
 

                     CONVITE ESPECIAL DO 
 

         COLÉGIO PASSIONISTA SANTA GEMA PARA O 
 

COLÉGIO PASSIONISTA SÃO PAULO DA CRUZ. 
 

  Prezados Pais, responsáveis, educadores, colaboradores e amigos! 
 

  Vivemos tempos de modernidade! Progressos e evoluções, jamais pensados, estão 
acontecendo na tecnologia e nas diversas áreas das ciências médicas, sociais e políticas. Novos 
paradigmas configuram-se e, consequentemente, grandes desafios vão se impondo! 
 

  Percebemos que o “aprender a aprender” (um dos pilares propostos pela UNESCO) tornou-se a 
tônica do momento e que alguns conhecimentos científicos na área educacional, jurídica, dentre outras, 
ficaram obsoletos ou insuficientes, dando espaço para novos procedimentos. Por isso, do ponto de vista 
jurídico, em virtude da crescente e irresponsável navegação/interação nas redes, algumas normas 
foram criadas para limitar/coibir os excessos e regulamentar o uso da internet.  
 

  Sabemos, também, que alguns jovens são, por vezes, imaturos e precipitados em se relacionar 
nesse mundo virtual (tão fascinante), além de poderem estar vulneráveis a conteúdos de qualquer 
natureza e que podem colocar em risco sua segurança, integridade física, moral ou quaisquer outros 
problemas que fogem ao controle da família. 
 

  E, nessa perspectiva - de conhecer sempre para melhor viver e melhor educar nossas crianças e 
jovens - que convidamos os senhores para uma palestra sobre, 
 

“O USO DAS REDES SOCIAIS: LIMITES E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS”. 
 

DIA: 08/10/2015, quinta-feira, às 19h30. Colégio Passionista Santa Gema. Rua Antonio 
Pestana, 55 – Tremembé – 2203-1554. 
 

 
PALESTRANTE: Drª MEIRE FAVA 

  

Formação Acadêmica 

 Doutoranda em Administração de Empresas. 

 Mestre em Administração de Empresas e Ciências Pedagógicas. 

 MBA em Instituições de Ensino. 

 Bacharel em Direito (Advogada atuante OAB/PR 34.266)                             
Histórico Profissional Atual 

 É sócia da Fava & Seifert Advogados Associados, com sede em Curitiba/PR e desenvolve suas 
atividades profissionais na área de Administração Escolar e Direito Educacional, atuando como 
Assessora e advogada de diversas escolas brasileiras, inclusive dos Colégios da Rede 
Passionista de Educação. 

 
 

____________Recortar e devolver para a Prô ou para o SAE __________________________________________ 
 

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA  NA PALESTRA: 

“O USO DAS REDES SOCIAIS: LIMITES E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS” 
08/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 19H30- Colégio Passionista Santa Gema. 

Rua Antonio Pestana, 55 – Tremembé – 2203-1554 
Pais e ou/Responsável____________________________________________________________  

Educando(a)_____________________________________________________________ano/série.  

Informo que: (     ) PARTICIPAREI DA PALESTRA.               (     ) NÃO PARTICIPAREI. 

 

Atenciosamente, 
        Comunidade Educativa Passionista 


