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DEPOIMENTOS

Me chamo Cleane e sou acadêmica do curso Técnico em Prótese
Dentária. Dando início ao curso em abril de 2018, onde vários
profissionais já formados por esta instituição o recomendaram, e
eu também o recomendo!
Cenap destaca-se de outras formas de ensino, pela dedicação com
os profissionais e estudantes, trazendo-nos sempre o dia a dia das
experiências dentro da profissão.
Sou, indico e agradeço, Cenap.

Aluna Cleane M. Dal Pozzo
Tec. Prótese Dentária
Vinícius de Morais 25 anos funcionário público, não satisfeito profissionalmente, decidi me dedicar a cuidar de pessoas e o Cenap tem um papel
importante nessa decisão. Sua grade diferenciada com estágios desde o
início do curso é o que me fez escolher e permanecer na instituição.
Cenap nos ensina desde o princípio uma das coisas mais importantes:
a CONVIVÊNCIA nos hospitais e a Humanização, me proporcionando um
aprendizado ímpar. Eu posso afirmar sem arrependimento,
FIZ A ESCOLHA CERTA.

Aluno Vinícius de Morais
Técnico em Enfermagem

Profº Luiz C. Vieira
Téc. em Radiologia
e Med. Veterinário

Iniciei minha carreira como técnico em radiologia como
auxiliar de radiologia em 1985. No ano de 2001 fui convidado pelo CENAP para montar o curso técnico em radiologia,
que até então só tinha em Curitiba. Iniciei como coordenador do curso e professor. Atuo como professor há 18 anos.
Foi no CENAP que iniciei minha carreira como professor
e palestrante, sou muito grato ao grupo CENAP,
principalmente a Vanda e Adilson Scopel que sempre
me apoiaram e me ajudaram de várias formas.
Tenho o CENAP como uma família, quantas aulas, quantos
alunos que por nós se formaram e se qualificaram, quantas
festas juninas, jantas e almoços que eu mesmo preparei
com muito prazer, e graças nunca nenhuma queimou ou
estragou, rsrsrs.. muitas alegrias se passaram, muitas
amizades e muito aprendizado. Só tenho que parabenizar
o CENAP pela sua estrutura espetacular, tanto física,
equipamentos e laboratórios.
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DIZ-ME COM
QUEM ANDAS...
E TE DIREI AONDE
VAIS CHEGAR.
Profª. Jane Beatriz Krause
Coaching e Enfermeira
Você já chorou ao assistir um filme triste? Ou viu
alguém triste e na mesma hora também ficou triste?
Por que isso acontece?
Porque temos células cerebrais extremamente
especializadas, chamadas Neurônios Espelho, capazes
de identificar e copiar gestos, atitudes, comportamentos
e até intenções das pessoas com quem convivemos.
Já ouviu dizer que “Somos a média das 5 pessoas
com quem mais convivemos?” Então, isso acontece
porque através dos Neurônios Espelho nós espelhamos
o que as outras pessoas estão fazendo. Logo, se eu
convivo com pessoas tristes, pessoas que reclamam
de tudo, negativas, a tendência é que eu repita esses
comportamentos. Em contrapartida, se eu conviver com
pessoas proativas, otimistas, alegres, minhas chances
de ser uma pessoa com estas características aumenta.
Por isso as pessoas com quem você se relaciona
impactam a sua realidade, você fica muito parecido com
quem você convive. Assim, a melhor decisão que se pode
tomar na vida é escolher bem as pessoas que nos rodeiam.
Para a sua vida mudar, você precisa mudar.
Escolha bem com quem vai estar.

Neste dia 02 de julho de
2019, a nossa empresa chega
à maioridade cheia de motivos
para comemorar. Estamos
falando dos 18 anos do
CENAP, quase duas décadas
de muito trabalho, dedicação e
crescimento, mesmo diante de
momentos difíceis da
economia nacional.
Colocar em prática um projeto
de construir uma escola
técnica de qualidade, há
dezoito anos atrás parecia
quase impossível, devido à
complexidade e o custo
elevado. Foram alguns anos de estudo e de preparo para
então tornar realidade o que é hoje essa instituição de ensino.
Tenho orgulho em ser a idealizadora dessa magnífica escola
que forma todos os anos excelentes profissionais para o
mercado de trabalho, pois acredito ser o caminho para que
muitos jovens possam conquistar sua independência financeira.
Essa data significa além de uma grande vitória a certeza de
Fone: 45 3222-0384
Whatsapp: 45 99922-5645
Rua Castro Alves, 1297 - Cascavel
www.cenapcascavel.com.br

