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INTRODUÇÃO 

 

 “No mês de outubro de 2017 foi realizada a XV Semana Acadêmica de 

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

da Faculdade Santa Rita – FASAR.  

 De 09 a 13 de novembro 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 09/10/2017 

 

A abertura dos eventos foi realizada pela mantenedora da IES, a professora 

Dora Riscalla Nemi Costa com palavras de estímulos para os discentes dos cursos 

de Administração e Pedagogia, declarando aberta a “XV Semana Acadêmica de 

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

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

Brasileiro. 



 

 

 

 

2) Música 

 

O Professor Edson José Gonçales e os alunos do 4º Termo de Pedagogia 

declamaram o poema: Quando me amei de verdade de autoria de Kim McMillen e 

Alison, e interpretaram as músicas: Sementes do Amanhã, Trem Bala e Eu Quero 

Apenas. A performance conquistou a plateia que interagiu de forma contagiante. 



 

 

3) Dança Inclusão 

 

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

a música Hallelujah, interpretada por Pentatonix.  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.  

 



 

 

4) Palestra: A importância da cultura da paz nas empresas e escolas 

 

O Palestrante Luís Francisco Santana destacou que a construção da paz 

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. A juventude hoje é que tem sido o maior alvo dos problemas sociais, 

políticos e ambientais que vem se acumulando dede o desenvolvimento do 

capitalismo. O surgimento da violência, do crime e dos comportamentos destrutivos, 

situações nas quais os jovens são vítimas potenciais, mostra a grande tarefa que a 

juventude tem de transformar estes padrões que tem promovido tantos problemas 

no mundo. A proposta da cultura de paz busca alternativa e soluções para estas 

questões que afligem a humanidade como um todo, não se foca na questão da 

violência, mas na paz como um estado social de dignidade onde tudo possa ser 

preservado e respeitado. Estes pontos são um dos grandes desafios da construção 

de uma cultura de paz. É válido lembrar que para construir uma sociedade mais 

humana, é fundamental, que cada um comece por si mesmo e faça sua parte por 

meio de uma mudança de atitudes, valores e comportamentos que visem à 

construção de um mundo mais justo e melhor de se viver. 



 

 

 

5) IX Congresso de Iniciação Científica da FASAR 

 

No dia 10 de outubro de 2017, 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 3 docentes e o coordenador do curso foi selecionada para 

analisar a qualidade do trabalho apresentado. Nesta edição do congresso foram 

apresentados 12 trabalhos de TICs desenvolvidos pelos estudantes de graduação 

de Administração, Pedagogia e egressos. 

 



 

 

TRABALHOS \ DISCENTES 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
I: ANÁLISE DAS PRÁTICAS DOCENTES. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM MODELO 
ECONÔMICO DE SUCESSO 

Aline Gomes; Andreía Gila e Marina Reis Guilherme Benvindo De Camargo 

O RESGATE DOS JOGOS TRADICIONAIS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

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

Bruna Fernanda de Oliveira; Daiane Ribeiro do 
Nascimento Basaglia e Josiane Aparecida Bertolo 
Francisquini 

Bárbara Nacimbeni de Freitas 

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO POR 
META O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: 
ESTRATÉGIA EFICAZ NA FIDELIZAÇÃO DE 
CLIENTES. 

          Alice Beatriz Siviero e Verônica Rombola Cestari 
 

Daniele Pires de Oliveira; Kelly Tatiane Coelho e Priscila 
Jaqueline Lepre Sanches 

O BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR SÍNDROME DE BURNOUT E A QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO 

Geovana Gabriela Cardoso e Thais Carolini Rossetão Ananias 
 

Cristiane Aparecida Paula Ferreira e Isabela Ruiz 
Tamborlim 

TRANSTORNO DE DEFICIT HIPERATIVIDADE O INTER-RELACIONAMENTO ENTRE AS 
CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS E 
INTRAEMPREENDEDORAS PARA ASSEGURAR A 
EMPREGABILIDADE 

