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Conhecendo

Direito

O Bacharel em Direito deve
ter uma visão sistêmica da socie-
dade, onde se encontra inserido
para desenvolver o papel de agen-
te constitutivo e modificador da
sociedade em transformação, um
bacharel que, além de operador
jurídico-político seja um cidadão
envolvido no processo democrá-
tico de construção da socieda-
de, consciente do significado das
diversas mediações e interações
que o sistema jurídico contempo-
râneo proporciona entre o espa-
ço público e o espaço privado.

O campo de atuação do Advo-

Cursos oferecidos pela Faculdade Santo Antônio de Pádua

gado é bastante amplo. O Bacharel
em Direito poderá exercer suas
funções no setor estatal, atuando
como Juiz de Direito, Promotor de
Justiça, Procuradores, Delegados,
Auxiliares da Justiça, dentre ou-
tras funções. Também no setor pri-
vado, a advocacia floresce como
importante atividade, dividida em
advocacia contenciosa e adminis-
trativa (consultoria). Cresce tam-
bém na atualidade o número de Ad-
vogados que trabalham como con-
sultores de negócios.

Carlos Alberto de Souza
Silva - Coordenador

Administração

O Bacharel em Administração
deve ter uma visão sistêmica para
compreender as questões cientí-
ficas, técnicas, sociais, econô-
micas e gerenciais no seu conjun-
to, observados os níveis gradu-
ais do processo de tomada de de-
cisão, bem como a capacidade de
se autodesenvolver e assimilar
novas informações, apresentan-
do versatilidade, espírito de equi-
pe, entusiasmo, liderança e foco
no resultado, contextualizada no
trato de situações diversas pre-
sentes ou emergentes nos vários
segmentos do campo de atuação
do Administrador.

O campo de atuação do Ad-

ministrador é bastante amplo.
Ele deve planejar, organizar e
liderar as atividades de empre-
sas nos setores: público, priva-
do e terceiro setor onde situ-
am-se as ONGs, além de definir
estratégias e diretrizes de tra-
balho nas mais diversas contin-
gências e áreas, tais como: hos-
pitalar, agrobusiness, educaci-
onal, financeira e muitas ou-
tras. Suas competências são im-
prescindíveis nas situações de
crise, pois cabe a ele gerir pes-
soas, recursos e decidir os ru-
mos da empresa.

Jeusiane Duarte Lamin
Coordenadora

Educação Física

A Licenciatura Plena em Edu-
cação Física prepara e qualifica
o profissional para a docência na
educação básica, visando a for-
mação, a ampliação e o enrique-
cimento cultural dos alunos, com
o propósito de aumentar as pos-
sibilidades de adoção de um esti-
lo de vida fisicamente ativo, pra-
zeroso e saudável, sendo capaz
de organizar, executar e super-
visionar programas de atividades
físicas e esportivas, de consci-
entizar sobre a importância do
esporte na saúde, no bem-estar
e na socialização e integração dos
indivíduos. O licenciado pode
exercer suas funções como pro-
fessor em escolas públicas e par-
ticulares no Ensino Fundamental
e Médio.

A Educação Física é uma área
de intervenção acadêmico profis-
sional que tem como objeto de
estudo e de aplicação o movimen-
to humano, um foco nas diferen-
tes modalidades do exercício físi-
co, da ginástica, do jogo, do es-

Enfermagem

O Bacharelado em Enferma-
gem tem como compromisso pe-
dagógico proporcionar conheci-
mentos teórico-metodológicos,
ético-políticos e técnico-opera-
tivos para formação de enfermei-
ros críticos, competentes, capa-
zes de interagir socialmente,
trabalhar com o medicamento no
aspecto social, científico e tec-
nológico, com ética e comprome-
timento, com a política de saúde,
sintonizado com as particularida-
des das demandas regionais.

