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Alunas de Pedagogia realizam Feira sobre 
História e Cultura dos Povos Indígenas e Africanos

Em um país como o Brasil, onde a diversidade cultural é imensa, é importante 
lembrarmos da forma como ocorreu a formação da nossa sociedade, a partir 
das in�uências recebidas dos diferentes ciclos migratórios. Saber a história de 
uma nação signi�ca resgatar e preservar a tradição daqueles que contribuíram 
para que chegássemos ao ponto em que nos encontramos. Trata-se de uma 
oportunidade única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade.
Alunos do curso de Pedagogia realizaram, no último dia 29 de Novembro, uma 
Feira sobre História e Cultura dos Povos indígenas e Africanos, no Hall de 
entrada da FAP. As alunas do 3º período da noite organizaram o evento que 
contou com comidas típicas, indumentárias, arte e dança, com a apresentação 
do Grupo de Dança Africano e Capoeiristas.
‘Ao trazer esse assunto para a re�exão dos alunos, estamos contribuindo para 
resgatar o papel dos índios e africanos na formação do Brasil. Serve, ainda, 
para evitar possíveis percepções preconceituosas em relação a esses povos, 
que devem ser reverenciados pelas inúmeras contribuições que, hoje, se 
encontram naturalmente incorporadas ao nosso cotidiano. Signi�ca também 
dar à cultura indígena e africana o devido protagonismo que elas tanto 
merecem’, comenta a Profa. Márcia Fernandez, coordenadora do curso de 
Pedagogia da FAP.
Essa percepção, que por vezes passa despercebida face ao contexto 
globalizado em que vivemos, é fundamental para mostrar a riqueza da cultura 
e da tradição dos primeiros habitantes do nosso país.

O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ do curso de Direito da FAP 
realizou, no último dia 06 de Dezembro, o II Júri Simulado. 
Segundo a Professora Bruna Laiber, Coordenadora do 
Adjunta do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ e responsável 
pela organização do evento, o empenho dos alunos foi 
imenso: “Um preparo exaustivo e muitas horas dedicadas 
ao estudo do caso e de todas as teses possíveis. Depois, foi a 
análise do procedimento do Tribunal do Júri e o 
desempenho deles  nos  papéis  de  réu,  v í t ima, 
testemunhas, o�ciais de justiça, jurados, promotores, 
defensores e magistrado”, resume ela.
A professora explica que a atividade aproxima a teoria da 
prática e prepara o aluno para disciplinas que serão 
vivenciadas nos fóruns dos Tribunais de Justiça, na Justiça 
Federal, na Justiça do Trabalho, em tribunais superiores, 
entre outros locais, inclusive na rotina dos escritórios de 
advocacia. Acrescenta ainda, que com o Júri Simulado, os 
alunos são levados a desenvolver técnicas de pesquisa e de 
oratória, essenciais para um bom operador do Direito, 
qualquer que seja a sua área de atuação.
‘Gostamos muito da experiência com o Júri Simulado, pois 
nos proporcionou vivenciar aquilo que só vemos nos 
�lmes.  Não vejo a hora de estar no Núcleo de Práticas 
Jurídicas da FAP e ser a minha vez de participar do Júri 
como Promotoria ou Defensoria’, comenta Diego Moura 
Braga, aluno do 6º período do curso de Direito que 
participou como Jurado do II Júri Simulado. 

Curso de Direito da Faculdade Paraíso 
promove o II Júri Simulado
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A Faculdade Paraíso entrou no clima das Festas de Fim de ano com a 
Campanha do Natal Solidário, que mobiliza a comunidade acadêmica 
para arrecadação de brinquedos e alimentos para doação. 
Ao doar, você abraça quem está precisando de ajuda e atenção, e 
contribui para que tenhamos todos um Natal alegre, abençoado, e 
inesquecível. Um coração que abraça uma criança carente, um coração 
generoso, um coração Solidário. Este é o sentido da nossa Campanha 
de Natal.
Até o dia 14 de dezembro estaremos arrecadando brinquedos e 
alimentos, que esse ano serão doados para o Lar de Adoção Adonai de 
Alcântara, em São Gonçalo. Para participar é só deixar sua doação no 
Núcleo de Práticas Empresariais e Sociais – NPES ou no Núcleo de 
Prática Jurídica – NPJ, no horário de 9h às 12h e de 14h às 21h, de 
segunda a sexta-feira. Se preferir, procure sua coordenação de curso. 
Participe, vamos espalhar o espírito de Natal!

