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INTRODUÇÃO 

 

 “No mês de outubro de 2019 foi realizada a XVII Semana Acadêmica de 

Administração e de Pedagogia”, assim como o “XI Congresso de Iniciação Científica” 

da Faculdade Santa Rita – FASAR.  

 De 21 a 25 de outubro sucederam-se vários eventos, palestras, oficinas, 

debates, apresentações de trabalhos acadêmicos e shows musicais que 

compuseram um amplo quadro da cultura acadêmica e em geral.  

 Sob o patrocínio exclusivo da FASAR esses vários acontecimentos trouxeram 

à faculdade alunos, professores, funcionários, alunos das redes público-privadas 

locais, professores dessas redes, artistas, convidados e entusiastas da comunidade 

local e, também, da região. 

 Os eventos tiveram como sujeitos principais os alunos da IES, que 

apresentaram trabalhos, atuaram, incentivaram e ajudaram na organização, sempre 

sob a supervisão dos professores da FASAR. 

 O público demonstrou grande interesse e entusiasmo com os acontecimentos 

do evento, comparecendo em massa em todas as atividades, muitas delas que 

demandavam participação e colaboração dos presentes. 

 A repercussão dos eventos foi bastante positiva, como aferido por enquete 

aplicada pela instituição, o que tem se mostrado muito importante para a elaboração 

das próximas semanas e outros eventos. 

 Abaixo segue o cronograma dos eventos realizados e a relação (e explicação 

pontual) de cada acontecimento relacionado ao Curso de Pedagogia que compôs os 

eventos maiores, a saber: 

 



 



1) Abertura 21/10/2019 

 

A abertura dos eventos foi realizada pelas coordenadoras Anita Gombrade 

Pereira e Karla Gonçalves Macedo com palavras de estímulos para os discentes dos 

cursos de Administração e Pedagogia, declarando aberta a “XVII Semana 

Acadêmica de Administração e de Pedagogia”, assim como o “XI Congresso de 

Iniciação Científica” FASAR. Posteriormente cantou-se o Hino Nacional Brasileiro e 

iniciamos a semana com uma apresentação especial (dança).  A dança conta com a 

música Perrechés do Brasil - música vencedora do Festival de Parintins de 2019, no 

qual ganhou o Boi Garantido, também conhecido como festival do boi.  Por meio da 

dança trabalha se a Cultura indígena, temática exigida por meio da lei 11.645/08, 

nessa lei diz que as disciplinas de História, de Língua Portuguesa e Arte, devem 

explorar os conteúdos Históricos da Cultura Afro-brasileira e Indígena. E na FASAR, 

trabalha se os conteúdos pedidos, contribuindo para a formação docente ampla e 

irrestrita, abrangendo toda a diversidade cultural brasileira. A dança foi realizada 

pelos alunos do 6 ° termo de Pedagogia da Fasar, com a coordenação do professor 

Lauro Roberto M. Gomes. A performance conquistou a plateia que interagiu de 

forma contagiante 

 

 

 

 

 

 

 



2) Dança Inclusão 

 

Os alunos da APAE de Novo Horizonte apresentaram a coreografia 

Brumadinho com mix muito especial de lindas músicas, interpretada por artistas 

diversos.  A coreografia foi criada pelos professores Alex dos Santos Pinheiro, 

Cristina dos Santos de Morais e Luís Gustavo Quessada Rodrigues.  A 

apresentação emocionou os presentes, pois, quando dançamos oportunizamos ao 

corpo novas experiências, proporcionando-lhe o acesso a uma linguagem própria, 

pois um corpo dançando sempre quer comunicar, e sempre se comunica com quem 

o assiste.    E, a partir do casamento das nossas experiências perceptivas e 

simbólicas é que promovemos um diálogo com o mundo, criando nosso próprio 

estilo de ser, favorecendo um olhar crítico e reflexivo, tornando os sujeitos mais 

atuantes na sociedade em que vivem.  

