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CATÁLOGO DE ENSINO 2014: O QUE É ENSINO?
O significado da palavra “ensino” remete à ação de instruir, doutrinar, com
regras ou preceitos. Referem-se a métodos diversos de instruir, todos com o único
objetivo de transmitir às futuras gerações princípios, ideias e conhecimentos que
a sociedade, naquele tempo e espaço, definiu como importante a ser transmitido.
Todo o ensino demanda o docente, o aluno e o objeto do conhecimento. Ou
seja, sem estre “tripé” não há a ação de ensinar. Seja o ensino como transmissão,
facilitação, tutoria ou fornecimento, é sempre unânime a necessidade do ensino
para garantir às futuras gerações a apropriação dos conhecimentos, historicamente,
elaborados pela humanidade.
Com o avanço científico, o ensino tem incorporado novas tecnologias,
métodos e técnicas de ensinar, com o auxílio de novos canais tais como, a internet.
Estas potencialidades são importantes na medida em que auxiliam a aprendizagem
e democratizam o acesso ao ensino. A propósito, não há razão de ser do ensino
sem a APRENDIZAGEM!
É nesse sentido que a UniFatecie concebe suas estratégias de ensino desde
a sua criação em 2007, com poucos cursos na área de Tecnologia: Curso Superior
de Tecnologia em Marketing, Processos Gerenciais e Gestão Ambiental. Desta
data, até hoje, muitos outros cursos de Graduação e Pós-Graduação, presenciais
e à distância foram incorporados à UniFatecie, trazendo para a Instituição
inúmeros profissionais de grande competência e alunos que hoje se colocam como
profissionais capacitados no mercado de trabalho e no meio acadêmico.
A UniFatecie tem o orgulho de oferecer um ENSINO e proporcionar uma
APRENDIZAGEM de qualidade para a Paranavaí e região Norte do Paraná!
Convidamos todos a partilharem um pouco destas atividades apresentadas neste
Catálogo!
Prof. Me. Daniel de Lima
Diretor de Ensino - UniFatecie
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APRESENTAÇÃO

“Em nossa instituição, sempre buscamos desenvolver o ensino, a pesquisa e a
extensão com igual importância. Penso que a extensão nos possibilita transformar
nossas pesquisas e o ensino em algo mais concreto, oferecendo a sociedade e a
nossos acadêmicos, oportunidades de desenvolvimento profissional e transformação
social. Nossos acadêmicos desde o início de seus estudos, já entendem o valor
de contribuírem com a sociedade onde estão inseridos através dos projetos de
extensão. É assim que formamos não só excelentes profissionais para o mercado,
mas também cidadãos conscientes de seu papel para com o desenvolvimento e
bem estar de todos”.
Gilmar de Oliveira
Diretor Geral

EDITORIAL

“Como diretor de ensino, pesquisa e extensão, vejo a importância da conectividade
entre esses três pilares. Um não deve se isolar do outro, devemos sempre nos
preocupar em desenvolver ações que levem nossos acadêmicos a aplicação prática
do que é ensinado em sala de aula e das pesquisas desenvolvidas por eles junto
aos professores. A extensão é a melhor forma de darmos uma resposta efetiva à
sociedade do que nossos acadêmicos estão fazendo em sala de aula, do que estão
aprendendo e de como podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade
onde vivem. Aqui na Fatecie, nossos acadêmicos desenvolvem suas competências,
habilidades e a cidadania, através do ensino, das pesquisas e da extensão”.
Daniel de Lima
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão
6
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01. ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA GESTÃO DE
CUSTOS
Coordenador (a): JOAQUIM MÁRIO DE PAULA E VICTOR BIAZON
Descrição do Projeto: A legislação tributária brasileira é uma das mais complexas de
todo o mundo. Além da carga tributária ser altíssima, existem diversas normatizações
federais, estaduais e municipais que são modificadas constantemente, dificultando
o acompanhamento e a efetiva execução da contabilidade fiscal. Assim, o presente
projeto tem o intuito de instigar o acadêmico a buscar soluções que auxiliem o
empresário no planejamento tributário, demonstrando que sua efetiva aplicação
pode otimizar lucros e redimensionar resultados, e ainda, contribuir para a
construção do relatório de Estágio. Visa conscientizar o empresário quanto à
necessidade em realizar o planejamento tributário, bem como, estar a par de todos
os tributos que incidem sobre suas operações. Aperfeiçoar o conhecimento dos
acadêmicos de Ciências Contábeis na disciplina de contabilidade intermediária,
interagindo o conteúdo ministrado em sala com a experiência prática dentro do
ambiente empresarial.