O objetivo do curso é, atra-
vés da construção do conheci-
mento, possibilitar que a forma-
ção do Enfermeiro contemple as
necessidades sociais da saúde, a
atenção integral da saúde no sis-
tema regionalizado e hierarqui-
zado de referência e contra-re-

porte, das lutas/artes marciais,
da dança nas perspectivas da pre-
venção de problemas de agravo
da saúde, da formação cultural,
da educação e da reeducação
motora, do rendimento físico-es-
portivo, do lazer, da gestão de
empreendimentos relacionados às
atividades físicas, recreativas e
esportivas, além de outros cam-
pos que oportunizem ou venham
a oportunizar a prática de ativi-
dades físicas, recreativas e es-
portivas.

“Embora a formação em Edu-
cação Física esteja inserida na
área da Saúde, é imperiosa a
compreensão de seu caráter mul-
tidisciplinar que, além de possuir
um corpo de conhecimento pró-
prio, utiliza-se de conhecimen-
tos produzidos no contexto das
Ciências Biológicas, Humanas e
Sociais, bem como da Arte e da
Filosofia” (Parecer CNE/CES
0058/2004, p. 9).

Ana Cristina Siqueira de
Almeida - Coordenadora

ferência e o trabalho em equipe,
com ênfase no Sistema Único de
Saúde (SUS).

O campo de atuação do en-
fermeiro é bastante amplo. Na
área assistencial, por exemplo,
ele presta atendimento, isolado
ou coletivo, em hospitais, ambu-
latórios e creches, tratando prin-
cipalmente de pacientes em es-
tado grave ou daqueles que re-
querem cuidados especializados.
Pode, também, trabalhar como
profissional independente, em clí-
nicas; atender em domicílio – o
que caracteriza o aspecto libe-
ral da profissão -, ou ainda em
atividades de consultoria, asses-
soria hospitalar e ensino de se-
gundo e terceiro graus.

Ana Paula de Barros
Oliveira - Coordenadora

Os eventos de maior signi-
ficado na vida das pessoas acon-
tecem sob o signo instigante da
superação e do desafio: a con-
clusão de uma etapa traz, em
si, o germe de outras emprei-
tadas, com o surgir de novas
possibilidades. Assim estão con-
figuradas as cerimônias de for-
matura realizadas no Campes-
tre Pádua Clube, em Santo An-
tônio de Pádua, no início de
dezembro de 2009.

A Faculdade Santo Antônio
de Pádua, um ponto de conver-
gência para a comunidade regi-
onal, está realizando, de 1º a 5
de dezembro as festividades de
formatura dos novos profissio-
nais de Administração e Direi-
to. No dia 1º, às 19 horas, a
celebração da Missa em Ação de
Graças, na Matriz de Santo An-
tônio de Pádua, pelo padre

Maxwell Santos de Almeida; na
mesma data, às 20h30, Culto em
Ação de Graças, na Primeira
Igreja Batista, oficiado pelo pas-
tor Márcio Antunes. As cerimô-
nias de colação de grau, no Cam-
pestre Pádua Clube: no dia 2, a
Turma Professor Francisco Simo-
nini da Silva, do Curso de Admi-
nistração, e no dia 3, as Turmas
A e B do Curso de Direito. No dia
seguinte, também no Campes-
tre Pádua Clube, o Baile dos For-
mandos do Curso de Administra-
ção. Encerrando a programação,
no dia 5, o Baile dos Formandos
do Curso de Direito.

Presenças
A experiência única vivida

pelos formandos foi comparti-
lhada por grande número de fa-
miliares e convidados, desta-
cando-se a participação de per-

sonalidades representativas da
vida acadêmica, autoridades e
membros da comunidade.

