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O sucesso das organizações dependerá da capacidade dos gestores de ler e interpretar a 
realidade, rastrear mudanças e transformações, adequar cultura e ambiente, 
identi�car as oportunidades ao seu redor para responder  adequadamente a elas.  
A Administração como ciência, vem acompanhando as mudanças do mundo 
corporativo, ancorada nos princípios da criatividade e criticidade, baseadas em 
intensas re�exões, sinalizando a necessidade de repensarmos a Administração numa 
dimensão mais ampliada, �exível e sustentável na intenção de promover uma maior 
conscientização e consequente responsabilidade social.
A Coordenação de Administração e Tecnólogos receberá no dia 15 de março, às 19h, o 
professor Adm. Wagner Siqueira, Palestrante e autor de vários livros. Wagner é 
Presidente do CFA - Conselho Federal de Administração e ministrará a Aula Magna 
sobre ‘Os desa�os do Administrador no Século XXI’ no Auditório Leonardo Da Vinci. 
‘Sob uma visão mais generalizada, o administrador deste século deve ser visto como 
um agente de mudanças, focalizando no futuro e preparando a empresa para enfrentar 
novos desa�os que surgem. Deve ser proativo, capaz de re�etir mais sobre a sua forma 
de pensar, de agir, sempre direcionado a questões Ambientais, Econômicas, 
Educacionais, Políticas e Sociais’, comenta a Profª Clarice Coimbra,  Coordenadora dos 
cursos de Administração e Tecnólogos. ‘Nossa Aula Magna será uma valiosa 
oportunidade de re�etir mais sobre esses desa�os que enfrentamos rotineiramente 
com uma referência na Administração, o Adm. Wagner Siqueira’, �naliza.
‘É importante instigar e motivar os alunos a desenvolverem um pensamento crítico 
sobre temas atuais e recorrentes na sociedade contemporânea, cujas repercussões vêm 
sendo cada vez mais discutidas”, a�rma o Prof. Dr. Paulo César Teixeira, Diretor 
Acadêmico da FAP.  ‘A Aula Magna também é um importante evento de integração dos 
novos alunos de nossos cursos e pro�ssionais de reconhecido conhecimento e prática 
no mercado de trabalho’, conclui. Você é nosso convidado, participe!

FAP recebe o Presidente do Conselho 
Federal de Administração

Novo Sistema  da FAP trará grandes novidades 
para os processos internos e comunicação
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A FAP �rmou contrato de prestação de serviços com a 
TOTVs, que atualmente atende mais de 900 instituições de 
Ensino Superior no país, que representam cerca de 2 
milhões e quinhentos mil alunos atendidos pelo software. 
‘Mais que uma estratégia de negócios, estar conectado 
com o mundo digital é uma necessidade para todas as 
instituições de ensino. Pensando nisso, a FAP �rmou essa 
parceria com a  TOTVS e disponibilizará para seus alunos 
uma Plataforma de Tecnologia que reúne diversas 
funcionalidades em uma única solução, melhorando 
nossos processos internos e comunicação com nossos 
alunos’, comenta o Prof. Dr. Paulo Teixeira, Diretor 
Acadêmico da FAP. 
No primeiro semestre de 2018 o sistema será implantado 
com todas as suas funcionalidades. A implantação será 
administrada pela área de Tecnologias Educacionais, sob a 
orientação da Prof Camila Moraes. 
‘Logo após o término da implantação do sistema TOTVs 
iniciaremos a oferta do Programa de Capacitação para 
nossos Docentes, Discentes, Gestores e Funcionários 
quanto ao uso do sistema’, comenta a Professora Camila 
Moraes.  De acordo com o calendário desenvolvido para 
este projeto, os treinamentos devem ocorrer na primeira 
quinzena de Junho de 2018, com data ainda a con�rmar. 

O s  Cu r s o s  d e  Ad m i n i s t ra çã o  e 
Tecnólogos  receberão o Professor 
Adm. Wagner Siqueira, Palestrante e 
autor de vários livros para sua Aula 
Magna. Wagner é Presidente do CFA - 
Conselho Federal de Administração 
abordará o relevante assunto sobre 
‘Os desa�os do Administrador no 
Século XXI’. 

Mais uma marca da qualidade de ensino que a FAP oferece: 
90% de nossos Professores são Mestres e Doutores. Os 
títulos asseguram a qualidade do conteúdo e da 
metodologia oferecida e garantem a melhor formação para 
os nossos alunos. Nos cursos de Administração, Tecnólogos, 
Turismo e Sistemas da Informação a marca é de 100% de 
Mestres e Doutores entre os Docentes. 