CURSO: Curso Superior de Ciências Contábeis.
Participantes: Acadêmicos da Instituição
Responsáveis pelo projeto: 2 docentes.
Contato: kim.pvai@gmail.com
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02. EDUCAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR PARA ALUNOS E
PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR E COMUNIDADE EM
GERAL
Coordenador (a): ALESSANDRO ARRAES.
Descrição do Projeto: Abordar Educação Financeira com a população adulta é
muito diferente da abordagem de população infanto-juvenil. Se crianças e jovens
estão inseridos em uma instituição escolar e em processo de formação cognitiva
e sobre sua visão de mundo, adultos não estão institucionalizados e têm visões
já construídas e em muitos casos arraigadas. Desta forma, projetos estruturados
permitem aprofundar e entender o comportamento dos públicos e inseri-los no
desenvolvimento das tecnologias, para que as ideias se tornem um grande banco
propostas. O projeto visa a responsabilidade socioambiental como um fator relevante
e ligado ao comportamento do acadêmico e de todo cidadão. O aluno como um
multiplicador do conhecimento dentro dos meios em que vive sua família. A tomada
de decisão autônoma, por considerar que há vários caminhos para lidar com as
questões financeiras e disseminar, por meio de parceria, dos conceitos trabalhados
em palestra.

CURSO: Curso Superior de Ciências Contábeis.
Participantes: Acadêmicos da Instituição
Responsáveis pelo projeto: 2 docentes.
Contato: arraesr@hotmail.com
8
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03. SEMANA DO MEIO AMBIENTE – PARADÃO AMBIENTAL
Coordenador (a): SÔNIA MARIA CRIVELLI MATARUCO
Descrição do Projeto: a Educação Ambiental é um processo de aprendizado que
busca formar uma consciência sobre a postura do homem em relação ao meio
ambiente. Tem como objetivo informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas
ambientais e suas possíveis soluções, buscando transformar os indivíduos em
participantes das decisões de sua comunidade. Daí a importância de trabalhar
desde cedo a Educação Ambiental no ensino formal, sendo integrada ao currículo
de forma a promover uma melhor aprendizagem e despertar a sensibilização do
alunado, contextualizando com a sua realidade na formação do cidadão crítico.
O projeto tem como objetivo motivar as pessoas a se converterem em agentes
ativos do desenvolvimento sustentável e equitativo. Estimular as comunidades
para mudança de atitude em relação à questão ambiental e facilitar a cooperação.
Valorizar atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio
ambiente. Conhecer os fenômenos da natureza referentes à água. Perceber a
dependência dos seres vivos em relação ao meio ambiente, em especial a água.
Reconhecer a ação do homem na transformação do meio ambiente, principalmente
no que diz respeito à poluição e ao desperdício de água.

CURSO: Curso Superior de Gestão Ambiental.
Participantes: Acadêmicos de Gestão Ambiental
Responsáveis pelo projeto: 12 docentes.
Contato: fatecie_paranavai@hotmail.com
CATÁLOGO
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04. CAMINHADA ECOLÓGICA
Coordenador (a): VICTOR BIAZON
Descrição do Projeto: Caminhada ecológica é uma atividade educativa e
recreativa, que envolve a incorporação de princípios do ecologismo traduzidos
na prática de Educação Ambiental de vertente emancipatória. A intenção da
Caminhada Ecológica é levar toda a comunidade para conhecer APA do Ribeirão
Arara – manancial de abastecimento público da cidade de Paranavaí – e ao mesmo
tempo realizar atividade física. A elaboração de atividades extra sala, é um método
interessante, fazendo com que os estudantes interajam com o meio ambiente. O
projeto terá o intuito de realizar o mapeamento e identificação de árvores existentes
no local e conhecer a realidade do APA do Ribeirão Arara. Com a realização desta
atividade, será possível transportar o conhecimento teórico à realidade do aluno,
proporcionando momentos de socialização e conscientização da preservação
ambiental. Nesta caminhada, a natureza oferece grau de preservação, conservação
ou recuperação ambiental, atrativos cênicos, históricos e/ou estéticos, além de
temas relevantes para conhecimento e estudo de temas socioambientais.

CURSO: Curso Superior de Gestão Ambiental.
Participantes: Acadêmicos de Gestão Ambiental
Responsáveis pelo projeto: 2 docentes.
Contato: soniamcm@sanepar.com.br
10
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05. UTILIZAÇÃO DA HP 12c E EXCEL
Coordenador (a): FÁBIO VAZ
Descrição do Projeto: Entende-se que a matemática financeira, utilizada dentro
das universidades, em geral, é de uso diverso, trabalhando com inúmeros conceitos
e práticas na análise de dados monetários, controle financeiro e planejamento de
ações de tomada de recursos por indivíduos ou organizações jurídicas. Pensando
nesta proposta, houve-se a necessidade de organizar um curso onde poderia
propiciar ao acadêmico um conhecimento e utilização das principais ferramentas da
HP 12c para os cálculos necessários para a gestão de negócios.