Dentre os presentes, o dire-
tor-presidente da Mantenedora
e patrono da Turma A do Curso
de Direito, professor Adolfo Egí-
dio Reis; o diretor da FASAP,
professor Francisco Simonini da
Silva, homenageado pela Turma
de Administração; o diretor Fi-
nanceiro da Instituição, Sérgio
Valério Miranda Pereira; o pre-
feito de Santo Antônio de Pá-
dua, José Renato Fonseca Padi-
lha; o presidente da Câmara
Municipal, Jadir Júnior; a juíza
da Comarca de Santo Antônio de
Pádua, Cristina Sodré Chaves;
a secretária municipal de Edu-
cação e Cultura, Vera Lúcia Ke-
zen Kamilo Jorge; o vice-prefei-
to Ralf Kezen Leite, paraninfo
das duas Turmas do Curso de

Direito; o professor Ilson Viana
Magalhães Júnior, paraninfo da
Turma Professor Francisco Simo-
nini da Silva do Curso de Admi-
nistração; a professora Ana Pau-
la de Barros Oliveira, patrona
dos formandos em Administra-
ção; o professor Romualdo Men-
des de Freitas Filho, amigo da
Turma A e patrono da Turma B
do Curso de Direito; professor
Mário Maia Júnior, amigo da Tur-
ma B do Curso de Direito; pro-
fessora Sidilene Rodrigues, ami-
ga da Turma de Administração;
e o funcionário da FASAP, Sady
Caetano da Silva Filho, homena-
geado por todos os formandos.
Destacam-se também os orado-
res das turmas José Francisco
Berriel de Carvalho (Administra-
ção), Antônio Carlos de Oliveira
(Direito – Turma A) e Aprígio José
Escobar Viana (Direito Turma B).

Aula da Saudade, um
momento especial

Os vínculos estabelecidos
entre os membros da comuni-
dade acadêmica passam a com-
por uma perspectiva que con-
grega as experiências vividas
e atua como um referencial de
grande significado para todos.

Uma forma de registrar essa
convivência é a Aula da Sauda-
de, um momento especial vivi-
do no dia 24 de novembro, na
FASAP, pelos formandos do Cur-
so de Administração, e no dia
27, no Teatro Municipal de San-
to Antônio de Pádua, pelos for-
mandos do Curso de Direito. A
professora Patrícia Viana Costa
foi convidada para ministrar as
Aulas da Saudade dos Cursos de
Direito - A e Administração, e a
professora Marta Xavier de Lima
Gouveia, do Curso de Direito - B.

Sede própria da FASAP, uma demonstração de confiança em Santo Antônio de Pádua e no Noroeste fluminense

Busca da formação integral e integrada

A FASAP, em consonância com as normas estabelecidas, estrutura-se de
modo a proporcionar uma formação humanista e generalista aos profissionais
egressos de seus cursos de graduação, garantindo-lhe condições de se torna-
rem agentes de mudanças, que utilizem normas e princípios como instrumen-
tos hábeis à compreensão de situações complexas e intrínsecas ao seu de-
sempenho profissional. Além disso, esses profissionais estarão aptos a domi-
nar tecnologias e métodos para um contínuo desenvolvimento de competências
e aplicação de conhecimentos adquiridos, visando contribuir para o permanen-
te crescimento da pessoa humana, como indivíduo inserido na coletividade.

Cerimônias de FCerimônias de FCerimônias de Formaturormaturormatura dos Cursosa dos Cursosa dos Cursos
de Direito e de de Direito e dede Direito e de AdministrAdministrAdministraçãoaçãoação

Cerimônias de Formatura dos Cursos
de Direito e de Administração
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A cidade de Santo Antô-
nio de Pádua guarda impor-
tante registro em sua histó-
ria, no transcorrer de 2002.
No dia 2 de maio desse ano,
foi fundada a Faculdade Santo
Antônio de Pádua (FASAP),
mantida pela Sociedade Edu-
cacional Desembargador Plí-
nio Pinto Coelho (SEDEP). Ine-
gavelmente um marco para
toda o Noroeste fluminense.

A Faculdade iniciou suas
atividades acadêmicas em
junho de 2004, com o Bacha-
relado em Administração
(Portaria 703/MEC, de
10.03.2004). Nessa oportuni-
dade, a Instituição obteve
seu credenciamento, por in-
termédio da Portaria 702/
MEC, de 10.03.2004, ambas
publicadas no DOU em
19.03.2004.