FAP atinge a marca de 90% de Mestres e 
Doutores em seu corpo docente



O curso de Tecnologia em Logística da Faculdade Paraíso obteve nota 4 
na avaliação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A 
avaliação dada pelo Ministério vai em escala até 5. 
A coordenadora do curso, Profª Clarice Coimbra, explica: “Esse 
reconhecimento é re�exo de todo o trabalho que viemos fazendo para 
conquistar um padrão de excelência dos cursos. Tivemos indicadores 
com nota máxima (5) que foram o corpo docente, biblioteca, 
infraestrutura e coordenação, base para a qualidade de ensino.”
"Os alunos de Logística também conquistaram uma nota 4 no último 
ENADE, consolidando a excelência do curso de Logística que 
oferecemos. Tudo resultado de um primoroso trabalho em equipe', 
�naliza o Prof. Dr. Paulo Teixeira, Diretor Acadêmico da FAP. 

Curso de Logística da FAP recebe nota 4 do 
Ministério da Educação - MEC

Depois de um tempinho de merecido descanso, as aulas retornaram na 
FAP. Durante o nosso recesso, o novo formato de Renovação Acadêmica 
foi testado e validado por nossos alunos, que tiveram toda a agilidade 
e o conforto que merecem para realizarem suas renovações 
semestrais, Acadêmicas e Financeiras. 
Esse  novo ano já chegou cheio de boas novidades, como o novo 
sistema Gerencial da FAP, em fase de implantação, a nova Coordenação 
do Curso de Sistemas da Informação e os novos cursos de Pós-
graduação oferecidos pela Faculdade Paraíso em parceria com a ESAD. 
Uma outra grande novidade para o nosso semestre é o percentual de 
Mestres e Doutores da FAP, que atingiu a incrível marca de 90% em 
todos os nossos cursos, mais uma marca da qualidade do ensino 
oferecido pela instituição, e o conceito 4 obtido pelo curso de Logística 
junto ao MEC. Começamos nosso ano com o pé direito, e vamos assim 
até o �nal, trazendo sempre boas novidades. Bom semestre! 

Foi dada a largada para mais um 
semestre acadêmico da FAP

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. 

O curso de Sistemas da Informação da FAP está com nova Coordenação. 
A Prof. Camila Moraes é graduada em Ciência da Computação e 
Mestranda em Sistemas e Computação pelo IME – Instituto Militar de 
Engenharia. Camila assume agora o desa�o de liderar um curso de 
reconhecida qualidade na região e com 100% de Mestres e Doutores em 
seu corpo Docente. Além de sua excelente formação acadêmica, Camila 
tem ampla experiência pro�ssional na área, tendo atuado em grandes 
empresas como a TOTVs, GloboSat e Hostnet. 
‘Além de uma estrutura curricular moderna para atender as 
necessidades de formação de um pro�ssional dinâmico e preparado 
para o mercado de trabalho, todos os nossos professores trazem 
conceitos aplicados na prática. Conseguimos apresentar a teoria e 
relacionar com a prática no mercado de trabalho. Isto possibilita que os 
nossos alunos tenham aulas práticas constantemente e saiam na frente 
com uma formação completa e adequada às necessidades do mercado’, 
comenta a Coordenadora Camila Moraes.

Curso de Sistemas da Informação da FAP 
está com nova Coordenação
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Vivenciamos uma das mais desa�adoras crises da história do Brasil, 
mas temos todos os requisitos para dar a volta por cima. Somos um 
povo trabalhador, resiliente, preparado. Queremos todos fazer a nossa 
parte para que o país volte a crescer, ainda que por algum tempo 
tenhamos que abrir mão de tempo e dinheiro. 
Um dos maiores desa�os dos tempos de crise são os recursos limitados. 
O Programa de Pós-graduação para o emprego pleno é a nossa 
contribuição para que o país volte a crescer, as empresas se tornem 
mais produtivas e competitivas e as pessoas voltem a ter empregos 
melhores. 
Com um custo mensal de 99 reais para os 90 primeiros inscritos, a 
Faculdade Paraíso, em convênio com a Esad – Escola de Administração 
e Negócios, uma instituição com um dos dez melhores MBAs do Brasil, 
oferece cursos presenciais de pós-graduação que podem ser realizados 
em 15 meses, com os melhores professores e com certi�cado de pós-
graduação lato-sensu.
A Pós-graduação FAP/ESAD possui um corpo docente formado de 
especialistas, mestres e doutores com notória expertise em suas áreas e 
ampla experiência acadêmica em cursos de Pós-graduação.  Os cursos 
oferecidos serão: Gestão de Controladoria e Auditoria, Gestão 
Empresarial, Gestão de Finanças, Gestão de Marketing, Gestão de 
Logística, Gestão de Projetos e Gestão de Recursos Humanos. 
As inscrições também estão abertas para os cursos de Pós-graduação 
em  Pedagogia Social, em Psicopedagogia com ênfase em 
NeuroEducação e para o MBA Internacional em Gestão de Empresas, 
realizado em parceria com a Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias - ULHT.  Você pode acessar todas as informações e fazer sua 
pré-inscrição no nosso site: www.faculdadeparaiso.edu.br. 

FAP lança novos cursos de Pós-
graduação em parceria com a ESAD
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