CURSO: Curso Superior de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Participantes: Acadêmicos de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: contato@fabiovaz.com.br
CATÁLOGO
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06. UTILIZAÇÃO DA HP 12c E EXCEL
Coordenador (a): FÁBIO VAZ
Descrição do Projeto: Entende-se que a matemática financeira, utilizada dentro
das universidades, em geral, é de uso diverso, trabalhando com inúmeros conceitos
e práticas na análise de dados monetários, controle financeiro e planejamento de
ações de tomada de recursos por indivíduos ou organizações jurídicas. Pensando
nesta proposta, houve-se a necessidade de organizar um curso onde poderia
propiciar ao acadêmico um conhecimento e utilização das principais ferramentas da
HP 12c para os cálculos necessários para a gestão de negócios.

CURSO: Curso Superior de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Participantes: Acadêmicos de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: contato@fabiovaz.com.br
12
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07. EMPRESÁRIO NA SALA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Coordenador (a): SONIA MARIA CRIVELLI MATARUCO
Descrição do Projeto: Trata-se de um projeto permanente onde as disciplinas
contempladas no módulo estudado, dentro do curso de Gestão Ambiental serão
mais bem conhecida de forma prática sob a visão de empresários, gerentes
e colaboradores que dentro de suas rotinas farão a exposição aos alunos para
que possam lincar o conteúdo teórico as reais práticas do mercado. Por se
tratar de formação de profissionais. A grande motivação para que as pequenas
empresas estejam buscando adquirir recursos da tecnologia de informação é
a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo. Essas
empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias para tratamento
de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, além do
aumento da qualidade de seus produtos.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Participantes: Acadêmicos de Gestão Ambiental
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: soniamcm@sanepar.com.br
CATÁLOGO
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08. EMPRESÁRIO/PROFISSIONAL EM SALA
Coordenador (a): ALESSANDRO ARRAIS RODRIGUES
Descrição do Projeto: Este projeto visa possibilitar ao aluno uma experiência prática,
onde o mesmo poderá identificar e associar, na atividade realizada, os conhecimentos
adquiridos no decorrer da disciplina. Ainda, estimular o senso crítico, levando-o a
perceber na atividade realizada, a vivência da realidade de seu cotidiano. Para a
Fatecie, este projeto promove a interação da faculdade com os profissionais da
comunidade em que está inserida. Para os alunos, os mesmos terão a possibilidade
de interagir com um profissional atuante no mercado, afim de sanar suas dúvidas
que possam existir em relação ao ambiente corporativo. Tem como objetivos, ainda
o de proporcionar aos alunos, uma visão geral do funcionamento de um escritório
de contabilidade; demonstrar aos alunos, a importância da Contabilidade Geral e
oportunizar momentos de interação e debate entre o profissional convidado e os
alunos, afim de agregar conhecimento prático de mercado aos mesmos.

CURSO: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis
Participantes: Acadêmicos em Administração e Ciências Contábeis
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: arraesr@hotmail.com
14
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09. UTILIZAÇÃO DA HP 12c E EXCEL
Coordenador (a): FÁBIO VAZ
Descrição do Projeto: Entende-se que a matemática financeira, utilizada dentro
das universidades, em geral, é de uso diverso, trabalhando com inúmeros conceitos
e práticas na análise de dados monetários, controle financeiro e planejamento de
ações de tomada de recursos por indivíduos ou organizações jurídicas. Pensando
nesta proposta, houve-se a necessidade de organizar um curso onde poderia
propiciar ao acadêmico um conhecimento e utilização das principais ferramentas da
HP 12c para os cálculos necessários para a gestão de negócios.

CURSO: Curso Superior de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Participantes: Acadêmicos de Administração, Processos Gerenciais e Ciências
Contábeis.
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: contato@fabiovaz.com.br
CATÁLOGO
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10. PROJETO INCUBADORA DE NEGÓGIOS
Coordenador (a): GILMAR DE OLIVEIRA
Descrição do Projeto: O contexto socioeconômico atual demanda ações
estruturadas em processos de desenvolvimento integrado e compartilhadas com
as instituições que atuam com os mesmos objetivos, agregando valores, recursos e
talentos, além de promover a sinergia de ações, melhorando assim, o desempenho
das ações institucionais individuais. O projeto insere-se na perspectiva, apoiandose em ações estruturantes, ações organizacionais, ações de capacitação e ações
de fomento e desenvolvimento de negócios, processos produtivos e produtos,
como forma de promover o desenvolvimento local e regional. O presente projeto
contempla um conjunto de atividades que visam estimular o empreendedorismo
e preparar projetos que tenham potencial para se tornar futuras empresas.
Desenvolver ações voltadas para a capacitação humana, produtiva, tecnológica,
científica, mercadológica e gerencial de acadêmicos oportunizará a criação de um
ambiente favorável à geração de novos negócios, novos processos produtivos
e novos produtos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do
município e região, além de possibilitar aos alunos, o desenvolvimento de pequenos
empreendimentos ou empresas nascentes.