A seguir, obteve a autori-
zação para o funcionamento
do Bacharelado em Direito,
por força da Portaria 4.204/
MEC, de 17.12.2004, publica-
da no DOU, em 20.12.2004.

A Licenciatura em Educa-
ção Física teve seu funciona-
mento autorizado em
23.04.2007, por intermédio
da Portaria Portaria 350/
MEC, publicada no DOU em
24.04.2007.

O Bacharelado em Admi-
nistração foi reconhecido
pela Portaria 206/MEC, de
16.02.2009, publicada no
DOU, em 17.02.2009.

sidentes no próprio municí-
pio ou em cidades vizinhas.

O quadro de funcionários
é constituído por 13 profis-
sionais que compõem o cor-
po técnico-administrativo.

Corpo Docente da FASAP

Adriana Brust de Araújo
Alex Alves Gomes
Alexandre Moreira Vieira
Aliciano Brum Claro
Ana Cristina Siqueira de Al-
meida
Ana Paula de Barros Oliveira
Carlos Alberto de Souza Silva
Caroline de Cássia Campos
de Cnop

Atualmente, a Insti-
tuição oferece os cur-
sos: Bacharelado em
Administração, Bacha-
relado em Direito, Li-
cenciatura em Educação
Física e Bacharelado em
Enfermagem. Todos os
cursos encontram-se
estruturados e em fun-
cionamento, rigorasa-
mente, segundo as exi-
gências legais.

A forma de acesso aos
seus cursos é feita por meio
de processo seletivo semes-
tral e, ou, anual, com a apli-
cação de provas objetivas que
procuram avaliar os conheci-
mentos dos candidatos nas
áreas de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira e Conhe-
cimentos Gerais (Geografia,
História e Matemática). O
processo inclui, também, uma
prova subjetiva de Redação
(um texto dissertativo).

O corpo discente da FASAP,
inicialmente foi constituído
por 60 alunos e, hoje, chega a
mais de sete centenas.

A Instituição conta, atu-
almente, com um corpo do-
cente altamente qualificado
e motivado para as ativida-
des educacionais. São 39 pro-
fessores, sendo nove mes-
tres (dos quais três cursam
o doutorado), 14 mestrandos
e 16 especialistas. Todos re-

As ações da FASAP estendem-se a toda a coletividade

Santo Antônio de Pádua consolida-se como polo regional na área do ensino

Faculdade Santo Antônio de Pádua
constitui um marco na história da cidade

Dinart Rocha Filho
Emílio Oliveira e Silva
Fábio da Silva Eiras
Hildeliza Lacerda Tinoco Bo-
echat Cabral
Ilson Viana de Magalhães Júnior
Ione Galoza de Azevedo
Isabel Cristina Boechat Rohem
Jesiane de Souza Marins Lopes
Jeuziane Duarte Lamim
João Luiz Campelo Bertola de
Almeida
Johan Reis de Carvalho
Jorge Luís de Oliveira Daibes
Júlio César Corrêa de Oliveira
Karine Bastos Silva
Leonardo da Costa Bifano
Luciano Assis de Souza
Marcelo do Espírito Santo

Campello
Marcelo Pereira Cosendey
Márcio Cabral da Silva
Maria do Socorro David
Maria Estela Nogueira
Sakaya
Mário Ângelo Silva Galhardo
Queiroz
Mário Maia Júnior
Marta Xavier de Lima Gouvêa
Ofélia Machado Mansur
Patrícia Viana Costa
Pedro Galoza de Azevedo
Romualdo Mendes de Freitas
Filho
Sidilene Gonçalves Rodrigues
Soraya Gonçalves da Silva
Valéria de Rezende Rodrigues
Brum Garcia

FASAP, uma instituição conectada com os novos tempos

Biblioteca On-line

O serviço de periódicos
on-line é uma facilidade que
a FASAP oferece a todos os
usuários de sua Biblioteca.

Com a utilização dessa
ferramenta, são colocados
em disponibilidade títulos de
periódicos de acesso gratui-
to, on-line, a textos inte-
grais de artigos e bases de
dados nacionais e internaci-
onais em todas as áreas do
conhecimento.

