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Os formandos de Administração e Pedagogia apresentaram com êxito seus TCCs.
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PROJETO: A FASAR APOIA VOCÊ

O mês de julho foi de muito aprendizado por meio das lives realizadas para a

comunidade acadêmica e o comunidade externa. Excelentes profissionais da educação

contribuíram brilhantemente com a formação dos alunos e convidados.

NAS ONDAS DA RÁDIO ESPERANÇA 

Os docentes da FASAR participaram do Jornal da

Esperança em diversos momentos durante o ano

apresentando temas importantes e pertinentes para

os profissionais de Novo Horizonte e região!.

No mês de março de 2020 a FASAR completou 19

anos e no mês de comemoração do aniversário da

FASAR foi realizado no dia 12\03 a 18ª edição do

Trote Solidário FASAR, projeto que estabelece a

importância e a realização de projetos de cunho social.

.

TROTE SOLIDÁRIO 2020: EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA

PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

PROJETO PESSOAS AJUDANDO PESSOAS! 

Os alunos do curso de Administração realizaram uma linda ação social que

resultou na doação de 55 cestas básicas com aproximadamente 30 Kilos

cada que foram destinadas para famílias que estão passando por um

momento delicado devido a pandemia e ainda uma quantidade expressiva

de alimentos doados para o Hospital de Novo Horizonte.

Os alunos realizaram arrecadação de alimentos não perecíveis em alguns

bairros de Novo Horizonte, organizaram diversos pontos de apoio no

município e região, conseguiram patrocínio de diversas empresas de Novo

Horizonte e região e ainda fizeram uma arrecadação online. Todas essas

estratégias tiveram resultados expressivos.

Outubro Rosa: uma chamada para atenção à vida!

A equipe da FASAR convidou a maravilhosa Liliana Lopes Tupinambás

no dia 22\10 às 21h por videoconferência a protagonizar a live

“Outubro Rosa” da FASAR.

LENÇO FRATERNO - TECENDO AMOR

“Nem toda princesa usa coroa, algumas usam lenço”

Durante a live a FASAR deu inicio a campanha Lenço

Fraterno, organizada da seguinte maneira: A equipe

da FASAR promoveu campanha de doação de lenços

a mulheres que enfrentam o câncer de mama.

Agradecemos a população e a comunidade acadêmica da FASAR

pelas doações e empenho. Agradecemos ainda a parceria das

queridas Joicimara, Bruna e Sra. Shirley que não mediram esforços

para colaborar com essa linda ação social.

Os lenços arrecadados foram doados aos Hospitais Amaral Carvalho

em Jaú e Hospital do Amor em Barretos e destinados as incríveis

mulheres que estão em tratamento.

NOVOS CURSOS A CAMINHO

Iniciamos o ano parabenizando os formandos dos cursos de Administração e

Pedagogia na colação de grau realizada no dia 31 de janeiro .

No ano de 2020 com o objetivo de oferecer outras

possibilidades de cursos superiores para os munícipios de

Novo Horizonte e região, a FASAR apresentou ao MEC o

pedido de mais 2 novos cursos superiores (Bacharelado em

Ciências Contábeis e Tecnológico em Gestão de Recursos

Humanos).

Durante os meses de fevereiro e março realizamos uma

sensibilização por meio diversas mídias. No dia 12\03 de março os

docentes, egressos e discentes dos cursos e ainda todos os

colaboradores da FASAR realizaram a arrecadação de alimentos não

perecíveis e leite integral, produtos de higiene e limpeza no Trote

Solidário 2020.
As instituições beneficiadas foram:  Lar de Velhice 

Maria de Souza Spínola e também a APAE de Novo 

Horizonte 

Todos os envolvidos no projeto se emocionaram, 

devido à enorme arrecadação!

COLAÇÃO DE GRAU 

Temos certeza que a caminhada de vocês será repleta de conquistas, vitórias e 

sucesso.

ABERTURA DE NOVAS TURMAS 

No dia 24\02 tivemos a honra de dar as boas

vindas para os alunos ingressantes dos cursos de

Administração e Pedagogia

Seguindo as orientações do MEC, Ministério da Saúde, Governo do

Estado de São Paulo e Prefeitura de Novo Horizonte, estamos

cumprindo nosso Calendário Acadêmico e o compromisso

educacional com nossos alunos! Logo tudo se normalizará! Parabéns

ao empenho dos nossos professores que viraram "youtubers", nossas

coordenadoras que estão organizando da melhor maneira as

dinâmicas e os trabalhos em "home office".. todos trabalhando aos

sábados, domingos e fora dos horários de aula.

A FASAR definitivamente não parou!

Os alunos da FASAR são estimulados a desenvolver seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes, além de apoiar seus alunos em seus sonhos e empreendimentos, o projeto 

FASAR APOIA VOCÊ realizou a apresentação e a divulgação para toda a comunidade 

dos empreendimentos de nossos alunos! 

Temos muitos talentos na FASAR que desenvolvem seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes por meio do empreendimentos.

A Liliana é sobrevivente do câncer de mama, uma excelente

profissional e uma pessoa extraordinária que ensinou e inspirou a

todos com sua resiliência e amor por sua família e por sua gratidão

a vida.

A campanha é um apoio a essas guerreiras para contribuir com a autoestima

e a beleza das mulheres que passam por essa realidade.

PROTEÇÃO E AMOR A VIDA  

O cenário é instável e cheio de incertezas, mas com o planejamento e o

apoio de todos os envolvidos na gestão da FASAR, a FASAR cumpriu por

meio do ensino remoto seu calendário acadêmico e investiu na

segurança e em tecnologias da informação e comunicação para prestar

nossos serviços educacionais avançados para a comunidade acadêmica.

.

Seguindo todos os protocolos estabelecidos, a FASAR está adequada para

receber de volta seus alunos e docentes!

Nas entradas da FASAR estão disponíveis tapetes sanitizantes, totens de

álcool em gel, termômetros infravermelhos e, máscaras descartáveis. Nos

sanitários, todas as lixeiras foram trocadas por lixeiras com pedal e tampadas,

além dos dispensers de álcool em gel. No pátio foram feitas demarcações

para evitar aglomerações e, a troca das torneiras dos bebedouros.

Nas salas de aula foram instalados microcomputadores

com câmeras e microfones e cabeamento para internet,

retirada das cortinas para melhor arejamento do

ambiente e das mesas e cadeiras, para comportar 30%

da capacidade e, dispensers de álcool em gel e papel

toalha para higiene pessoal.

Tudo ao nosso alcance está sendo feito para podermos atendê-los de maneira 

segura e sem perder a qualidade do ensino

Estamos preparados com segurança e qualidade para aulas presencias, remotas e 

híbridas!

Sucesso e realizações é o desejo da equipe FASAR.

CURSO DE PEDAGOGIA COM NOVA COORDENAÇÃO 

A maravilhosa professora Andreza Santoro Roque foi convidada

pelo Diretor Eduardo Nemi Costa para assumir a coordenação

do curso de Pedagogia, que prontamente aceitou o convite.

Sucesso e realizações é o desejo da equipe FASAR.


