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INTRODUÇÃO 

 

 “No mês de outubro de 2018 foi realizada a XVI Semana Acadêmica de 

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

da Faculdade Santa Rita – FASAR.  

 De 15 a 19 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 a relação (e explicação pontual) de cada acontecimento 

relacionado ao Curso de Pedagogia que compôs os eventos maiores, a saber: 

 

1) Abertura 15/10/2018 

 

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 “XVI Semana Acadêmica 

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

Científica” da Faculdade Santa Rita – FASAR. Posteriormente cantou-se o Hino 

Nacional Brasileiro e iniciamos a semana com uma dança “Boi Caprichoso” do sexto 

termo de Pedagogia com supervisão do Professor Roberto Martiniano Gomes. A 

performance conquistou a plateia que interagiu de forma contagiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dança Inclusão 

 

Os alunos da APAE de Novo Horizonte apresentaram a coreografia Paz, com 

a música   ____________    , interpretada por ________________.  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: Inteligência emocional 

 

A Palestrante Letícia Ambrósio – Psicóloga Clínica Cognitivo Comportamental 

– Coach Palestrante e Professional Pratiticioner em PNL destacou que a construção 

da Inteligência Emocional começa a partir de uma atitude pessoal que pode se 

refletir depois em diversos campos da vida, no meio ambiente, na sociedade, na 

saúde coletiva entre outros. Essa discussão se fortalece a partir da crescente visão 

da interdependência global e da responsabilidade universal pela construção de um 

novo mundo e coloca este tema como uma das principais ações educativas, que 

promovem fontes efetivas de paz no mundo. Inteligência emocional é um conceito 

relacionado com a chamada "inteligência social". A proposta da Inteligência é 

desenvolver um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue 

identificar as suas emoções com mais facilidade. Uma das grandes vantagens das 



pessoas com inteligência emocional é a capacidade de se automotivar e seguir em 

frente, mesmo diante de frustrações e desilusões. 

 

 

 

 

4) Palestra: Saúde e Segurança no Trabalho (insalubridade e 

periculosidade) e-social 

 

No dia 16 de outubro às 20h a Engenheira de Produção e de Segurança do 

Trabalho Franciela Carla Galiardi que atua na prestação de serviços em segurança 

do trabalho e como docente de educação profissional ministrou a palestra Saúde e 

Segurança no Trabalho (insalubridade e periculosidade) e-social. A Segurança do 

Trabalho corresponde ao conjunto de ciências e tecnologias que tem por objetivo 

proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho, buscando minimizar e/ou evitar 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O eSocial altera significativamente a 



rotina dos profissionais de Segurança e Saúde Ocupacional, que passarão a enviar 

eletronicamente informações sobre os postos de trabalho para o Ministério do 

Trabalho, Receita Federal e INSS, antes disponíveis para estes órgãos mediante a 

visitas e/ou solicitações formais. Também receberão periodicamente informativos 

sobre os funcionários que possuem direito à insalubridade, periculosidade e 

aposentadoria especial e suas justificativas técnicas. Todas essas informações 

foram passadas para nossos discentes e convidados com maestria pela palestrante, 

os participantes elogiaram muito o evento. 

 

 

 

 

5.  

 



 

6. QUEBRA DE MITOS SOBRE CADASTRO DE DOAÇÃO DE MEDULA 

ÓSSEA 

O Capitão PM Anderson Ferreira Nunes – Oficial da Polícia Militar de São 

José do Rio Preto e responsável pelo projeto BATALHA PELA VIDA (Cadastro e 

Doação de Medula Óssea) no dia 17 de outubro discorreu sobre os mitos sobre 

cadastro de doação de medula óssea. A Campanha Doar é Legal - Batalha pela 

Vida nasceu da necessidade de conscientização para a doação de Medula Óssea no 

país. Muitos pacientes não respondem satisfatoriamente ao tratamento 

quimioterápico e necessitam de um transplante de medula óssea para continuarem 

vivos. O Transplante de Medula Óssea (TMO) é indicado principalmente para o 

tratamento de doenças que comprometem o funcionamento da medula óssea, como 

doenças hematológicas, onco-hematológicas, imunodeficiências, genéticas 

hereditárias, alguns tumores sólidos e doenças autoimunes. Todas essas 

informações foram passadas para toda comunidade acadêmica da FASAR e ainda 

diversos convidados do município e região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 FASAR REALIZOU NO DIA 17/10/2018 A CAMPANHA DE CADASTRO 

PARA DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA 

 



A "CORRENTE DO BEM" está cada vez mais fortalecida com a ação 

realizada pela FASAR em parceria com a equipe do projeto "BATALHA DE VIDA" 

liderado pelo ilustre Capitão Anderson Nunes da Polícia Militar de São José do Rio 

Preto e o HEMOCENTRO de Catanduva. Nossos agradecimentos especiais as 154 

pessoas que realizaram o cadastro para doação de medula óssea dentre eles os 

alunos, egressos e colaboradores da FASAR, alunos e docentes da ETEC de Novo 

Horizonte e aos munícipes de Borborema e da nossa cidade. 

 

 

 

 

5) IX Congresso de Iniciação Científica da FASAR 

 

No dia 18 de outubro de 2018, na XV Semana Acadêmica da FASAR 

(Faculdade Santa Rita de Novo Horizonte), 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 6 trabalhos de TICs de Administração e ........ de 

Pedagogia desenvolvidos pelos estudantes de graduação de Administração, 

Pedagogia e egressos.  

 

CRONOGRAMA X CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

FACULDADE SANTA RITA – FASAR 

 

TICs da área da Administração  

 

TICs SALAS     12 

01 GESTÃO DE EMPRESA FAMILIAR: A SUCESSÃO DE CARGOS PARA UMA HERDEIRA 

ISABELA ALVES LAMERA 

02 A NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E SEUS IMPACTOS EM UMA EMPRESA DO 
SETOR SUCROALCOOLEIRA. 

GEOVANA AP. MAGOSSI BARBOSA 

03 COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM MODELO ECONÔMICO DE SUCESSO 

GUILHERME BENVINDO DE CAMARGO 

04 TIPOS DE RECRUTAMENTO E CONSEQUÊNCIAS NAS EMPRESAS 

APARECIDA CRISTINA DE SOUZA CORRÊA E DAIANE ANGÉLICA DOS REIS SIQUIARI 
SILVA 

05 A PREVIDÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO 

RENAN FRANÇA DE MORAES 

06 PESQUISA EXPLORATÓRIA COMO REFERENCIAL ESTRATÉGICO EM UMA EMPRESA 
DO SETOR MOVELEIRO DE NOVO HORIZONTE 

ANDRÉ LUIS SALLA; GUILHERME DANTE ZOQUI E VINICIUS RENAN BIZE PINTO 



 

 

 

 



6 Desafios do Mercado no setor de Franchising. 

 

No dia 19 de outubro às 19h20 a palestra foi ministrada pelo profissional Ever 

Santoro com Formação em Processamento de Dados com MBA em Gestão 

Empresarial, Mestre e Doutorando em Engenharia da Produção – Profissional com 

18 anos de experiência, atuação em vários segmentos do mercado com participação 

em projetos nacionais e internacionais, CIO do Grupo CHQ, Professor Universitário 

na Graduação e Pós-Graduação. O Profissional discorreu sobre os Desafios do 

Mercado no setor de Franchising e sua trajetória profissional, os participantes 

avaliaram positivamente o assunto e o palestrante que discorreu com maestria os 

tópicos 
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