das Crianças Solidário foi muito grati�cante. Não tem sensação melhor do que a 
de dever cumprido. Fazer o bem sem olhar a quem é mesmo um passo em direção a 
felicidade’, completa a  Profa. Márcia Fernandez. 
Os brinquedos serão listados, separados por faixa etária e enviados para a instituição 
parceira que receberá as doações, a APAE de São Gonçalo, que atende crianças com 
necessidades especiais. A FAP agradece a participação de seus alunos, egressos e 
professores. Vamos distribuir amor e alegria em forma de brinquedos! 

Dia das Crianças Solidário da FAP foi um 
sucesso de arrecadação e solidariedade

Atendimento Psicopedagógico como um  
diferencial para uma carreira de Sucesso
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A FAP �rmou recentemente um convênio de cooperação técnica e 
intelectual com o Conselho Regional de Administração - CRA. A 
parceria �rmada entre o CRA e a FAP possibilitará aos nossos alunos e 
professores  acesso gratuito online aos mais de 250 cursos da UCAdm, 
orientação sociojurídica, além de esclarecimento quanto as atividades 
próprias da Administração e das funções do órgão que regulamenta e 
�scaliza a pro�ssão. 
O CRA credenciou os cursos de Administração, Sistemas da Informação, 
Turismo, Tecnologia em Logística, Gestão Financeira e Gestão da 
Qualidade da FAP, possibilitando que nossos alunos destes cursos 
possam ter seu cadastro pro�ssional emitido por órgão competente. 
Esta semana foram instaladas as credenciais do CRA-RJ na sala de 
reuniões da FAP. 
Nossos alunos também podem desfrutar dos benefícios dos Convênios 
para estágio mantidos com: Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ministério Público do Trabalho da 1ª. Região – 
MPT,  Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e E-talent. 

Novos Convênios de Cooperação 
Técnica e de Estágio são �rmados

O Coordenador do Curso de Direito, prof. Roberto Litrento, que também 
responde pelo NPJ da FAP, esteve em Curitiba para participar do I 
Encontro da Rede de Núcleos de Prática Jurídica, na Universidade 
Federal de Santa Catarina. O evento certamente trouxe notáveis 
contribuições para as práticas do curso.
‘Participar do Encontro trouxe novos aprendizados e muitas ideias de 
boas práticas para o nosso NPJ. Estamos todos agora empenhados em 
melhorar ainda mais os serviços oferecidos para a população no nosso 
Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Paraíso, que oferece conciliação 
e arbitragem nas áreas Cível, Família e Trabalhista gratuitamente para a 
população da nossa Cidade’,  comenta o Prof. Roberto Litrento. 

Participamos do I Encontro da Rede de 
Núcleos de Prática Jurídica

‘Através do NPJ oferecemos diversas oportunidades de prática 
acadêmica e pro�ssional para os nossos alunos, além de contribuir de 
forma voluntária  e gratuita com a sociedade. A participação do 
Coordenador de nosso curso de Direito em um evento tão inovador e 
importante é fundamental para manter as práticas do NPJ atualizadas’, 
completa o Diretor Acadêmico da FAP, Prof. Dr. Paulo Teixeira.

O Projeto Rondon foi semeado em julho de 1967, quando uma equipe 
formada por 30 universitários e dois professores de universidades do 
antigo Estado da Guanabara, conheceram de perto a realidade 
amazônica no então território federal de Rondônia. O Diretor Geral da 
FAP, Eng. Antônio Fiúza, foi convidado à participar da Sessão Solene em 
Comemoração aos 50 anos do Projeto Rondon em Brasília, realizada na 
Câmara de Deputados. 
O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal 
realizada em coordenação com os Governos Estadual e Municipal que, 
em parceria com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação, somam esforços com as lideranças 
comunitárias e com a população, a �m de contribuir com o 
desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da 
cidadania. A FAP participa da iniciativa ativamente e já enviou diversos 
grupos para esse projeto incrível. Agradecemos o convite e reforçamos 
o nosso compromisso com o desenvolvimento de todos os países 
lusófonos através da educação. 

FAP participa da Comemoração dos 50 
anos do Projeto Rondon em Brasília
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