
Diário da FASAR  

O aluno DIEGO GOMES DA SILVA obteve nota 10 na apresentação de seu

TCC com o título: LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: O USO DO PODER DE

COMPRA GOVERNAMENTAL COMO FOMENTADOR PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

SEXTA EDIÇÃO 2021.1

ESQUENTA PARA O ENEM DA FASAR

A FASAR completou 20 anos, oferecendo múltiplas

oportunidades para a cidade de Novo Horizonte,

cooperando ativamente com o desenvolvimento cultural e

econômico, de forma sustentável e eficiente.

O missão da FASAR é o mesma de quando foi inaugurada

no dia 12 de março de 2001: formar, nesta ordem, o

homem, cidadão, profissional, responsável. Ou seja, buscar

em seus alunos uma formação que combine e equilibre o

desenvolvimento técnico e humanístico, que promova visão

integral do ser humano e do meio em que ele vive.

20 ANOS DE APRENDIZADO E CONHECIMENTO 

ESSE É O NOSSO MAIOR PRESENTE!

ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO E COMO SE PORTAR EM ENTREVISTAS

Os alunos da turma 118 do curso de Administração da FASAR

realizaram uma campanha para ajudar quem precisa, nesse

momento tão delicado que estamos passando, em que muitos

tem que lidar com a pandemia e ainda a falta de recursos.

Para a comunidade acadêmica e convidados no dia 21 de maio às 19h30 foi

realizada uma live por meio do meet, com o tema: Compras e processo

licitatório no setor público, ministrada pelo Professor Mário Henrique

Marcondes Pereira, com vasta experiência e conhecimentos apresentados

em seu currículum.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD): Conceitos e Aspectos Práticos

Iniciamos o ano parabenizando os formandos dos cursos de Administração e Pedagogia

na colação de grau realizada no dia 29 de janeiro .

Os alunos Eliton, Gabriela, João Vitor e Valquíria da turma 118 do curso

de Administração da FASAR realizaram uma campanha para ajudar

famílias em vulnerabilidade social do município de Borborema, nesse

momento tão delicado que estamos passando, em que muitos tem que

lidar com a pandemia e ainda a falta de recursos.

COLAÇÃO DE GRAU 

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

A FASAR estabeleceu uma super parceria no ano de 2021

com a Biblioteca Virtual (BV) da Pearson que é uma iniciativa

pioneira para a oferta de livros eletrônicos universitários.

Desde 2005, a BV disponibiliza um acervo completo de mais

de 8.000 e-books de livros-texto, com acesso ilimitado e

multiusuário.

QUEM AJUDA O PRÓXIMO LEVA DEUS NO CORAÇÃO

A Semana Global do Empreendedorismo de Novo

Horizonte é um programa de CAPACITAÇÃO EM

EMPREENDEDORISMO realizado por meio da

parceria entre a Diretoria de Desenvolvimento

Econômico da Prefeitura Municipal de Novo

Horizonte, SEBRAE-RP, ETEC-NH E FASAR.

Totalmente gratuito e online o programa objetiva

promover o empreendedorismo como forma de

desenvolvimento, geração de renda e oportunidade

aos membros da comunidade e estudantes..

Sucesso e realizações é o desejo da equipe FASAR.

MEGA EVENTO SOBRE EXPORTAÇÃO - EXPORTAR NA PRÁTICA!

Disponibilizados nas redes sociais da FASAR para toda os

interessados que irão prestar o ENEM, as Super Dicas de

Matemática do Professor Marcos Éder Cupaioli!

São 20 anos de compromisso e dedicação por nossos alunos e Novo Horizonte!.

BIBLIOTECA DIGITAL   

Benefícios da Biblioteca Virtual

▪ Acesso multiusuário a um acervo completo de e-books, em mais de 40 áreas do 

conhecimento;

▪ Disponível para desktops, notebooks, tablets e smartphones 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, de qualquer lugar, reduzindo custos e tempo;

▪ Opção de leitura off-line;

▪ Ferramentas de anotação, marcação de texto, listas personalizadas, criação de 

citações, cartões de estudo e metas de leitura;

▪ Atendimento às diretrizes do MEC e redução do investimento no espaço físico e na 

compra de livros impressos para a biblioteca da instituição;

▪ Impressão de até 50% do conteúdo dos livros, mediante pagamento adicional por parte 

do usuário;

▪ Oferta de arquivos Marc 21, para integração com outros portais da biblioteca;

▪ Acessibilidade para deficientes visuais integrada na plataforma, além da integração com 

softwares de acessibilidade.