 

 

3) Palestra: EMPREENDEDORISMO DO SER 

 

No dia 21 de outubro os alunos e egressos do curso de Administração FASAR 

e ainda os convidados, tiveram a honra de receber o Engenheiro Mário Whately que 

é Diretor Executivo da Fazenda Rio Morto e da Vateli alimentos e ainda responsável 

por outros empreendedimentos, Marinho como é carinhosa e respeitosamente 

chamado por seus colaboradores e conhecidos compartilhou com os alunos do 

curso de Administração da FASAR e convidados seus conhecimentos e com 

maestria ministrou a palestra EMPREENDEDORISMO DO SER. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Palestra: Metodologias Ativas  

 

No dia 21 foi especialmente organizada para o curso 

de Pedagogia e convidados a maravilhosa Daniele Maria 

Teresa Franson Sanches – Administradora de Empresas 

- Pós-graduação "Lato Sensu" em Administração 

Financeira, Administração e Negócios e Especialização em 

Docência para o ensino profissional e diversas formações 

em metodologias ativas e ensino hibrido. Daniele ministrou 

um treinamento incrível, explicando a temática e ainda 

oferecendo diversas informações e estratégias para uma 

utilização eficaz das metodologias ativas. 



 

5. XI Congresso de Iniciação Científica da FASAR 

 

No dia 22 de outubro foram apresentados os trabalhos de Iniciação Científica 

das alunas do 8º termo de Pedagogia, do 8 º de Administração e seus egressos.  O 

Congresso demonstra a importância do programa de iniciação científica para o 

estudante do curso superior, enfatizando o papel complementar de melhoria da sua 

análise crítica, maturidade intelectual, melhor compreensão das ciências Humanas e 

possibilidades futuras tanto acadêmicas como profissionais.  O Congresso de 

Iniciação Científica da FASAR tem como objetivos a divulgação dos resultados de 

projetos de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelos estudantes de graduação 

em Pedagogia e Administração, bem como o treinamento dos mesmos na 

apresentação e discussão dos trabalhos. Durante o congresso os alunos 

apresentaram seus trabalhos oralmente. Para avaliar cada apresentação uma 

comissão composta por 2 docentes e a coordenadora do curso que foram 

selecionados para analisar a qualidade dos trabalhos apresentados. Nesta edição do 

congresso foram apresentados 4 trabalhos de TICs de Administração e 12 de 

Pedagogia desenvolvidos pelos estudantes de graduação de Administração, 

Pedagogia e egressos.  

 

CRONOGRAMA XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FASAR 

 

TICs da área da Administração  

TIPOS DE RECRUTAMENTO E CONSEQUÊNCIAS NA EMPRESA 

Aparecida Cristina de Souza Corrêa e Daiane Angélica Dos Reis Siquiari Silva 

ESTILOS DE LIDERANÇA COM ÊNFASE NA LIDERANÇA COLABORATIVA COMO 
ESTRATÉGIA EFICAZ PARA MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 

Bárbara Nacimbeni de Freitas 

DO VINIL AO VINIL: O AUMENTO DAS VENDAS DE DISCOS DE VINIL NA ERA DA MÚSICA 
DIGITAL 

Marcos Antônio Belentani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS COM MÉTODO SERVQUAL DENTRO DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO 

Daniele Sayuri Okado e Thiago Vasconcelos Batista 

TICs da área da Pedagogia  
OS JOGOS EDUCATIVOS NOS DIAS ATUAIS 

Eliane Soares da Silva Martini, Patrícia Castilho Zupeli e Thaynara F da Costa Monteiro 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES: RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA E A 
PARTICIPAÇÃO NAS DATAS FESTIVAS 

Jacqueline da Silva Oliveira e Laurenci Aparecida Vitaliano 

EQUOTERAPIA NO PROCESSO PEDAGÓGICO 

Gabriela Marques 

TEORIA E PRÁTICA: AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I DE NOVO HORIZONTE - SP 

Daiane Aparecida de Oliveira e Mariane Cassia Videschi 

A IMPORTANCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFNATIL E A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR EM 
SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

Ana Maria Veloso da Cruz, Ana Paula Gomes Sampaio e Mariélen Taís Mariano Guilherme  

A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO MALABARISMO NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Yasmim Bone Magalhães Gambi e Ingrid Naiara Bertholini  

ABUSO SEXUAL E DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: PARA ALEM DOS MUROS DA ESCOLA 

Bruna Rafaela Perón Rosa e Etiene Rafael de Paula 

IMPULSIONAR A ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DA ORALIDADE  

Sandra Silva Moreira Bellintani 

A IMPORTANCIA DO ESTAGIO NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

Adriele Lorraine Lopes de Almeida Ribeiro, Bianca Rafaela Aio e Isabela Caroline da Silva Toledo  

ALFABETIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: UM RELATO SOBRE O PROCESSO 
DE AQUISIÇÃO DE LEITURA E ESCRITA ENTRE IDOSOS INSTUCIONALIZADOS  

Viviane Maria da Silva 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Outubro Rosa  

 

Com o objetivo de conscientizar os alunos, egressos e convidados da FASAR 

no dia 23\10 a FASAR convidou a aluna Liliana Lopes Tupinambás do curso de 

Administração da FASAR que relatou sua vivência. A Liliana é sobrevivente do 

câncer de mama, uma excelente profissional e uma pessoa extraordinária que 

ensinou e inspirou a todos com sua resiliência e amor por sua família e por sua 

gratidão a vida.   

