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Diário da FASAR  

FASAR REALIZA CAMPANHA DE CADASTRO DE MEDULA ÓSSEA

O grupo laços de vida em parceria com a usina São José

da Estiva e FASAR, realizaram uma campanha de

conscientização de doação de medula óssea em NH e

Região durante os meses de março e abril de 2018 e no

dia 17/042018 os profissionais do Hemocentro de RP

estiveram na Assistência Social da Usina realizando o

cadastro para doação de medula óssea. O resultado da

campanha foi SUCESSO TOTAL.

ABRIL AZUL 

A psicóloga Daiane Ladislau discorreu

sobre o Autismo e o Mercado de Trabalho

para o curso de ADM e Autismo e
Educação para a PED.

Os discentes aproveitaram a oportunidade

para desmistificar mitos sobre o autismo e

ainda compreender a importância da
inclusão na sociedade como um todo.

TROTE SOLIDÁRIO 2018 E 17 ANOS DE  FASAR 

A FASAR fez aniversário no mês de março e quem ganhou o presente foi a comunidade

de Borborema e Novo Horizonte, por meio de doações para os hospitais das referidas

cidades. A comemoração foi por meio do "Trote solidário" que comemora com a FASAR

17 anos de muitos sucesso, dedicação e amor a Novo Horizonte e região!

ARRAIÁ EMPREENDEDOR DA FASAR

Os alunos do 4º ano de ADM

realizaram o projeto “ARRAIÁ

EMPREENDEDOR DA FASAR”

em que desenvolveram uma

empresa fictícia e comercializaram

os produtos das empresas,

vivenciando as dificuldades que a

pequena e micro empresa

encontra no seu dia a dia

Os discentes foram responsáveis junto com a equipe da FASAR pela organização

do evento e ainda por todas as barracas e consequentemente por comercializar as

comidas e bebidas do evento e todo valor arrecado foi dos próprios discentes

Para fecharmos o semestre tivemos as apresentações dos Trabalhos Científicos dos

futuros Administradores e Pedagogas tiveram êxito em suas pesquisas e

apresentações. Sucesso e realizações é o desejo da equipe FASAR.

TRABALHOS DE CONCLUSAO DE CURSOS

HOMENAGEM PARA SUAS FUTURAS ADMINISTRADORAS E PEDAGOGAS 

No dia 8/03 foram realizadas homenagens para

nossas alunas que foram surpreendidas com um

vídeo e bombons e todos os professores e colegas

proferiram palavras de carinho, respeito e

agradecimentos.

Mesa-Redonda sobre "TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA"
Foi realizada no dia 16/04 uma MESA REDONDA com egressos do curso de ADM e os

discentes do 3O e 4O ano. Os Administradores formados apresentaram seus Artigos,

debateram seus pontos de vista, aconselharam os futuros Administradores a respeito de

suas pesquisas e ainda estimularam os participantes a se dedicaram em seus próprios

TICs.

No dia 21/05 os discentes do curso de ADM e PED assistiram a

palestra “O Poder da ação” com o psicólogo e Coach Junior

Rodrigues que discorreu sobre sucesso profissional e pessoal,

abordou conceitos, técnicas e ferramentas para ajudar a encontrar

o seu maior potencial.

Palestra “O PODER DA AÇÃO”

PALESTRA: ADMINISTRAÇÃO, E AGORA?

PROJETO “EMPRESA PILOTO” 

O uso prático dos conhecimentos adquiridos no curso garante

um aproveitamento pleno no processo de aprendizado

considerando conceder a uma grande oportunidade para os

formandos, permitindo que eles possam desenvolver a prática

do conhecimento, colocamos na disciplina de

EMPREENDEDORISMO esse exercício prático.

Os formandos demonstraram seus

conhecimentos, habilidades e atitudes por

40 dias encerrando as atividades no evento
“ARRAIA EMPREENDEDOR”.

Brincar de corpo e alma foi o tema da Semana

que neste ano esta sendo realizada de 20/05 a

28/05. O curso de Pedagogia da FASAR em

parceria com a ONG "Aliança pela Infância"

realizou na tarde de 26/05 uma ação de jogos e

brincadeiras na APAE de NH, com a

participação dos alunos do Colégio Santa Rita.

A Campanha do Agasalho de 2018 foi lançada no dia 23/03,

incentivando a população a participar com o slogan “Neste

inverno, não deixe de fazer a sua boa ação”. A FASAR

participou pela primeira vez da Campanha em parceria com a

SABESP sendo ponto de coleta até o dia 30/05

CAMPANHA DO AGASALHO 

O Dia de Monteiro Lobato, também conhecido como o Dia

nacional do livro Infantil e é celebrado no dia 18/04.

DIA DO LIVRO  INFANTIL  

ALUNOS DA FASAR VISITAM FÁBRICA DA HYUNDAI

No dia 27/03 alunos da FASAR tiveram a oportunidade de

conhecer a linha de produção do HB20 e do Creta, além

de técnicas de gestão praticadas na fábrica da HYUNDAI

MOTORS, localizada no Parque Industrial da cidade de

Piracicaba - SP. Os alunos foram acompanhados pelos

professores Evandro Wicher e Mario Henrique

Marcondes.

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR

O 3º ano de Pedagogia realizou um trabalho em

comemoração a essa importante data, o evento contou com a

orientação das professoras Anita Gombrade e Renata do

Prado.

As alunas de Pedagogia foram homenageadas com musica e

declamação de poesia.

RECEPÇAO DOS NOSSOS ALUNOS 

CHEGARAM 

ARRASANDO 


