Diário da FASAR

A apresentação emocionou os presentes, pois,
quando dançamos oportunizamos ao corpo
novas experiências, proporcionando-lhe o
acesso a uma linguagem própria.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA FASAR – METODOLOGIAS ATIVAS
No dia 24\08 os docentes da FASAR participaram de
uma Oficina de aprendizagem sobre Metodologias
Ativas com a Administradora de Empresas Daniele
Franson Sanches que possui diversas formações em
metodologias ativas e também grande experiência .

AGOSTO LILÁS NA FASAR
O mês de agosto é marcado pela
criação da Lei Maria da Penha. Em
referência a essa data é realizada a
Campanha Agosto Lilás, que tem por
objetivo fomentar a discussão sobre
violência contra a mulher.
Na noite de 29/08/2019 foi ministrada uma palestra por Evelise Nascimento, que nos
presenteou com os conhecimentos. A FASAR agradece a parceria.

SEBRAE NA FASAR
No dia 29\08 os alunos da ADM tiveram a honra
de assistir a palestra EMPREENDEDORISMO
COMO OPÇÃO DE CARREIRA ministrada pelo
consultor do SEBRAE-SP Marcos Vieira de
Jesus.

COMEMORAÇÃO AO DIA ADMINISTRADOR
No dia 09\09 os alunos do curso de ADM foram presenteados com um chocolate e uma
homenagem por meio de um vídeo institucional. E no dia 12\09 foi realizado um evento
que contou com a participação dos representantes do Conselho de Administração,
egressos, docentes, discentes e convidados da FASAR. Tivemos a oportunidade conhecer
a história de excelentes Administradores e as tendências da profissão.
Os formandos do curso ainda tiveram a
oportunidade de iniciar o processo de
registro profissional no Conselho por meio
do
Programa
de
Relacionamento
Acadêmico do CRA.

“SETEMBRO AMARELO NA FASAR”
CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O SUICÍDIO
Os alunos da FASAR no dia 24\09 participaram do
evento em prol da vida, os discentes participaram de
Rodas de conversa sobre a valorização da vida.
Na roda de conversa foram tratados temas a respeito da valorização a vida. Após a roda
de conversa realizamos com todos os alunos oficina com a mesma temática. Em que
puderam se expressar e responderam à pergunta “Quanto vale sua vida?”

“SETEMBRO AZUL NA FASAR”

EMPREENDEDORISMO DO SER
No dia 21\10 os alunos e egressos do curso de Administração e
convidados, tiveram a honra de receber o Engenheiro Mário Whately que
é Diretor Executivo da Fazenda Rio Morto e da Vateli alimentos e ainda
responsável por outros empreendedimentos.
Marinho como é carinhosa e respeitosamente chamado por seus
colaboradores, bem como pelos conhecidos, compartilhou com os
participantes seus conhecimentos e com maestria ministrou a palestra
EMPREENDEDORISMO DO SER

PALESTRA: METODOLOGIAS ATIVAS
Especialmente para o curso de Pedagogia a
maravilhosa Daniele Maria Teresa Franson Sanches
Especialista
em Docência para o ensino
profissional e diversas formações em metodologias
ativas e ensino hibrido, ministrou uma palestra
discutindo a temática e atualizando nossos
discentes.

OUTUBRO ROSA
Com o objetivo de conscientizar os alunos, egressos e convidados da
FASAR no dia 23\10 a FASAR convidou a aluna Liliana Lopes Tupinambás
do curso de Administração da IES que relatou sua vivência. A Liliana é
sobrevivente do câncer de mama, uma excelente profissional e uma pessoa
extraordinária que ensinou e inspirou a todos com sua resiliência, amor por
sua família e por sua gratidão a vida.

ANSIEDADE
O conceituado psicólogo Valcir Alves ministrou brilhantemente uma palestra
sobre Ansiedade, o mal do século XXI. A ansiedade faz parte da vida de todos
nós e, em certo nível, pode ser considerada saudável. É ela que nos ajuda a ter
pontualidade nos compromissos, resolver uma questão que nos preocupa ou
fugir de situações arriscadas, por exemplo.