 

7. Ansiedade  

 

O conceituado psicólogo Valcir Alves ministrou brilhantemente uma palestra 

sobre Ansiedade, o mal do século XXI. A ansiedade faz parte da vida de todos nós 

e, em certo nível, pode ser considerada saudável. É ela que nos ajuda a ter 



pontualidade nos compromissos, resolver uma questão que nos preocupa ou fugir 

de situações arriscadas, por exemplo. O problema desse estado surge quando ela 

se torna excessiva e as pessoas passam a se preocupar demais. Tudo começa a 

parecer mais perigoso, difícil e preocupante, mesmo aquelas coisas que não 

representam riscos reais. 

.  

 

 

8. Show de mágicas  



No dia 24 de outubro às 19h foi uma noite muito especial para os alunos, 

egressos e convidados da FASAR, mais de 400 pessoas participaram do evento 

(Show de mágicas) com o maravilhoso mágico Vitor Hugo. O show é uma mistura de 

mágicas com motivação e é focado na capacitação profissional, com incentivo ao 

comprometimento, resiliência e superação. 

 

9.  Lançamento do livro: No mundo da imaginação  

 

Embora seja reconhecida a importância da leitura e da literatura infantil, muito 

pouco se tem produzido no contexto universitário no que se refere às obras de 

natureza literária infantil e infanto-juvenil. Levando-se em conta o contexto regional, 

nota-se que essa lacuna se torna ainda mais evidente na região de São José do Rio 

Preto, visto que não há uma preocupação em geral nos cursos de Pedagogia 

existentes em promover o interesse pela produção literária e consequentemente 

pela leitura infantil em um contexto acadêmico.  Nesse sentido, pensou-se na 

possibilidade de promover o interesse dos alunos do curso de Pedagogia da 

Faculdade Santa Rita (FASAR) de Novo Horizonte em realizar a produção e 

publicação de obras infantis de excelência, visando atender às expectativas de um 

mercado editorial em plena ascensão.   

O universo infantil, por si só, já é fantasioso, requer uma alma mais leve e um 

coração mais puro, para que possamos captar a beleza que há na vida e em cada 

detalhe por meio do qual ela se manifesta. E não há terreno mais propício para a 

Literatura do que a mente, a alma e o coração de uma criança.  

Acredito que quando o que lemos é atraente e apresenta uma linguagem que 

favorece a compreensão, a leitura torna-se inevitavelmente prazerosa, o que nos faz 

ler para dormir e até acordar para ler. Afinal, leitura boa é aquela que se realiza por 

e com prazer. Por esse motivo, o livro No Mundo da Imaginação constitui-se uma 

viagem mágica e poética pelo mundo infantil.  

Cria-se, de forma prazerosa, um espaço para que a criança aprenda a pensar 

e a questionar sobre aquilo que anteriormente apenas lhe era apresentado, 

colaborando para o surgimento e desenvolvimento de sua criticidade, tornando-os 

cidadãos atuantes, capazes não só de refletir, mas também de transformar e 

interagir com o mundo em que vivem, e fazê-lo de modo criativo e poético. 



É por trazer de maneira meiga e singela diversos temas de interesse das 

crianças que o livro No Mundo da Imaginação, como um todo é um convite para que 

tornemos a leitura um hábito inegável para a interpretação da realidade que os 

cercam. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Oficina de coaching  

 

No dia 25 de outubro a maravilhosa coach Jo Morales ministrou uma incrível oficina de 

coaching para os alunos, egressos e convidados da FASAR no encerramento da XVII semana 

acadêmica da FASAR. O objetivo da oficina foi o de apoiar a transferência da aprendizagem 

para aplicação prática e consistente das competências de coaching na realidade de trabalho dos 

universitários. Conectar os participantes com os sucessos e desafios de aplicar o coaching como 

ferramenta de liderança no dia-a-dia de trabalho. 

 