Qualificação: a presença
positiva no exame da OAB

A divulgação dos resulta-
dos da segunda fase do Exa-
me de Ordem, realizado
pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), trouxe ex-
celente notícia para a comu-
nidade acadêmica da FASAP.
Três alunos do 10° período
do Bacharelado em Direito,
mesmo sem terem concluí-
do o Curso, foram aprovados
na segunda e última etapa
do concurso.

Em breve, estarão rece-
bendo suas carteiras definiti-
vas os recém-bacharelados An-
tônio Carlos de Oliveira, Rodri-
go Burger de Oliveira e Sávio
Schimith Rodrigues Mansur.

Na avaliação dos diri-
gentes da Faculdade, o re-
sultado vem se somar a ou-
tros que, em diversas oca-
siões, têm demonstrado o
acerto do projeto pedagó-
gico e educacional da Ins-
tituição, apesar das inúme-
ras dificuldades inerentes a
um trabalho que visa, não
só ensinar conteúdos, mas,
sobretudo, a busca perma-

nente da Educação de seus
alunos como um todo. 

Financiamento do curso é
uma realidade para os

alunos de graduação da
FASAP

A FASAP oferece aos alu-
nos de Graduação a possibi-
lidade do financiamento de
seu curso. O aluno deverá
atentar para as condições de
ELEGIBILIDADE, que são:

1. O aluno não poderá
ter restrições de crédi-
to no SPC e Serasa;

2. O aluno deverá indi-
car um Fiador;

3. O Fiador não poderá
ter restrições no SPC e
Serasa;

4. O Fiador deverá com-
provar residência;

5. Caso o Fiador seja
casado, é necessária a
assinatura do cônjuge
no contrato e este de-
verá manter sempre
atualizados o correio
eletrônico, endereço e
telefone.

A FASAP informa que a
proposta não será avaliada,
caso uma das condições ci-
tadas não seja atendida. Os
interessados devem estar
atentos para o seguinte: o
atendimento das condições
não garante a aprovação da
proposta, em razão da neces-
sária análise de crédito. Por-
tanto, a contratação está su-
jeita à análise de crédito.

Estudantes de Santo Antônio de Pádua e de toda a região fazem parte do Corpo Discente da FASAP

Um dos parâmetros da
excelência de uma institui-
ção de ensino e pesquisa é a
pós-graduação. A FASAP,
atenta a essa exigência do
mercado e em consonância
com suas metas e objetivos,
oferecerá MBA em Gestão
Empresarial. O curso abor-
dará grande variedade de
conceitos e práticas essen-
ciais para a formação de pro-
fissionais que buscam agir e
interagir no mundo de negó-
cios, cada vez mais globali-
zado e competitivo.

O programa é destinado
a profissionais que dese-
jam se instrumentalizar nas
várias áreas do conheci-
mento da administração.
Essa interdisciplinaridade
faculta ao participante uma
visão estratégica no pro-
cesso decisório. Sua estru-
tura tem por objetivo ofe-
recer o aprimoramento dos
executivos oriundos de di-
ferentes áreas de formação
acadêmica, para assumi-
rem posições de destaque
nas organizações.

Como se sabe, MBA é a

Pós-graduação, o caminho natural de uma instituição que busca a excelência

sigla inglesa para Master in
Business Administration
(Mestre em Administração
de Negócios). Em linhas ge-
rais, é um curso voltado para
a formação de executivos,
nas diversas disciplinas da
administração.

Objetivos:

Qualificar profissionais
para atuarem dentro de
padrões de eficiência e efi-
cácia gerenciais nas orga-
nizações privadas e públi-
cas, compatíveis com uma
elevada postura ético-pro-
fissional.

Corpo docente:

Professores especialis-
tas, mestres e doutores em
várias áreas do conheci-
mento, da IES e de outras
renomadas instituições de
ensino do país, promoven-
do um intercâmbio de infor-
mações que se complemen-
tarão e resultarão numa for-
mação voltada para o mer-
cado de trabalho que requer

profissionais com visão ge-
neralista.