CURSO: Todos os cursos da IES
Participantes: Todos os acadêmicos da IES
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: não apresenta contato.
16
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11. RECUPERAÇÃO DE FUNDO DE VALE DO RIBEIRÃO XAXIM
Coordenador (a): DALGIMA JANDOTI DE CARVALHO
Descrição do Projeto: A ação do homem através de atividades como desmatamento
das encostas, em bacias hidrográficas, práticas agrícolas inadequadas, uso de
agrotóxicos, interfere notoriamente no funcionamento dos ecossistemas, causando
sérios problemas aos recursos hídricos. O conhecimento integrado e aprofundado
destes processos são vitais para o manejo adequado, capaz de garantir o
desenvolvimento sustentável garantindo água a atual e futura geração. O projeto
visa dar apoio para os alunos ampliar seus conhecimentos adquiridos em sala de
aula, dando suporte técnico para realizar a recuperação do fundo Vale do Ribeirão
Xaxim, de Paranavaí, Paraná. Além de envolver os alunos na problemática deste
Ribeirão, na busca de alternativas viáveis, que visem a garantia de qualidade e
quantidade de água a todos os usos a que o manancial se destine, bem como
adquirir conhecimentos práticos sobre este assunto.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Participantes: Acadêmicos de Gestão Ambiental
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: dal_c05@hotmail.com
CATÁLOGO
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12. EMPRESÁRIOS NA SALA – OS SISTEMAS E A TOMADA DE
DECISÃO
Coordenador (a): VICTOR VINÍCIUS BIAZON E HEIDER JÉFERSON GONÇALVES.
Descrição do Projeto: Trata-se de um projeto permanente onde as disciplinas
contempladas no módulo estudado, dentro do curso de Processos Gerenciais
serão mais bem conhecida de forma prática sob a visão de empresários, gerentes
e colaboradores que dentro de suas rotinas farão a exposição aos alunos para
que possam lincar o conteúdo teórico as reais práticas do mercado. Por se
tratar de formação de profissionais. A grande motivação para que as pequenas
empresas estejam buscando adquirir recursos da tecnologia de informação é
a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo. Essas
empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias para tratamento
de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, além do
aumento da qualidade de seus produtos.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Participantes: Acadêmicos de Processos Gerenciais
Responsáveis pelo projeto: 2 docentes.
Contato: victorbiazon@hotmail.com
18
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13. VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DA SANEPAR PARA AMPLICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Coordenador (a): SONIA MARIA CRIVELLI MATARUCO
Descrição do Projeto: O atual projeto amplia os conhecimentos adquiridos pelos
alunos, colocando os mesmos de frente com as realidades debatidas nas disciplinas
melhorando assim, a percepção dos problemas e soluções reais. Conhecimento da
problemática que envolve os recursos hídricos da cidade e que podem influenciar
diretamente nos processos produtivos das empresas. Busca envolver os alunos na
problemática e soluções de problemas dos locais visitados, debatendo soluções
viáveis que visem a garantia de qualidade e quantidade dos Recursos Naturais,
sendo eles, água, florestas, fauna e flora favorecendo assim, adquirir conhecimentos
práticos sobre estes assuntos.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Participantes: Acadêmicos de Processos Gerenciais
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: soniamcm@sanepar.com.br
CATÁLOGO
DE ENSINO

2014

19

14. EMPRESÁRIO NA SALA: GESTÃO MERCADOLÓGICA
Coordenador (a): VICTOR VINÍCIUS BIAZON E MARIA EUNICE DE MOURA
BASSO
Descrição do Projeto: Trata-se de um projeto permanente onde as disciplinas
contempladas no módulo estudado, dentro do curso de Processos Gerenciais
serão mais bem conhecida de forma prática sob a visão de empresários, gerentes
e colaboradores que dentro de suas rotinas farão a exposição aos alunos para
que possam lincar o conteúdo teórico as reais práticas do mercado. Por se
tratar de formação de profissionais. A grande motivação para que as pequenas
empresas estejam buscando adquirir recursos da tecnologia de informação é
a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo. Essas
empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias para tratamento
de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, além do
aumento da qualidade de seus produtos.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Participantes: Acadêmicos de Processos Gerenciais
Responsáveis pelo projeto: 2 docentes.
Contato: victorbiazon@hotmail.com e mariabasso@seab.pr.gov.br
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15. EMPRESÁRIO NA SALA: COMÉRCIO EXTERIOR E CENTRO
DE REFERÊNCIA AGROALIMENTAR
Coordenador (a): VICTOR VINÍCIUS BIAZON
Descrição do Projeto: A Secretaria Municipal da Agricultura constrói projetos de
estímulo a produção agropecuária e agroindustrial, cujo objetivo é fomentar tais
práticas oferecendo diversos subsídios técnicos e conceituais.

