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Há uma bela canção popular que diz que “um mais um é sempre mais que dois”. Inconsistência
aritmética à parte, a afirmação é pertinente ao conceito de parceria, a união de entidades ou
pessoas que tem objetivos comuns ou assemelhados normalmente produz uma sinergia
altamente benéfica a elas e seus objetivos.
A união de ideais, esforços e conhecimentos sempre se mostrou altamente eficaz em todas as
áreas. Na educacional principalmente, pois educação é necessariamente um processo coletivo.
No dicionário, “parceria” é definida como reunião de pessoas por interesse comum; sociedade,
companhia. Ser parceiro significa uma escolha de realizar em conjunto algo que será melhor
ou mais adequado do realizado separadamente.
Em termos institucionais, quanto melhores as instituições parceiras, melhor o resultado
obtido; em se tratando de instituições educacionais, embora o resultado seja muitas vezes
intangível, as associações de boas escolas costumam produzir e ampliar cultura, além de
melhorar a qualidade das produções científicas e intelectuais de todas as parceira.
Se a parceria é desenvolvida de forma comprometida com a satisfação das necessidades
comunitárias, promovendo atividades extensionistas, de disponibilização dos saberes
acadêmicos para toda sociedade, então o crescimento e desenvolvimento mútuo não será
exclusivo apenas dos professores e alunos envolvidos, mas do sistema educacional como um
todo.
Acreditando nisso, as Faculdades Integradas do Brasil realizam atividades culturais em
conjunto com parceiros, entre eles a UFPR, Universidade Federal do Paraná; a UNESPAR Universidade Estadual do Paraná, em três de suas componentes: FAFIPAR - Faculdade Estadual
de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá; a EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do
Paraná, e a FAP, Faculdade de Artes do Paraná, instituições públicas que primam pela
produção e difusão do saber em artes. Além destas, também com o Graciosa Country Club,
promotor de diversas atividades culturais, como o Encontro com a Palavra; e o Solar do
Rosário, espaço cultural em Curitiba promotor de atividades culturais, como cursos, oficinas,
ateliers, lançamentos de livros, palestras e eventos ligados à arte e à cultura.