SHOW DE MÁGICAS
No dia 24\10 foi uma noite especial para os alunos, egressos e
convidados, mais de 400 pessoas participaram do evento (Show
de mágicas) com o maravilhoso mágico Vitor Hugo. O show é
uma mistura de mágicas com motivação e é focado na
capacitação profissional, com incentivo ao comprometimento,
resiliência e superação.
LANÇAMENTO DO LIVRO: NO MUNDO DA IMAGINAÇÃO
A
equipe
do
curso
de
Pedagogia
o livro No Mundo da
Imaginação
constitui-se produziu e publicou uma linda obra
uma viagem mágica e infantil de excelência, visando atender
às expectativas de um mercado
poética pelo mundo infantil
editorial em plena ascensão.

No dia 26\09, o Prof. Lauro Roberto M. Gomes,
professor de LIBRAS da FASAR, ministrou uma
“Oficina de apoio a aprendizagem sobre LIBRAS e
inclusão” para os oitavos termos da FASAR.

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019
o dia 07\10 os alunos do curso de Administração participaram da
FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 realizada pelo SEBRAE-SP no
pavilhão de exposições do Parque Anhembi em São Paulo.

FEIRA DAS PROFISSÕES – PROJETO DE VIDA
A FASAR e as escolas de Novo Horizonte e
região realizaram o evento FEIRA DAS
PROFISSÕES (PROJETO DE VIDA).
Os estudantes receberam informações sobre como
ingressar em um curso superior, sobre as profissões
de Administração e Pedagogia e ainda a FASAR
convidou os alunos para participarem do Workshop
do ENEM realizado gratuitamente pela FASAR.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer as escolas que receberam os profissionais,
alunos e egressos da FASAR, bem como parabenizar as instituições pelo lindo trabalho
que estão realizando e ainda por se preocuparem com o futuro dos estudantes.

XVII SEMANA ACADÊMICA - ABERTURA
Os alunos do curso de Pedagogia coordenados pelo professor Lauro Roberto M. Gomes
realizaram uma performance que conquistou a plateia que interagiu de forma contagiante
A dança conta com a música Perrechés do
Brasil - música vencedora do Festival de
Parintins de 2019, no qual ganhou o Boi
Garantido, também conhecido como festival
do boi.

DANÇA INCLUSÃO – APAE E FASAR PARCERIA DE SUCESSO
Os alunos da APAE de Novo Horizonte apresentaram a coreografia Brumadinho com mix
muito especial de lindas músicas, interpretada por artistas diversos. A coreografia foi
criada pelos professores Alex dos Santos Pinheiro, Cristina dos Santos de Morais e Luís
Gustavo Quessada Rodrigues.

OFICINA DE COACHING
No dia 25 de outubro a maravilhosa coach Jo Morales ministrou uma incrível oficina
de coaching para os alunos, egressos e convidados da FASAR no encerramento da
XVII semana acadêmica da FASAR.

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FASAR
No dia 22\10 foram apresentados os trabalhos de
Iniciação Científica das alunas do 8º termo de
Pedagogia, do 8 º de Administração e seus egressos.

FASAR e o Projeto Tampinhas de Amor
Visando atender sua missão de formar profissionais e cidadãos conscientes
de seu papel na sociedade, bem como de suas responsabilidades sociais,
ambientais e de promover a sustentabilidade, a FASAR, juntamente com os
alunos recolheram mais de 184.000 tampinhas que foram entregues a
Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) de Barretos/SP em prol
do Hospital de Amor.
A renda da venda dos recicláveis arrecadados na campanha será revertida para
compra de materiais hospitalares para os pacientes do Hospital do Amor.
Por ser uma campanha de extrema importância e por ter alcançado total sucesso, a
FASAR orgulha-se de formar profissionais conscientes de sua função transformadora
da sociedade.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS
Os formandos de Administração e
Pedagogia apresentaram com êxito
seus TCCs. Sucesso e realizações é o
desejo da equipe FASAR.