Trata-se de um

projeto permanente onde as disciplinas contempladas no módulo estudado, dentro
do curso de Processos Gerenciais serão mais bem conhecida de forma prática sob
a visão de empresários, gerentes e colaboradores que dentro de suas rotinas farão
a exposição aos alunos para que possam lincar o conteúdo teórico as reais práticas
do mercado. Por se tratar de formação de profissionais. A grande motivação para
que as pequenas empresas estejam buscando adquirir recursos da tecnologia de
informação é a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo.
Essas empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias para
tratamento de informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente,
além do aumento da qualidade de seus produtos.

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Participantes: Acadêmicos de Processos Gerenciais
Responsável pelo projeto: 1 docente.
Contato: victorbiazon@hotmail.com
CATÁLOGO
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16. SEMANA ACADÊMICA 2014
Coordenador (a): DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA FACULDADE FATECIE
Descrição do Projeto: Este evento que completa o sexto ano, tem o propósito de
apresentar aos alunos experiências de mercado nas mais diversas áreas de estudo,
sempre abordando crescimento, formas de gestão ligadas a temática da edição.
O projeto da Semana Acadêmica visa envolver os acadêmicos como ouvintes
com realidades práticas, oriundas de profissionais das mais diversas áreas da
gestão de negócios. A edição terá como conteúdos Inovação, Gestão sustentável,
Cooperativismo, Processos Industriais dentre outros que serão apresentados por
meio de apresentação de artigos científicos.

CURSO: Todos os cursos
Participantes: Todos os discentes da Instituição
Responsáveis pelo projeto: Direção e Coordenação.
Contato: direção@fatecie.com
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17. O DIREITO TRABALHISTA E SUAS PECULIARIDADES
Coordenador (a): MARIA EUNICE BASSO
Descrição do Projeto: O presente projeto visa contemplar os conteúdos de
Legislação Trabalhista, ministrados nas disciplinas: Instituições de Direito Público
e Privado para os cursos de Administração e Ciências Contábeis e Legislação
Trabalhista e Tributária para o Curso de Processos Gerenciais, efetuando dessa
forma uma integração maior entre os dois componentes disciplinares. O Direito do
Trabalho procura incluir, em seu campo de atuação, um número cada vez maior
de categorias de relações laborais até então excluídas de sua regulamentação.
Este ramo do Direito visa proteger o trabalhador do detentor do poder econômico
que com ele se relaciona, impondo direitos irrenunciáveis aos trabalhadores e
deveres jurídicos inegociáveis aos que exploram seu trabalho. O presente projeto
visa oportunizar ao acadêmico o entendimento das peculiaridades que permeiam
o Direito Trabalhista como um todo, proporcionando o embasamento técnico
necessário para a comparação salutar e necessária entre teoria e prática.

CURSO: Curso Superior em Administração, Ciências Contábeis e Processos
Gerenciais
Participantes: Curso Superior em Administração, Ciências Contábeis e Processos
Gerenciais
Responsável pelo projeto: Maria Eunice Basso.
Contato: mariaeunicebasso@yahoo.com.br
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18. PSICOLOGIA DO TRABALHO NAS ORGANIZAÇÕES:
ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO, APRESENTAÇÃO PESSOAL
E ENTREVISTA DE EMPREGO PARA ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR E COMUNIDADE GERAL
Coordenador (a): ALESSANDRO ARRAES
Descrição do Projeto: Atualmente, investe-se muito na seleção de candidatos e
os processos seletivos tornaram-se muito rigorosos, longos e exaustivos, com o
objetivo de conhecer o candidato e contratar o melhor talento do mercado. Para
estar preparado para a seleção, o candidato precisa ter um autoconhecimento,
autocontrole, conhecer-se, pois é a partir daí que poderá fazer seu marketing
pessoal, elaborar um bom currículo, que abrirá as portas para entrevistas. Saber
se comportar numa entrevista de seleção, bem como, saber trabalhar em equipe.
É preciso, portanto, ter um currículo de acordo com as exigências que o mercado
de trabalho impõe. Diante da real importância de se ter um bom currículo e de fazer
uma boa apresentação buscou-se elaborar um projeto, com material adequado
sobre currículos, como fazer sua estruturação, sua distribuição e o que seria correto
apresentar neste primeiro contato com o cargo requerido, bem como, orientar o
participante em uma entrevista de emprego, como se comportar diante de algumas
perguntas e dinâmicas que podem aparecer o decorrer do processo.

