
Inspirada nas mais renomadas Universidades de Administração da Europa e Estados 

Unidos,  a  FAMEPLAN adotou o conceito de Business School ou Escola de Negócios. 

Dentro deste modelo, o objetivo é formar o profissional integrando a instituição de ensino 

às empresas. 

Dentre as atividades desenvolvidas ao longo do curso, destaca-se a Semana do 

Administrador em comemoração do Dia do Administrador que é 09 de setembro. 

Recentemente o corpo docente da instituição desenvolveu um formato muito inovador 

tanto para o público quanto para os convidados, tornando o evento muito mais dinâmico 

e agradável e estimulando a participação de todos. 

Durante a Semana do Administrador acontece uma Feira de Negócios onde as empresas 

da região montam stands para apresentar seus produtos, serviços estratégias de negócios. 

Alunos e ex-alunos também apresentam os seus cases de sucesso desenvolvidos dentro 

da faculdade. 

Para os workshops são convidados empresários e profissionais tanto da região quanto de 

fora a fim de confrontar a realidade local com a externa. Estes acontecem de forma 

descontraída a fim de promover ao máximo a interação entre o convidado e o público, 

tudo mediado pelo professor Edenir Rocha, coordenador do Curso de Administração cujo 

lema é: “ aqui o protocolo é não ter protocolo”. 

Neste ano a FAMEPLAN realizou a XI Semana do Administrador nos dias 17, 18 e 19 

de Setembro com os temas de Agronegócio, A Indústria 4.0 e O Novo Varejo. 

Participaram como convidados> Donato Noernberg da EPAGRI e Diego Silva, delegado 

do Conselho Regional de Administração, Juliane Seleme Brehmer, da Ervateira Seleme/ 

Sindimate e Jonas Tilp do Perini Business Park de Joinville, Leandro Jarschel- 

Supermercados Bruda e Danilo Rosa, Cacau Show. 

A organização do evento ficou por conta da Empresa Junior, a FameJr, constituída por 

acadêmicos, da coordenação do curso com a Prof. Mayara Sakr e Prof. Edenir Rocha com 

a colaboração de todo o corpo docente 

Algumas frases que marcaram durante a Semana do administrador: 

- Entre 2030 e 2050 o mundo terá que produzir o dobro de alimentos do que produziu até 

aqui para poder alimentar a população. ( Diego Silva) 

- É possível produzir alimentos utilizando defensivos com segurança, com 

responsabilidade. Alimento que você dará para o teu filho comer. (Donato Noernberg) 

- Os grandes não ficaram grandes oferecendo desconto. O que é dado num produto é 

compensado em outro. Não existe mágica. ( Danilo Rosa) 

- Podemos melhorar ainda mais a nossa produtividade utilizando a tecnologia, mas os 

jovens querem vir pra cidade e os mais velhos não têm a mesma facilidade para trabalhar 

com máquinas e equipamentos sofisticados. ( Donato Noernberg) 



- Temos tecnologia aqui em Canoinhas para monitorar uma colmeia em Chapecó e outra 

em Blumenau e saber a umidade relativa do ar, as condições climáticas dentro da 

colmeia e quanto de mel as abelhas produziram na última hora. (Donato Nornberg) 

- Não vá trabalhar no comércio se você não gosta de gente porque você está lidando com 

o ser humano e tem um sentimento dentro daquela pessoa que você está atendendo. 

(Leandro Jarschel) 

-Não importa o tamanho da sua empresa, você está competindo com o mercado 

internacional. ( Juliane Seleme Brehmer) 

- Quando a gente pensa que está ainda numa agricultura familiar, que as pessoas não 

querem mais ficar no mato... Sim, no mato pode e deve ter tecnologia. ( Juliane Seleme 

Brehmer). 

- Quando for fazer alguma coisa, faça bem-feito, o mais-ou-menos não serve. Você sofre, 

a empresa sofre, o cliente sofre. Faz mal pra todo mundo. (Leandro Jarschel) 

- Quando eu vendo erva-mate na Alemanha o comprador me diz: - Na guerra eu comi 

rato pra não passar fome. Hoje, se num container de 8 toneladas vier um pelo de rato, 

eu devolvo tudo. ( Juliane Seleme Brehmer ) 

- A China começou a consumir e gostar de chocolate, com a população que tem e com 

uma economia que cresce na faixa de dois dígitos por ano, vai faltar chocolate, o 

chocolate vai encarecer. (Danilo Rosa) 

- Só quem domina a arte de transformar as coisas, de encantar um ao outro é o ser 

humano. O artista sempre vai ter o seu lugar no mundo. A gente tem que se perguntar o 

quão artistas nós somos no exercício de nossas profissões, seja entregando um pão, seja 

ajudando um cliente a escolher seus produtos, é aí que a gente vai se diferenciar. (Jonas 

Tilp) 

- Leve pouco, compartilhe tudo. (Jonas Tilp) 

 