O QUE É O
DIABETES?
Profº Marcos Aurélio Rodrigues
Enfermeiro

O diabetes é uma doença crônica não transmissível que
ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente
ou quando o corpo não consegue utilizar de maneira eficaz.
A insulina é o hormônio que regula a glicose no sangue e é
fundamental para a manutenção do bem-estar do organismo. No entanto, as altas taxas de glicose podem levar a
complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins
e nos nervos. Diabetes é um conjunto de doenças com uma
característica em comum: aumento da glicose no sangue
provocado por duas situações: Diabetes tipo 1: O pâncreas
produz pouca insulina ou nenhuma insulina. A instalação
da doença ocorre mais na infância e adolescência e exige
a aplicação de injeções de insulina diárias. Diabetes tipo 2:
As células são resistentes à ação de insulina. A incidência
da doença acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade.
Sintomas: Poliúria: a pessoa urina demais e, com isso a
desidrata, sente muita sede; Aumento do apetite; Alterações
visuais; Infecções fúngicas na pele e nas unhas; Feridas,
especialmente nos membros inferiores, que demoram a
cicatrizar; Distúrbios cardíacos e renais.A educação terapêutica é fundamental para informar, motivar e fortalecer a
pessoa e família, para conviver com a condição crônica.

de estar no caminho certo, pois esse País precisa de investimentos
na educação profissional para a formação rápida de profissionais
competentes e éticos para o mercado de trabalho.

Cascavel e região foram presenteadas com a melhor Escola
Técnica do Estado do Paraná, que oferta atualmente, nove
Cursos Técnicos, cinco Cursos de Especializações em nível
Técnico, a EJA- Educação de Jovens e Adultos (Ensino
Fundamental- Fase II e Ensino Médio) e diversos Cursos
Profissionalizantes.
Aqui no CENAP o aluno é valorizado e tem um grande
suporte para sua formação profissional: estrutura física
espetacular, salas de aulas equipadas com data show,
microcomputadores com acesso à internet, corpo docente
altamente qualificado, biblioteca com um enorme acervo
bibliográfico, 11 laboratórios totalmente equipados e
parcerias com diversas instituições de saúde de grande
qualidade para que os alunos possam realizar os estágios
curriculares e extracurriculares.

Somos gratos aos nossos colaboradores, professores, aos nossos
alunos e ex-alunos e a todos que de alguma forma contribuíram
para a construção dessa história de sucesso. Muito obrigada.

Vanda Scopel - Diretora Administrativa
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ESTRUTURA

Venha conheçer toda a estrutura e os laboratórios da nossa esc
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Nossa Infraestrutura

Laboratorio de Podologia

Desde setembro de 2006, o CENAP
passou a ter uma nova estrutura, ampla
e bem localizada composta por 23 salas
de aula, cantina, xérox, laboratórios
muito bem equipados (Laboratório de
Enfermagem, Estética, Massoterapia,
Saúde Bucal, Prótese Dentária, Radiologia,
Informática, Biologia Micrologia, Zootecnia
e Podologia), biblioteca com acervo
atualizado com acesso à Internet disponível
aos alunos.
Dispomos ainda, de auditório para
200 pessoas, equipado para formaturas
e outros eventos.

Laboratorio de Radiologia

Fone: 45 3222-0384
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Laboratorio de Saúde Bucal

Laboratorio
Laboratorio de
de Estética/
Estética/ Massoterapia
Massoterapia

Laboratorio de Prótese Dentária
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PROFISSIONAIS FORMADAS NA PRIMEIRA
TURMA DA ESCOLA CENAP.

Quero aqui em poucas palavras dizer o quanto sou grata por ter
concluído o Curso de Técnico em Radiologia nesta escola, CENAP.
E é de fundamental importância dizer que a equipe do CENAP nos
capacitou e nos direcionou ao profissionalismo na área da saúde.
Sabemos que através das ações inovadoras e de sucesso a escola
nos permitiu um aprendizado quase que completo, se dedicando
e se comprometendo com os profissionais que nos tornamos a
partir da nossa formação, e sendo assim,exercitamos todo o nosso
conhecimento adquirido, nos dedicando a cada dia mais,
fazendo nosso melhor para cada dia em nossa área de trabalho.
Muito obrigada.