CURSO: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis.
Participantes: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis
Responsável pelo projeto: Bruna do Carmo de Souza.
Contato: brunapsico@hotmail.com
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19. DIREITO INTERNACIONAL COM ÊNFASE NO DIREITO DA
UNIÃO EUROPEIA
Coordenador (a): MARIA EUNICE BASSO
Descrição do Projeto: O principal objetivo deste projeto é possibilitar ao acadêmico
a compreensão do Direito Internacional, fornecendo uma visão ampla e geral
sobre os principais aspectos, especialmente no que se refere ao Direito da União
Europeia, de modo que adquiram conceitos e, por conseguinte, o instrumental
teórico necessário à assimilação da abordagem proposta, calcada na realidade
contemporânea, possibilitando, dessa forma, a compreensão da dimensão publicista
da temática, como forma de garantia de direitos fundamentais. Objetiva oportunizar
ao acadêmico a análise e compreensão da aplicação prática dos conceitos e
competências diante das relações reguladas pelo Direito Internacional, cujo tema
é alusivo à disciplina de Instituições de Direito Público e Privado e os diferenciais
quanto ao modus operandi do Direito da União Europeia.

CURSO: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis.
Participantes: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis
Responsável pelo projeto: Maria Eunice de Moura Basso
Contato: mariaeunicebasso@yahoo.com.br
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20. O DESTINO DO LIXO NO PARANÁ
Coordenador (a): SONIA MATARUCO
Descrição do Projeto: Os consórcios intermunicipais são os caminhos para
eliminar os lixões no Estado, fazendo cumprir a lei que estabelece tal meta para
esse ano. No Paraná há pelo menos 117 municípios que já estão se integrando
em consórcios. Somadas, as cidades representam 93% de todo resíduo sólido do
Estado. Dentre os municípios está Paranavaí que tem o consórcio funcionando
e já recebe os resíduos coletados em outras três cidades. O consórcio está em
expansão. Pela legislação em vigor, as cidades têm que acabarem com os lixões,
implantando aterros. Por isso, a importância de que os prefeitos se unam para o
cumprimento da meta. A separação do que é lixo comum do material reciclável é,
portanto, interessante do ponto de vista econômico.

CURSO: Curso Superior De Tecnologia em Gestão Ambiental
Participantes: Curso Superior De Tecnologia em Gestão Ambiental
Responsável pelo projeto: Sônia Mataruco
Contato: soniamcm@sanepar.com.br
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21. INTRODUÇÃO SOBRE TRIBUTOS
Coordenador (a): JOAQUIM MARIO DE PAULA
Descrição do Projeto: De acordo com o Portal Tributário, existem aproximadamente
90 tipos de tributos no Brasil, incidindo nas mais diversas operações das empresas.
De acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN), considera-se
tributo toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Fiscalização e controle
deveriam ser guias de nossa conduta pessoal em relação aos tributos praticados
atualmente no Brasil, mas antes é preciso saber o que são tributos, qual a função,
tipos entre outros. O presente projeto visa aproximar o acadêmico acerca do tema
tributos, proporcionando ao acadêmico uma visão ampla e prática do assunto, que
está presente no nosso dia a dia.

CURSO: Curso Superior De Administração e Ciências Contábeis
Participantes: Curso Superior De Administração e Ciências Contábeis
Responsável pelo projeto: Joaquim Mario de Paula Pinto
Contato: kim.pvai@gmail.com
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22. A INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS “LIBRAS”
COMO DISCIPLINA CURRICULAR NO ENSINO SUPERIOR
Coordenador (a): ELIZETE PINTO CRUZ
Descrição do Projeto: A inclusão de surdos no contexto de Educação Básica ao
Ensino Superior tem sido muito estudada e debatida nos últimos tempos. Sabese que não basta que o surdo frequente uma sala de aula, mas que este seja
atendido nas suas especificidades enquanto aluno. Cada vez mais se torna real a
presença de alunos surdos em âmbitos escolares, e isso requerem dos profissionais
envolvidos no processo educação uma mudança significativa na visão, no ensino
e na acessibilidade por uma educação bilíngue. Seguindo essa linha de ação
torna-se necessária a orientação tanto docente, quanto discente sobre as políticas
educacionais que norteiam o ingresso do sujeito surdo nos espaços escolares
e a inclusão das Libras como disciplina curricular no ensino Superior. O projeto
tem como intuito conhecer a trajetória histórica, cultural e linguística dos surdos.
Compreender as propostas que fundamentam a inclusão escolar e, esclarecer
sobre o novo modelo de educação bilíngue do ensino básico ao superior.