Campanha Natal Solidário da FAP 
espalha o Espírito Natalino

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. 

A Educação Inclusiva tem sido um dos temas mais discutidos na área 
educacional na atualidade; entretanto, apenas  discutir educação nesse 
processo de inclusão nada tem contribuído para a prática e as 
di�culdades encontradas pelos professores, nas salas de ensino formal 
no país. 
Alunas do 5º período da manhã do Curso de Pedagogia produziram, 
como trabalho da Disciplina ‘Fundamentos da Alfabetização’, uma 
Cartilha destinada a surdos, em português e libras. A publicação foi 
impressa em grá�ca com patente de direitos autorais. Já existem 
instituições interessadas no projeto dos alunos da Professora Márcia 
Fernandez. 
A preparação docente é outro ponto fundamental no processo de 
inclusão. ‘Devemos oferecer conhecimento especializado sobre as 
necessidades especí�cas dos alunos com necessidades especiais e 
desenvolver habilidades nas aplicações dos métodos de ensino,  que 
são o caminho para melhorar os aspectos educacionais e sociais da 
inclusão ‘, comenta a Profa. Márcia Fernandez. 

Alunas de Pedagogia produzem 
Cartilha em Libras
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Estão abertas as inscrições para o Programa de Monitoria da FAP, 
conforme o Edital nº 02/2017, publicado no nosso site. As inscrições 
vão até o dia 12 de dezembro, às 20h, e podem ser feitas diretamente 
no NAE. 
A monitoria é para quem quer aprender ensinando, através de 
atividade auxiliar a docência. Para participar é preciso estar 
regularmente matriculado em nossos cursos de graduação presencial. 
É importante que o candidato tenha disponibilidade para o exercício 
das funções de Monitor, com jornada de oito horas semanais, em turno 
diferente daquele em que esteja matriculado e cumpra alguns pré-
requisitos, como ter concluído 2/3 (dois terços) da matriz curricular do 
curso de graduação no qual esteja matriculado, ter concluído, com 
aproveitamento, a disciplina para qual se candidata, não ter sido 
reprovado em nenhuma disciplina do curso no qual está matriculado e 
ter obtido média global mínima igual ou superior a 7.0 (sete).  Como 
remuneração os candidatos receberão uma bolsa de estudos, não 
cumulativa a outras que já tenha, no valor de duzentos reais mensais 
em desconto nas mensalidades, além de certi�cado de 40 horas de 
atividade complementar. 
O início do exercício da monitoria  está prevista para o período de 
19/02 a 31/07/2018 e as vagas são limitadas. Participe! 

FAP seleciona Candidatos para Programa 
de Monitoria de 2018.1

Alunos do Curso de Direito da FAP �zeram uma Visita Técnica Externa ao 
Museu da Justiça, no Centro do Rio de Janeiro. De título "Da Pedra ao Palácio" a 
visita apresenta a história do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro e 
possibilita ainda que os visitantes participem de uma simulação de Júri. 
“É importante mostrar aos alunos como tudo começou no que diz respeito aos 
tribunais, nada melhor do que começar pelo Museu da Justiça. O NPJ é um 
laboratório que tem por objetivo explorar todos os âmbitos de conhecimentos 
dos seus estagiários, não apenas �car em sala vendo peças processuais. 
Muitos não sabem que esses lugares têm acesso gratuito e são ideiais para 
levar a família. Fazendo um trabalho de formiguinha, levaremos 
conhecimento a todos, mesmo que indiretamente.” - comenta a Profa. Bruna 
Laiber, Coordenadora Adjunta do Curso e do NPJ.
O NPJ da FAP está agora organizando uma nova Visita Técnica Externa, desta 
vez para o Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro, que será no dia 12 de 
Dezembro às 8h30. Todos os alunos de Direito estão  convidados. Para 
participar é preciso se inscrever no NPJ. 

Núcleo de Práticas Jurídicas da FAP 
promove Visitas Técnicas Externas


	Página 1
	Página 2