Edilma Basto
Tec. em Radiologia

Sou Silmara Savaris, enfermeira atuando na secretaria de saúde
do município de Cascavel.
Fui aluna da primeira turma do Curso Técnico de Enfermagem
no ano 2002 desta instituição CENAP.
Ao decidir ingressar no citado curso ponderei sobre as dificuldades
que a mim apresentavam e as metas que eu propunha a atingir.
Naquele momento era iminente a necessidade de aperfeiçoamento
na área a qual já atuava como auxiliar de enfermagem.
O estudo realizado no curso foi o alicerce para continuidade e
ingresso na área acadêmica e pós graduação em enfermagem.
Meus objetivos imediatos foram alcançados e atualmente faço
parte da equipe pedagógica desta instituição da qual
Silmara Savaris
muito me orgulho .

Técnico em Enfermagem
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HISTÓRIA
O CENAP – Centro Integrado
de Educação Básica para
Jovens e Adultos – EFMP
foi fundado em 02 de julho
de 2001, inte
grando
a rede
particular
de Ensino
Pós-Médio,
ofertando
Cursos Técnicos
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
na área da saúde.

Em 2002, foram ofertados os cursos: Técnico
em Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal;
e alguns cursos de qualificação, como:
Instrumentação Cirúrgica, Tratamento
de Feridas, Enfermagem em Radiologia,
entre outros.

Em 2003, o CENAP passou a ofertar
o curso Técnico em Radiologia.
em 2005 o curso Técnico em Estética
e massoterapia.

Em 2008, foi ofertado o curso
de Especialização
em nível Técnico em Instrumen
tação Cirúrgica e mamografia.
Em 2010, mais três novos cursos passam a fazer
parte do portfólio desta Instituição: Técnico
em Podologia, Especialização em nível Técnico em
Enfermagem do Trabalho e radioterapia.
em 2011, ofertamos o curso técnico
em prótese dentária. e em, 2014, o
curso técnico em zootecnia.

Ainda, contamos com uma clien
tela especial, na
qual você faz parte! Agradece
mos por ter escolhido
o CENAP para fundamentar
a sua aprendizagem!
Conte conosco!

FIQUE
POR DEN

FIQUE POR DENTRO
DE TODOS OS CURSOS
EJA

A Educação de Jovens e Adultos
(EJA), é uma modalidade de
ensino cujo objetivo é permitir
que pessoa adultas, que não
tiveram a oportunidade de
frequentar a escola na idade
convencional, possam retornar
seus estudos O CENAP, oferta
essa modalidade. com aulas
presenciais uma vez por semana.

TÉCNICOS

continua...Fiquem atentos com a oferta de novos cursos!!!

QUALIFICAÇÃO

Qualiﬁcação proﬁssional é a preparação
do cidadão por meio de uma formação
proﬁssional para que ele(a) possa aprimorar
suas habilidades para executar funções especíﬁcas
demandadas pelo mercado de trabalho.

Aperfeiçoamento em Enfermagem
Auxiliar Administrativo
Aux. de Lab. de Análises Clínicas
Atendente de Farmácia Hospitalar
e Comercial
Cuidador de Idoso
Depilação c/ cera e Dep. Egípcia (c/ linha)
Informática Básica
Limpeza de Pele
Mod. de Sobrancelha e Henna
Manicure e Pedicure
Maquiagem Proﬁssional
Massagens
Primeiros Socorros
Socorrista Resgatista
Tratamento de Feridas

TRO

Os Cursos Técnicos ensinam uma proﬁssão,
os alunos aprendem a fazer e são preparados para o mercado de trabalho. Desse
preparo de qualidade é que surge a
oportunidade de conseguir uma excelente
colocação no mercado de trabalho.

Enfermagem
Estética
Massoterapia
Podologia
Prótese Dentária
Radiologia
Saúde Bucal
Zootecnia

ESPECIALIZAÇÃO

Enfermagem do Trabalho
Instrumentação Cirúrgica
Radioterapia
Atendimento Podológico ao portador
de Diabetes Mellitus

Consulte nosso site e ﬁque atento a novos cursos: www.cenapcascavel.com.br
Fone: 45 3222-0384
Whatsapp: 45 99922-5645
Rua Castro Alves, 1297 - Cascavel
www.cenapcascavel.com.br
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EVENTOS
2018

Cenap também está presente em vários eventos, confira:

DESFILE 07 DE SETEMBRO

FESTA JULINA

SUPER MUFFATO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ESTÉTICA

DIA DA MULHER - MASCARELLO - TÉCNICO EM ESTÉTICA

DIA DE CAMPO - FAZENDA CENAP - TÉCNICO EM ZOOTECNIA
Fone: 45 3222-0384
Whatsapp: 45 99922-5645
Rua Castro Alves, 1297 - Cascavel
www.cenapcascavel.com.br
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