CURSO: Todos os cursos da IES
Participantes: Todos os discentes da IES
Responsável pelo projeto: Elizete Pinto Cruz
Contato: elikids@hotmail.com
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23. ETIQUETA CORPORATIVA
Coordenador (a): VICTOR BIAZON
Descrição do Projeto: A realização deste projeto é uma forma de informar e preparar
os alunos formandos ou não, de como o mercado espera que se comportem,
sobretudo pela crença de que as pessoas são contratadas pela competência, porém
são mantidas ou descartadas por seu comportamento. O projeto visa informar e
ensinar bons comportamentos para ingresso e permanência em organizações.
Espera-se a compreensão acerca do certo e errado em termos comportamentais
como membro das organizações e como cidadão membro de uma sociedade.

CURSO: Curso Superior em Processos Gerenciais, Administração e Ciências
Contábeis.
Participantes:

Discentes

do

Curso

Superior

em

Processos

Gerenciais,

Administração e Ciências Contábeis.
Responsável pelo projeto: Victor Biazon
Contato: victorbiazon@hotmail.com
CATÁLOGO
DE ENSINO

2014

29

24. IDENTIFICAÇÃO DE INOVAÇÃO E COMPETIÇÃO NAS
EMPRESAS DO SHOPPING DE PARANAVAÍ
Coordenador (a): FÁBIO OLIVEIRA VAZ
Descrição do Projeto: O presente projeto visa propiciar ao acadêmico um
conhecimento presencial das estratégias de inovação e competitividade das
organizações de um shopping. Com entrevistas aos comerciantes e execução
de um relatório sobre a visita com conclusões e sugestões, desta forma, gerando
conhecimento agregado. Tem como intuito compreender o funcionamento
administrativo e estratégico de um shopping e a concorrência interna entre as
organizações ali instaladas.

CURSO: Curso Superior em Processos Gerenciais
Participantes: Discentes do Curso Superior em Processos Gerenciais
Responsável pelo projeto: Fábio Oliveira Vaz
Contato: contato@fabiovaz.com.br
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25. RECUPERAÇÃO DO FUNDO DO VALE DO RIBEIRÃO OURO
VERDE.
Coordenador (a): SÔNIA MARIA CRIVELLI MATARUCO
Descrição do Projeto: O projeto tem o objetivo de dar apoio prático para os alunos
ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, dando suporte técnico para
realizar a limpeza do rio, coleta de água para análise de OD e pH do Ribeirão
Ouro Verde em Paranavaí – Paraná. Visa envolver os alunos na problemática
deste Ribeirão Ouro Verde, na busca de alternativas viáveis, que visem a garantia
de qualidade da água a todos os usos a que o manancial se destine, bem como
adquirir conhecimentos práticos sobre este assunto. Espera-se com este projeto
realizar a recuperação de Fundo de Vale do Ribeirão Ouro Verde, garantindo uma
melhor qualidade da água, e melhor qualidade de vida da população. Incentivar a
população local a cuidar do recurso natural próximo a suas residências.

CURSO: Curso Superior em Gestão Ambiental
Participantes: Discentes do Curso Superior em Gestão Ambiental
Responsável pelo projeto: Sônia Maria Crivelli Mataruco
Contato: soniamcm@sanepar.com.br
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26. VISITA TÉCNICA RPC-TV
Coordenador (a): JORGE LUIZ GARCIA VAN DAL
Descrição do Projeto: O Curso Superior de Tecnologia em Marketing aborda em
suas disciplinas os fundamentos teóricos e também as questões práticas ligadas
à profissão do mercadólogo. Portanto, consideramos de extrema importância o
contato dos acadêmicos com empresas/organizações que já estão estabelecidas
no mercado para conhecerem a realidade do dia a dia e seus métodos de trabalho.
É importante dizer também que as visitas técnicas com esse objetivo causa uma
experiência ímpar na vida do acadêmico, que pode decidir nesses momentos em
quais áreas específicas do mercado quer trabalhar e se especializar. Queremos
também estreitar o contato de nossos alunos com as empresas da cidade e da
região. Outro fator é a rede de contatos profissionais que o acadêmico pode criar, o
que pode gerar futuras oportunidades de emprego. Visa ampliar os conhecimentos
gerais acerca dos processos de criação, produção e distribuição de conteúdo nos
veículos de comunicação. Além de conhecer especificamente como funcionam os
departamentos de Marketing, Vendas e Mídia

