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O Natal Solidário deste ano da Faculdade Paraíso foi um sucesso. Agradecemos a todos 
os que participaram pela contribuição e doações que �zeram deste um Natal ainda 
mais feliz para as crianças do Lar Adonai, no Alcântara. Alunas do Curso de Pedagogia e 
da Pós-graduação em Pedagogia Social participaram do trabalho do Natal Solidário e 
da entrega das doações.
O Abrigo cuida atualmente de 24 crianças de 0 a 15 anos, sob a responsabilidade da 
Sra.Natalina. Nossa equipe foi super bem recebida pelas crianças e por seus educadores 
sociais. Parabéns a todos os envolvidos pelo belo projeto.

Doações do Natal Solidário da FAP são 
entregues para o Lar Adonai

A Prof. Clarice Coimbra, Coordenadora dos Cursos de Administração e Logística 
da Faculdade Paraíso, recebeu no dia 18 de dezembro, na sede do Conselho 
Regional de Administração do Rio de Janeiro – CRA-RJ, o Prêmio Docência no 
Ensino Superior de Administração 2017. Esta premiação se destina a premiar os 
professores que lecionam nos cursos de Administração e Gestão Tecnológica do 
Estado do Rio de Janeiro com a IES que mantém convênio institucional com o 
CRA-RJ. 
“São 14 anos de experiência no Magistério superior. Ser reconhecida pela 
Faculdade Paraíso pelo trabalho, comprometimento, disciplina, dedicação, 
persistência e responsabilidade é ter a con�rmação da importância de ser 
docente na sociedade contemporânea”, comenta a Prof. Clarice Coimbra, 
Coordenadora do curso de Administração da Faculdade Paraíso.

CRA-RJ entrega Prêmio Docência no Ensino Superior 
de Administração 2017 para a Profa. Clarice Coimbra

Logística promove Palestra sobre os ‘Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável  da ONU’

Siga-nos @facparaisorj
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Alunos do 3º período do Curso de Logística, sob a 
orientação do Prof. Paulo Enrique Stecklow na disciplina 
Prática 3, realizaram como projeto de fechamento de 
semestre a Palestra ‘Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU ‘.  ‘O objetivo do trabalho era fazer com 
que os alunos compreendessem as di�culdades logísticas 
de se organizar um evento, usando como temática os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, com 
ênfase no objetivo 4, que aborda a educação de qualidade’, 
comenta o Prof. Paulo Enrique Stecklow. 
O objetivo 4 pretende assegurar a educação inclusiva e  
equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. Envolve todos 
os níveis educacionais, desde a primeira infância até a vida 
adulta, e tem como de suas metas garantir que a educação 
seja viável para todas e todos, sem discriminação de 
gênero. Isso é importante pelo fato de que as meninas são 
as principais prejudicadas em seu desenvolvimento 
educacional, pois, em comparação aos meninos, a 
educação delas costuma �car em segundo plano.
‘Com a realização da palestra e todo o aprendizado 
adquirido com a disciplina aprendemos e vimos na prática 
que a organização de eventos envolve planejamento e 
dedicação, já que conectam as pessoas e promovem 
marcas e causas de grande relevância’, comenta a aluna 
Laryssa Ferreira. ‘Nossos alunos terminam o semestre 
prontos para organizar eventos com técnica e qualidade’, 
�naliza o Prof. Paulo Enrique Stecklow.



É tempo de agradecer todas as vitórias e também os desa�os que nos 
�zeram crescer e nos tornaram mais fortes na conquista dos nossos 
sonhos durante este ano. Quão importante torna-se a Faculdade, 
nossa segunda casa, onde encontramos pro�ssionais que, 
efetivamente, se preocuparam em participar da formação de 
pro�ssionais mais solidários, autênticos e felizes; se preocupando com 
todos os passos percorridos e trilhados nos mais diversos caminhos. 
2017 deixou suas lições, em 2018 será a hora e a vez de fazer tudo de 
novo e melhor. 
Nosso Boletim não tem razão de ser se não forem nossos queridos 
alunos, por isso, tiraremos um recesso junto deles e retornaremos 
cheio de novidades e saudade no início do semestre letivo de 2018.1. 
Agradecemos imensamente a todos os coordenadores, professores, 
funcionários e alunos que contribuíram de forma tão signi�cativa para 
a existência deste informativo. Boas Festas!

FAP encerra período letivo e celebra a 
chegada das festas de �m de ano

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. 

Nos dias 13 a 15 de dezembro de 2017, de 9h às 21h, a FAP promoveu o I 
Seminário de Iniciação Cientí�ca. O evento teve por objetivo apresentar 
para as comunidades interna e externa os resultados de pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas dentro da instituição. Trata-se de um espaço 
privilegiado para a promoção de discussões em torno da indissociável 
relação entre ensino, pesquisa e extensão. O evento rea�rma o 
compromisso da FAP com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
especialmente através do incentivo à pesquisa e do oferecimento de 
subsídios para a formação do aluno-pesquisador. Objetivando 
proporcionar diversas formas de participação, o evento contou com 
apresentação de pôsteres, palestras, e das bancas de Trabalho de 
Conclusão de Curso.
A programação também incluiu espaços de convivência, para viabilizar 
o diálogo e a troca de experiências entre pesquisadores, professores, 
pro�ssionais e alunos.

I Seminário de Iniciação Cientí�ca da FAP 
apresenta o resultado de suas pesquisas
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Depois de um semestre de grande aprendizado, foi de�nido o horário 
especial de funcionamento dos Setores de Atendimento da Faculdade 
Paraíso neste �m de ano. Conforme a de�nição da Diretoria 
Administrativa e Pedagógica da instituição, os setores Acadêmicos, 
que incluem o Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE, Núcleo de 
Prática Jurídica - NPJ, Núcleo de Práticas Empresariais e Sociais – NPES, 
Secretaria e Coordenações de curso entrarão em recesso no dia 22 de 
Dezembro, retornando no dia 08 de Janeiro de 2018. As Coordenações 
de curso entrarão em recesso de 02 a 15 de Janeiro de 2018. Durante 
este período a Tesouraria e todos os setores Administrativos da 
Instituição funcionarão normalmente. 
‘Esse ano desenvolvemos um calendário especial para a Rematrícula, 
tudo para atender melhor aos nossos alunos e garantir o melhor 
atendimento, que ocorrerá de 15 a 19 de Janeiro’, comenta Marcus 
Bizzo, responsável pela Secretaria da FAP.  ‘A partir do dia 02 de Janeiro 
nossos alunos já podem vir a instituição para realizar a sua Rematrícula 
Financeira, que deve ser apresentada durante o processo Acadêmico 
de Rematrícula, de 15 a 19 de Janeiro’, completa Bizzo. 
Somente nos dias 22 e 29 de Dezembro de 2017 não haverá expediente 
na Faculdade Paraíso.  

Con�ra as datas e horários especiais de 
funcionamento da FAP neste �m de ano

Os Diretores Administrativo e Acadêmico da Faculdade Paraíso, Dr. 
Fiúza e Prof. Dr. Paulo Teixeira, participaram da Sessão Solene do 
Doutoramento Honóris causa do Prof. Doutor Sampaio da Novoa, da 
UFRJ. Estiveram presentes também representantes da Câmara 
Portuguesa, com o Cônsul Jaime Leitão, Dr. Manuel Domingues e o Dr. 
Ricardo Coelho, Presidente da Câmara. Deixamos registradas aqui as 
nossas congratulações ao notável Prof. Doutor Sampaio da Novoa. 

FAP prestigia Doutoramento Honóris 
causa do Prof. Dr. Sampaio da Novoa
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