
Diário da FASAR  

PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO AO CLIENTE"

Os futuros Administradores

apresentaram com êxito seus

TCCs no dia 25/06. Sucesso e

realizações é o desejo da equipe

FASAR.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS

TERCEIRA EDIÇÃO 2019.1

No dia 12/04 os coachs Neto Fornasari e Letícia

Ambrósio ministraram no auditório da FASAR a palestra:

A Importância do Atendimento ao Cliente! O evento

também foi uma ação social em que os participantes

doaram produtos de limpeza que foram doados a APAE.

Para comemorar a chegada das novas turmas de

Administração e Pedagogia no dia 18\02 os alunos

veteranos realizaram uma calorosa recepção aos

novos membros da família FASAR.

PROJETO SOCIAL REALIZADO NO ASILO DE NOVO HORIZONTE

Os discentes da FASAR realizaram no

dia 26/05 uma linda ação social que

consistiu em preparar e servir um

delicioso coffee break, com atrações

especiais, música, dança e alegria no

Lar de Velhice Maria de Souza Spínola

de Novo Horizonte!. O evento foi

EXTRAORDINÁRIO!.

CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO DE LEITE

A FASAR em parceria com a equipe do

projeto social “GRUPO IRMÃOS DA

ALEGRIA”, realizaram uma campanha

para ajudar a “CASA ACOLHEDORA
VOVÔ ANTONIO DE BARRETOS-SP”

Durante os meses de maio e junho foi realizado uma campanha de sensibilização e
arrecadação de leite entre os alunos, egressos e a equipe da FASAR

A equipe do “GRUPO IRMÃOS DA ALEGRIA” e alguns

membros da FASAR organizaram um delicioso evento para

as crianças e suas famílias no dia 16\06 para entregar as

arrecadações na casa assistencial. Foi um dia muito especial,

com comidas, bebidas deliciosas, brincadeiras, diversão,

harmonia, gratidão e AMOR.

Os alunos realizaram o projeto

“ARRAIÁ DA FASAR”, os

discentes ficaram responsáveis pelo

evento e por toda a comercialização

das comidas e bebidas do evento e

ARRASARAM em tudo.

Ao findar do evento os discentes do primeiro termo de ADM e

PED prepararam com muito carinho 20 cachorros-quentes e

doaram para os moradores de rua de Novo Horizonte

ARRAIÁ EMPREENDEDOR DA FASAR

No dia 08/03 foi realizada uma linda homenagem para as

mulheres da FASAR. As atividades continuaram e no dia

11 a Professora Flávia Mello ministrou brilhantemente uma

palestra sobre o “Feminismo” para os discentes da

FASAR.

“MULHERES DA FASAR”

RECEPÇÃO DOS CALOUROS  

TROTE SOLIDÁRIO 2019 E 18 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 intermédio de

doações para os hospitais das referidas cidades. A comemoração

ocorreu por meio do "Trote solidário“, que celebra com a FASAR 18 anos

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

O curso de Pedagogia, durante os meses de fevereiro e março,

por meio dos seus docentes, ministrou aulas preparatórias para

o concurso público e para o processo seletivo da Prefeitura

Municipal.

DISCENTES E EGRESSOS PARTICIPAM DE CURSO PREPARATÓRIO

O curso de Pedagogia em parceria com o Lar da Velhice Maria

de Souza Spínola deu início no dia 13/03 ao Projeto de

Alfabetização. Os idosos estão sendo alfabetizados com

materiais adaptados, com o resgate de suas identidades, com

aulas de leitura e contação de histórias.

PROJETO SOCIAL DE ALFABETIZAÇÃO NO ASILO

Dr Walter Santoro Júnior. Pediatra, neonatologista. Ministrou palestra

sobre a prevenção, o tratamento de síndromes e transtornos para o

curso de Pedagogia , no dia 15/03.

“PREVENÇÃO, TRATAMENTO DE SINDROMES E TRANSTORNOS"

Com o intuito de ampliar os conhecimentos acerca do

autismo, a campanha Abril Azul foi proposta em 2007. Ela

visa combater o preconceito e até mesmo aumentar o

engajamento de autoridades com a causa. A FASAR em

parceria com a APAE realizou debate sobre o autismo e a
inclusão destes alunos nas escolas.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

O Dia Nacional do Livro Infantil foi instituído em 2002, ano em

que foi criada a Lei 10.402/02, registrando a data de nascimento

de Monteiro Lobato como o dia oficial da literatura infantojuvenil.

DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL 

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR

A FASAR, faz parte da Aliança pela Infância

e todos os anos desenvolve atividades

visando à formação integral de seus alunos

do curso de Pedagogia.

A Lei nº 7.264, de 20/05/2010, institui o Dia

Nacional do Pedagogo. A data surge como uma

oportunidade para discutir o papel da família e

da escola no desenvolvimento das crianças. A

FASAR comemorou com Palestra e Oficina.

OFICINA SOBRE EMPREENDEDORISMO 

No dia 29/05 a Administradora Daniele Franson Sanches ministrou uma

oficina sobre EMPRENDEDORISMO para os discentes do curso de

Administração. A oficina possibilitou o reconhecimento das

características empreendedoras e ainda os participantes tiveram a
oportunidade de fazer uma autoavaliação do seu perfil empreendedor.

Os discentes do curso de Administração

assistiram a palestra Motivação no

trabalho. Ministrada pelo Psicólogo

Andrey Pedro Tourú com participação do

administrador Artur Cornejo.

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

DIA DO PEDAGOGO

Em 2019 foi a hora de falar sobre a diversidade: de culturas, de povos, de costumes e de

corpos e almas. Com o tema “O brincar que abraça a diferença”.

Na edição de 2019 os discentes da turma 116 da FASAR

demonstraram seus conhecimentos, habilidades e atitudes por 40 dias

vivenciando situações rotineiras da área de administração e ainda

permitir referências práticas para o relacionamento da teoria e prática

contribuir na integração da faculdade e sociedade.

PROJETO  EMPREENDEDORISMO 

VOLUNTARIADO POR AMOR

Alunos e professores da FASAR participaram como

voluntários na barraca síria da 33 a Festa do Peão

(APAE 2019) de Novo Horizonte, evento beneficente

foi realizado pela equipe dos amigos da APAE