CURSO: Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Participantes: Discentes do Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Responsável pelo projeto: Jorge Luiz Garcia Van Dal
Contato: jorgevandal@yahoo.com.br
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27. PALESTRA IBOPE MEDIA – RODRIGO CIERCO: DIRETOR
IBOPE SUL
Coordenador (a): JORGE LUIZ GARCIA VAN DAL
Descrição do Projeto: O IBOPE desenvolve uma série de pesquisas e oferece
produtos e serviços variados que ajudam a antecipar tendências e traduzir o
sentimento da sociedade diante dos mais diferentes assuntos e situações. O Grupo
é referência no mercado de pesquisa e informação nas áreas de mídia, opinião
pública, geonegócios, produtos e serviços, marcas, comunicação, consumo, política,
entre outras. Por meio de estudos customizados, qualitativos e quantitativos, além
de relatórios detalhados que atendem às necessidades dos clientes e os orientam a
tomar decisões estratégicas, o IBOPE abrange vários segmentos do mercado, com
foco nas áreas de inovação, comportamento, percepção e tendências. O diretor do
IBOPE, Rodrigo Cierco, apresentará todos os serviços oferecidos pelos institutos
aos acadêmicos do curso de Marketing da Faculdade Fatecie e aos convidados do
evento. O projeto visa apresentar os serviços do IBOPE, aprender sobre métodos
de pesquisa como amostragem, pesquisas qualitativas, quantitativas, eleitorais e
sobre o mercado.

CURSO: Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Participantes: Discentes do Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Responsável pelo projeto: Jorge Luiz Garcia Van Dal
Contato: jorgevandal@yahoo.com.br
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28. DIA DO PROFISSIONAL DE MARKETING
Coordenador (a): JORGE LUIZ GARCIA VAN DAL
Descrição do Projeto: O projeto envolve os acadêmicos e professores do curso
superior em Marketing da Faculdade Fatecie na organização e promoção de um
evento que comemora o dia do profissional de Marketing com a realização de uma
palestra para convidados, apresentação de um esquete teatral e uma atração musical,
homenagens aos profissionais de Marketing e empresas da região com a entrega
de troféus, além de um coquetel para os convidados e alunos confraternizarem.
Hoje, o profissional de Marketing tem que pensar no contato diário com seu público,
mostrar que sua empresa é comandada por pessoas de carne e osso e, que a
opinião dele é importante. Olhar para esse novo cenário e perceber que o modo
de se expressar mudou, que suas defesas ganharam forças a partir de um click. As
empresas precisam rever detalhes emocionais e espirituais do consumidor, pensar
em soluções para problemas sociais do Mundo. Por isso, o presente trabalho se
justifica como mais uma forma de valorizar este profissional.

CURSO: Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Participantes: Discentes do Curso Superior em Tecnologia em Marketing
Responsável pelo projeto: Jorge Luiz Garcia Van Dal
Contato: jorgevandal@yahoo.com.br
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29. VISITA TÉCNICA NO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE
PARANAVAÍ
Coordenador (a): ESTER BACK
Descrição do Projeto:. A principal questão é a educação ambiental para a coleta
seletiva e, assim a utilização de um aterro sanitário. Abordará a parte da legislação
ambiental vigente para Aterro Sanitário, conteúdo sobre meio ambiente, gestão de
resíduos sólidos e gerenciamento de áreas urbanas. Sendo todos os conteúdos
direcionados a parte prática. O presente trabalho deixará os alunos mais inteirados
a respeito de regularizar e operar um Aterro Sanitário, ficando este mais preparado
para o mercado de trabalho. Visa implantar projetos de Educação Ambiental para
que a Coleta Seletiva funcione e o Aterro possa ser utilizado.

CURSO: Curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental
Participantes: Discentes do Curso Superior em Gestão Ambiental
Responsável pelo projeto: Ester Back
Contato: esterback@gmail.com
CATÁLOGO
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30. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Coordenador (a): MARIA EUNICE DE MOURA BASSO
Descrição do Projeto: Tendo em vista a aplicação dos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, se faz necessária uma reflexão sobre o papel
do administrador e contador público no contexto atual. O Processo Administrativo
Disciplinar, também chamado impropriamente de inquérito administrativo, é o meio
de apuração e punição de faltas graves do servido público e demais pessoas sujeitas
ao regime fundacional de determinados estabelecimentos da Administração. Tal
processo baseia-se na supremacia especial que o Estado mantém dobre todos
aqueles que se vinculam a seus serviços ou atividades, definitiva ou transitoriamente,
submetendo-se à sua disciplina. Como o mundo corporativo está cada vez mais
exigente e competitivo, sendo que nesse contexto os serviços públicos estão
angariando gradativamente mais visibilidade, o presente projeto oportuniza ao
acadêmico a compreensão da aplicação prática dos conceitos alusivos á disciplina
de Instituições de Direito Público e Privado.

CURSO: Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis.
Participantes: Discentes do Curso Superior em Administração e Ciências Contábeis.
Responsável pelo projeto: Maria Eunice de Moura Basso
Contato: mariaeunicebasso@yahoo.com.br
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