Despedida Solidária
Do riso ao choro, da sensibilidade à explosão, a Despedida Solidária marcou o fim de um
tempo de transformação para os alunos de RH
No dia 06 de Junho os formandos em Gestão de Recursos Humanos da Faccamp levaram a
plateia aos risos e às lágrimas com seus ilustres convidados.
Brindados com a presença dos para lá de especiais jovens do Grupão Especial da APAE, de um
Grupo de Dança Japonesa da Terceira Idade, e da Banda De Rock Nacional Arquivo Inválido, os
alunos formandos em Gestão de Recursos Humanos mostraram que para fechar um ciclo tão
importante de suas vidas precisavam ultrapassar as linhas do entretenimento: precisavam
envolver responsabilidade social.
Desafiados pela Profa. Jaqueline Massagardi Mendes, os alunos só tinham um start para começar
a organizar o evento: um nome, um tema, e uma causa pela qual lutar. A Despedida (que
precisava necessariamente ser Solidária) tinha como ímpeto fundamental o amor ao próximo, já
que, para a professora tutora do projeto, não basta ser um gestor de pessoas, é preciso ser um
"gestor de almas". Afinal, como impactar pessoas sem antes sermos impactados por elas??
A Despedida Solidária, pretendia sim, desenvolver a gestão de pessoas, a tomada de decisões, a
organização de eventos, e o ímpeto de improvisação.....intenções, estas, já esperadas por
projetos universitários no mundo da administração, entretanto, a intenção mais importante parece
ter fluído naturalmente- o altruísmo! E um altruísmo que teve o poder de penetrar os corações de
todo e qualquer expectador....

Parabéns Formandos RH 2013!!!!! Vocês, sem dúvida alguma, já estão mais que diplomados em
Gestão de Almas!!!!
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O Grupo de Dança Japonesa da Terceira Idade, exalando a serenidade de sua filosofia, e a
juventude de sua alma transparecendo qualidade de vida.

Abaixo, imagem da aluna Luciane, fazendo seu discurso de despedida que emocionou e levou os
formandos às lágrimas.
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A energia positiva da Banda de Rock Nacional Arquivo Inválido pôs
todos mundo para dançar!
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