Andreia Balador Gabriela Carvalho dos Santos 

ANÁLISE DE POEMAS EM LÍNGUAS DE SINAIS O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO NA 
PEQUENA EMPRESA 

Magda Iara Iossi; Monise Barbosa Campos e Regina Célia Peres 
 

Pábulo de Oliveira  







 

 

6) Prevenção - Outubro Rosa e Novembro Azul 

 

Palestra: Prevenção também se ensina, com a enfermeira Lidiane Nesso Martins discutiu 

que mulheres e homens lidam com diferentes situações e preocupações quando o 

assunto é saúde. As campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que, mais 

uma vez, chamam atenção, respectivamente, para o câncer de mama e o de 



próstata, dois dos tipos da doença que mais matam no Brasil e no mundo. A 

palestrante explicou que o Outubro Rosa nasceu primeiro, em 1997. Criada no 

estado americano da Califórnia, a campanha reuniu iniciativas de conscientização 

sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa 

espalhou laços rosas – símbolos da luta contra o câncer de mama – por cidades do 

estado americano. A campanha cresceu, com outras atividades (como palestras, 

desfiles de moda, corridas e outros eventos), e se espalhou pelo mundo. O 

Novembro Azul surgiu em 2003, na Austrália. No Brasil, os dois meses são 

marcados por campanhas organizadas por diversas instituições. O Instituto Nacional 

do Câncer (Inca) reforça a importância da luta e destaca os números referentes à 

doença. Quase 60 mil novos casos de câncer de mama são registrados a cada ano 

no país. Os números do câncer de próstata são ainda maiores: são cerca de 70 mil 

por ano. São, de longe, os que mais atingem homens e mulheres no país (em 

ambos os casos representam mais de 20% do total de registros da doença). Ela 

destacou que a identificação precoce de tumores aumenta muito a chance de cura. 

Que para evitar o câncer de mama ou de próstata devemos ter hábitos alimentares 

saudáveis, não beber, não fumar, praticar atividades físicas. A prevenção ainda é o 

melhor remédio. Para finalizar foi apresentado o vídeo: O primeiro cuidado, uma 

animação sobre a prevenção do câncer de mama. 

 

 



7) PALESTRA: “10 SEGREDOS PARA FICAR RICO” 

 

A palestra foi ministrada pelo Professor Doutor Lucimar Sasso e em resumo é 

professor e investidor. Na área de educação financeira ele escreve livros, ministra 

palestras e cursos, organiza eventos e aplica consultorias e sessões de coaching. Já 

na área de investimentos tem se destacado na realização de operações com ações 

e opções na bolsa de valores. Fez seu doutorado pela USP e possui certificação em 

Executive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching 

A palestra é subsidiada pelo livro do palestrante 10 Segredos para Ficar 

Rico: usando técnicas de coaching financeiro, saiba como enriquecer 

descobrindo talentos e desenvolvendo habilidades. A palestra estimulou a 

discussão sobre o papel do dinheiro bem como seu impacto e forma de utilização 

semeando alguns ensinamentos sobre sucesso financeiro por meio da aplicação de 

técnicas de coaching voltadas para área das finanças pessoais, de modo a conduzir 

o leitor a tomar consciência e perceber sua responsabilidade sobre os resultados 

obtidos em sua vida financeira possibilitando seu desenvolvimento pessoal, 

profissional e financeiro. 

 





 

 

8) Palestra sobre Psicologia Comportamental e a Ansiedade 

 O Psicólogo Valcir Alves explicou em sua palestra que a ansiedade está na 

grande maioria das vezes relacionada com preocupação. A ansiedade materializa-se 

numa ocupação antecipatória dos recursos da mente sobre algo que acontecerá ou 

que se receia que aconteça no futuro. No entanto a preocupação pode ser útil 

quando nos leva a agir e a resolver um problema. Mas se você está preocupado 

com cenários hipotéticos ou cenários catastróficos, a preocupação torna-se um 

problema sério. Dúvidas e medos irracionais são paralisantes, desmotivantes e não-

produtivos. A ansiedade, consequentemente, as preocupações exageradas sugam a 

sua energia emocional, aumentam os níveis de tensão, e interferem com o seu dia-

a-dia, tudo isso sem nenhum retorno positivo. Ele destacou que o terrível hábito da 

preocupação crónica é um processamento mental que você pode aprender a 

diminuir e até mesmo a superar. Você pode treinar a sua mente de forma a ficar 

mais calmo e controlado, permitindo que olhe a vida sob uma perspectiva mais 

positiva. Aplicou alguns testes de Ansiedade e Stress aos participantes. 