Público-alvo:

Profissionais de Adminis-
tração, Ciências Contábeis,
Economia, Sistemas de In-
formação das diversas áre-
as com o propósito de apro-
fundar sua educação especi-
alizada em Gestão.

Estrutura curricular:

· Gestão Estratégica de Empresas
· Metodologia da Pesquisa
Científica em Negócios
· Contabilidade para Executi-
vos
· Marketing Estratégico
· Logística Empresarial
· Mercado Monetário e Fi-
nanceiro
· Gestão Estratégica da In-
formação
· Gestão Estratégica de Pesso-
as e Dinâmica Organizacional
· Gestão da Qualidade e Pro-
dutividade
· Gestão de Auditoria e Con-
troles Internos
· Gestão Ambiental

Em perspectiva os cursos de extensão

É fundamental, nas atividades de uma instituição de ensino superior, as ações vol-
tadas para o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. A FASAP tem colocado à
disposição da comunidade cursos de extensão que ampliam significativamente o leque
de opções e agrega qualidade no aprimoramento dos interessados.

Destacam-se os cursos: “Oratória”, “Gestão de Fluxo de Caixa das Empresas”, “Forma-
ção de Preço de Venda e Análise de Custo/Volume/Lucro” e “O Direito Civil das Incertezas”.

Em todos eles, a possibilidade de agregar conhecimentos e ampliar os horizontes
dos participantes.

As aulas são ministradas por profissionais de reconhecida competência e altamente
qualificados em seus campos de atuação.
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ADRIANE BOUQUARD DE OLIVEIRA COSENDEY
ANTÔNIO FERNANDES MOTA
APRÍGIO JOSÉ ESCOBAR VIANNA
CAROLINA MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO
CLARIANA SOARES BERETTA
DILEIA GONÇALVES AMARAL
EDINEI DE MEDEIROS DAS CHAGAS
ELIZABETH CLARINDA NUNES FULY
EVERALDO LEITE VICENTE
FABIANO CARDOSO TAVARES
FLAVIANE GOMES DE SOUSA TAVARES
GENÉSIO NUNES RIBEIRO
GILDO JOSÉ DE MELO
GISELLY LUGÃO SILVA DE SOUZA

ADEMILZA ESTEBANEZ ABREU DOS SANTOS
ADENIZE OLIVEIRA DA SILVA
ALINE MENDES CUNHA
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
BEATRIZ COZENDEY BRUM DE SOUZA RICHA
CARINA SILVA ABREU
CARLA DE SOUZA LOPES
CARLOS MAGNO DE SOUZA
CINARA CAMPOS SOUTO
CLESIOMAR CORDEIRO FREIRE
DÉBORA RODRIGUES PEREIRA
DILVANA ALMEIDA RAMOS JAEGGE

DIREITO – TURMA A
ERICA FREIRE MOTA NEVES
FABIANO THOMÁZ PEREIRA
FABRÍCIO LAGE MANSUR
FERNANDA DA SILVA GENÉZIO HERCULANO
HENRIQUETA DE SÁ ALMOAIA
JOYSE MARIA GONÇALVES DIAS DA SILVA
JULIANA SOUTO RODRIGUES
KARLA DOS SANTOS RANGEL VIEIRA
LEONARDO CORTAT RAMOS
MARCELA BARROS BARCELOS
MARCELA CAMPOS SOUTO
MARIA LUISA SOUSA ROBERT SANTIAGO

MARIENE FARAGE PEREIRA VALADÃO
MARINHO DA CUNHA SIQUEIRA JÚNIOR
MÔNICA TERRA DE SOUZA SANTOS
MYLENE DE JESUS SOUZA PINHEIRO
NAUARA OLIVEIRA DIAS MERCANTI
ORLANDO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
RAKEL TERRA DE SOUZA FONTOURA
REGINALDO DOS REIS CAMPOS
RICARDO ANTÔNIO VIDIPÓ DE SOUZA
RODRIGO BURGER DE OLIVEIRA
RODRIGO DOS SANTOS COUTO
WELLINGTON BRUM BRAGA

