
No dia 20/09/2018 nas dependências da FASAR o Professor Ms. Antônio

Queiroz Pereira Calças ministrou uma palestra sobre a importância do

ENADE como Instrumento de Avaliação da Educação Superior no Brasil

com a presença dos alunos do oitavo ano do curso de Administração.

Diário da FASAR  

Palestra: "GESTÃO DE ESTOQUES NA USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA"

SETEMBRO AZUL 

Durante o mês de setembro comemoramos no dia 10/09, o Dia Mundial

das Línguas de Sinais, no dia 26/09, o Dia Nacional do Surdo e, no dia

30/09, o Dia Internacional do Surdo. Na noite do dia 26/09, o Prof.

Lauro Roberto Martiniano Gomes, professor de LIBRAS da FASAR,

mediou um "bate papo" com os discentes do 4° Termo do Curso de

Administração sobre os direitos dos surdos, LIBRAS e inclusão.

CICLO DE PALESTRAS FASAR 2018

O docente Evandro Wicher no dia 09/11 convidou 2 excelentes

profissionais para compartilhar suas experiencias com os discentes

do curso de ADM, são eles: Prof. do Instituto Federal - Luís Fernando

Castilho Maschi ministrou a palestra a "Internet das Coisas“ e o coach

Luiz Adalto Costa aprendiz do Roberto Shinyashiki ministrou a

palestra "Liderança com Propósito"

Para fecharmos 2018 tivemos as apresentações dos Trabalhos Científicos dos futuros

Administradores (a) e Pedagogas que tiveram êxito em suas pesquisas e apresentações.

Sucesso e realizações é o desejo da equipe FASAR.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS

CINE FASAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA ADMINISTRADOR: 

EGRESSOS, DOCENTES E DISCENTES DA FASAR 

A comunidade acadêmica do curso de Administração da FASAR

comemorou o dia do Administrador no dia 10/09. A FASAR homenageou

os discentes com um vídeo confeccionado com muito carinho mostrando

a trajetória dos mesmos na FASAR, o resultado foi muita emoção e

gratidão entre todos. Após a homenagem foi realizada a 1ª edição do

CINE FASAR 2018 com a apresentação do filme “Extraordinário”.

SETEMBRO AMARELO - CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O SUICÍDIO

Os discentes da FASAR participaram do evento SETEMBRO AMARELO NA FASAR com

a presença da psicóloga, socióloga e Neuropsicologia Wendy Segantini que discorreu

sobre o setembro Amarelo, com informações importantes e pertinentes e conscientizou os

participantes sobre o referido tema.

PALESTRA:  A importância do ENADE como Instrumento de Avaliação 

da Educação Superior no Brasil "

XVI SEMANA ACADÊMICA DA FASAR 

No mês de outubro de 2018 realizou-se a XVI Semana Acadêmica de Administração e de

Pedagogia” da FASAR. De 15 a 19 de outubro sucederam-se palestras, danças, oficinas,

debates e apresentações de trabalhos acadêmicos que compuseram um amplo quadro da

cultura acadêmica e em geral, os eventos estão relacionados a seguir:
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“Espalhe amor, 

porque de dor e 

sofrimento o 

mundo já está 

cheio". 

CONGRESSO ADMINISTRAR

O docente EVANDRO WILLIANS WICHER e o discente ANTÔNIO

FORNASARI NETO participaram do 9ª Edição do Congresso

ADMINISTRAR que é considerado como o Maior Evento de

Administração de Empresas do Brasil.
Os profissionais receberam o prêmio de melhor trabalho científico do

congresso com o tema: “QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA

(QEE) – APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL”

No dia 20/09/2018 nas dependências da FASAR foi realizada palestra

com a presença dos alunos do curso de Administração, o evento foi

coordenado pelo Professor Evandro Wicher e Marcos Cupaioli.

Desta feita o tema foi “Gestão de estoque na Usina São José da Estiva”

ministrada pelo egresso da FASAR o Administrador Matheus Almeida.

Dança Boi Caprichoso – um resgate à cultura

Discentes do Curso de Pedagogia sob supervisão do Professor Lauro

Roberto M. Gomes, apresentaram a música “Boi Caprichoso”,

composição de Geovane Bastos e Adriano Aguiar, para o Festival de

Parintins da Amazônia, com o intuito de atender os requisitos da lei

10639 por meio das disciplinas de Arte, História e Literatura

Palestra: Inteligência Emocional

A Psicóloga Letícia Ambrósio – Coach, Palestrante e Professional

Pratiticioner em PNL destacou, durante sua apresentação para os

discentes da FASAR e demais convidados a importância de se construir

a Inteligência Emocional, a partir de uma atitude pessoal que pode se

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

na saúde coletiva entre outros.

FASAR e inclusão – uma parceria sempre

Os alunos da APAE de Novo Horizonte apresentaram a coreografia

O Visconde, com a música “Tá no livro”, interpretada por Lenini,

visando resgatar a magia da literatura brasileira através da obra de

Monteiro Lobato. A coreografia criada pelos professores da APAE

buscou incentivar a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e

reforçar o pensamento inclusivo.

Palestra: Saúde e Segurança no Trabalho 

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.

PROGRAMA DE RELACIONAMENTO ACADÊMICO  (CONSELHO FEDERAL DE 

ADMINISTRAÇÃO/CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO e FASAR)  

No dia 29/08/2018 nas dependências da FASAR o Adm. Valdorp Micali

Junior em sua palestra foram abordados assuntos sobre o CRA/SP

como: Quem é o CRA/SP; O que fazemos; Quais são as nossas ações;

Registro; Participação na Colação de Grau; Mercado de trabalho para

Administradores; Possibilidades de atuação e motivação profissional e

início do processo de registro dos alunos concluintes.

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" 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 e os munícipes de Borborema

e Novo Horizonte.

Palestra: Literapia – Se a palavra tem poder imagina a poesia

Andrey Pedro (Tourú), Psicólogo Clinico, estudante de Pedagogia e

Palestrante, dirigiu-se aos discente de Pedagogia com uma apresentação

estimuladora onde a Poesia reuniu temas sobre a vida de uma maneira

geral. Sempre de maneira descontraída e empolgante, Tourú aborda temas

relacionados ao campo do sentimento, do autoconhecimento, metas e

princípios, valores, autoestima, etc.

O Capitão PM Anderson Ferreira Nunes – Oficial da Polícia Militar e

responsável pelo projeto BATALHA PELA VIDA no dia 17/10

discorreu sobre os mitos sobre cadastro de doação de medula

óssea. Muitos pacientes não respondem satisfatoriamente ao

tratamento quimioterápico e necessitam de um transplante de

medula óssea para continuarem vivos.

Palestra: Desafios do Mercado no setor de Franchising

No dia 19/10 o Doutor em Engenharia da Produção Ever Santoro -

CIO do Grupo CHQ 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.

CORRENTE DO BEM: FASAR realiza campanha de cadastro para

doação de medula óssea

IX Congresso de Iniciação Científica da FASAR

No dia 18/10/ 2018, na XV

Semana Acadêmica da

FASAR foram apresentados

os trabalhos de Iniciação

Científica das alunas do 8º

termo de Pedagogia, do 8 º

de Administração e seus

egressos.

FEIRA LITERÁRIA

Os discentes dos curso de Pedagogia da FASAR participaram da Feira

Literária de Novo Horizonte, o evento foi organizado com maestria pela

Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte.