 

http://www.escolapsicologia.com/como-quebrar-o-terrivel-habito-da-preocupacao/
http://www.escolapsicologia.com/como-quebrar-o-terrivel-habito-da-preocupacao/


 

 

 

9) Oficina de LIBRAS 

 

A oficina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) ocorreu no dia 08 de 

novembro de 2016, na XIV Semana Acadêmica da FASAR (Faculdade Santa Rita de 

Novo Horizonte), ministrada pelo professor especialista Lauro Gomes, seu conteúdo 

programático foi: 

- Introdução à LIBRAS, o que é?, para que serve, quem usa; 

- Roda de conversa sobre a surdez, como um surdo que se sentou em meio 

às pessoas ouvintes, próteses e implantes, relação com a família, interação com 

outras pessoas; 



- Atividade prática com o Alfabeto Datilológico, aprendizado de letra por letra 

do alfabeto; 

- Atividade lúdica com o Alfabeto Datilológico, com recortes para fixar na 

memória os sinais das letras; 

- Roda de conversa sobre outras línguas de sinais de outros países;  

- Vídeo aprendizagens, tanto com língua de sinais brasileira e de outros 

países; 

- Atividade prática com música, “Tudo que for leve” de Alice Caymme em 

sinais. 

 

 

 

10)  Oficina: Elaboração de currículo e dicas de como se portar em 

uma entrevista 

 

A oficina de Elaboração de currículo e dicas de como se portar em uma 

entrevista foi ministrada pelo Adm. Leandro Cardoso Galindo egresso da FASAR. 

Na referida oficina o palestrante discorreu sobre elaboração de currículo e as 

informações pertinentes a serem apresentadas além de relatar algumas dicas de 

como se comportar em uma entrevista de emprego da maneira mais adequada 

as exigências do mercado de trabalho.  

 



 

 

 

11) Oficina de Língua Portuguesa (Vícios de linguagem)  

 

A oficina de língua portuguesa, ministrada pelo professor mestre Abner 

Maicon Fortunato Batista, teve como objetivo precípuo discutir questões quotidianas 

acerca do uso adequado das diferentes modalidades escritas do português. Foram 

apresentados os conceitos de vícios de linguagem e seus subtipos e a partir de 

diversas fotografias de estabelecimentos comerciais, fachadas, cartazes, faixas, 

outdoors, propagandas, revistas, jornais, cardápios e letras de músicas discutiram-

se as ocorrências de cacofonias, ambiguidades, pleonasmos e barbarismos. Além 

disso, foram propostos pequenos exercícios para que o público presente reforçasse 

os conceitos estudados e refletisse sobre importância do emprego adequado das 

normas gramaticais nos contextos formais de comunicação escrita.  

 



12) Oficina: Interpretação de Gráficos 

 

A oficina de interpretação de gráficos, ministrada pelo professor mestre 

Marcos Éder Cupaioli abordou as seguintes temáticas: 

 Método Estatístico. 

 Variáveis: Qualitativas e Quantitativas. 

 Tabelas e Gráficos: Linhas, Colunas ou Barras, Setores ou “Pizza”, 

Histograma, Pictogramas e Infográficos. 

 Pesquisa Quantitativa: Durante a oficina foi realizada uma pesquisa 

entre os participantes, que indagava: Quantas pessoas moram com você? 

 Montagem de tabela e dos gráficos da Pesquisa: (Foram montadas a 

tabela de frequências, onde foi retomado o conteúdo porcentagem, a construção de 

um gráfico de barra e mostrada a possibilidade da construção em um software) 

 Interpretação de gráficos. (Durante a oficina foram mostradas algumas 

pesquisas e realizadas as suas interpretações.) 

 

 