DIREITO – TURMA B
HERCILIA MARIA PASSOS DE REZENDE
JEFERSON CLER DE CASTRO
JOSÉ CARLOS FULY
JULIANA LINO LUGÃO
LARISSA DE REZENDE MARTINS
LAURINDA CARRILHO FERREIRA
LEILAIR PERES DA SILVA
LUIZ CLAUDIO DE MELLO
MARCELO DUARTE DE PAULA SOUZA
MARIA DO CARMO DE BARROS TOSTES
MARIANA LESSA SIQUEIRA LANES
MÁRIO MOREIRA JORGE
MAYKON FERREIRA PAVAN
NÁDIA MARIA PERES RESENDE

PAULA PAVAN
PAULO RICARDO TEIXEIRA SILVA
PEDRO PAULO BASTOS DA SILVA
RICARDO PINHEIRO DE SOUZA
RODRIGO DOS SANTOS FREITAS
RODRIGO SOLDATI BASTOS
ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA
SAMIR ANDRADE FREIRE
SAMUEL DA SILVA DE OLIVEIRA
SÁVIO SCHIMITH RODRIGUES MANSUR
VERÔNICA ESTEPHANELI DO PRADO DEZIDÉRIO
VINÍCIUS RIBEIRO RODRIGUES
WESLEY PAIVA ANDRÉ
WILLIAN ANDRADE RODRIGUES
WILLYAN NOGUEIRA DE MEDEIROS

ADILSON FARIA RAMOS
ADRIANO PINTO PACHECO
ANTÔNIO CARLOS FERRAZ
BRUNO DE SOUZA BARROS
CAMILLE MONTEIRO MELLO SALOMÃO
CLÁUDIA PIMENTEL DE SOUZA
CLAUDIANE DOS REIS OLIVEIRA
CRISTILAINE RODRIGUES DA SILVA
DANIELLE RONZÊ DA SILVA
DELSON CEZARIO ECCARD
EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA
ELAINE BLANC SANCHES
FABRÍCIO FERREIRA DE JESUS
JADILSON FERREIRA MENDES
JEAN NUNES VELOSO
JOÃO RAFAEL VIEIRA SANTIAGO PIMENTEL

ADMINISTRAÇÃO  -  TURMA PROFESSOR FRANCISCO SIMONINI DA SILVA

JOELMA MAIA CAMACHO
JONAS REIS MOULIN
JOSÉ ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
JOSÉ CAMILO BARROS DE OLIVEIRA
JOSÉ FERNANDO GAMA JUNIOR
JOSÉ FRANCISCO BERRIEL DE CARVALHO
JOSÉ RODRIGO CHIAPINI PAULO
JULIANA ANDRADE VIEIRA
LÁZARO CÂNDIDO
LENICE EZAQUIEL PEREIRA
LÍDIA GOMES DA SILVA
LUÍS FABIANO MAGALHÃES GABRY
MARCELO PONTES LANNES
MARCÍLIO MIRANDA SILVA
MÁRCIO RODRIGUES CABRAL
MARCOS AURÉLIO SILVA PEREIRA

MARCOS LUIZ DOS SANTOS PALOMO
MARIANE CORTAT RAMOS
MONIQUE ROCHA RIBEIRO
ODENILSON DE ANDRADE COSTA
PATRÍCIA NOVAES DA SILVA
PRISCILA DE SOUZA FERREIRA
PRISCILA ROCHA RIBEIRO
RAMON FINGOLO SOARES
SABRINA DE SALES PINTO
SÁVIO HENRIQUE CAMPANY FERRAZ
SÉRGIO TAVARES ELIAS
SIMONE APARECIDA RIBERTO COSTA
SONIA MARIA DOS SANTOS
THAMIRES PEREIRA SILVA
VANESSA ORMOND CALDAS
WENDER BARBOZA LEITE

FASAP: a conquista de novas perspectivas no horizonte do mercado de trabalho