No dia 18 de março às 21h05 convidamos toda a

comunidade acadêmica da FASAR e publico externo para

participarem de uma live com dicas e orientações

incríveis sobre Elaboração de currículo e como se portar

em entrevistas, ministrada pelo Professor Leandro

Galindo

Convidamos toda a comunidade acadêmica e publico externo para

construir o aprendizado conosco, o evento aconteceu no dia 09 de

abril às 19h30 por meio do meet e transmitido ao vivo no canal do

Youtube, com o tema: EXPORTAR NA PRÁTICA, a ministrada pelo

Professor Doutor José Manuel Baptista Meireles de Souza, além da

experiência apresentada em seu curriculum, o Professor ainda é

escritor de diversos livros e artigos na área, como:
Empreender em Mercados Internacionais

Gestão Financeira do Comércio Exterior

Estratégias de Marketing Internacional

ABRIL AZUL - Mês de conscientização do Autismo

O mês de abril é marcado por uma causa muito especial:

A conscientização do Autismo.

A FASAR em suas ações no ABRIL AZUL 2021 convidou a

Fundadora e Diretora da Associação Alma Autista de São José do

Rio Preto, Sra. Daniela Fernanda de Almeida Pereira, para

compartilhar seus conhecimentos e ainda contar sua inspiradora

história para todos nós, o evento contou com a participação da

comunidade acadêmica da FASAR e púbico externo.

Para a comunidade acadêmica e também o publico externo, no dia 13 de

maio às 19h30 foi realizada live por meio do meet, com o tema: Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD): Conceitos e Aspectos Práticos, ministrada pelo

Professor Evandro Willians Wicher, com vasta experiência e conhecimentos

apresentados em seu curriculum.

CAMPANHA JUNHO SEM FOME

COMPRAS E PROCESSO LICITATÓRIO NO SETOR PÚBLICO

SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO  

Com carinho, empenho e muito amor, disponibilizaram o seu

tempo e energia, para arrecadar, pedir doações, estabelecer

parcerias e ainda organizar as cestas para 114 famílias

necessitadas da cidade de Novo Horizonte/SP.

Entraram na Campanha Junho sem Fome, com o intuito de

aprender por meio do empreendedorismo social e

principalmente ajudar ao próximo e ainda fazer a diferença na

vida das pessoas.

Todo o empenho e dedicação resultaram em incríveis 114 cestas que foram entregues as

famílias neste final de semana.

Parabéns aos alunos: Lívia Pereira; João Vitor Magri; Natália Sampaio e Thayná Franco

Queridos alunos vocês ARRASARAM! PARABÉNS! Vocês são bênçãos!

O resultado foi muito expressivo, muitas famílias receberam os alimentos e

nossos alunos fizeram a diferença com muita ética, compromisso,

profissionalismo e amor ao próximo.

Toda a equipe da FASAR parabeniza os alunos Eliton, João Vitor, Gabriela e

Valquíria. Vocês ARRASARAM! MARAVILHOSOS!

Aproveitamentos para agradecer a todos que puderam doar e contribuir com

essa linda Campanha e um agradecimento especial para a Diretoria de

Assistência Social de Borborema.

Os alunos Diego, José Chaves, Márcio e Renan realizaram uma linda

ação social, essa ação foi vinculada a disciplina de Empreendorismo

e orientada pelo Professor José Artur. Os futuros Administradores

durantes os meses de maio e junho comercializaram o incrível

número de 317 pizzas, os recursos obtidos com o referido processo

foi destinado ao projeto já existente no município o "DESAFIO DO

BEM". Projeto social que objetivou vender pizzas com o intuito de

ajudar o projeto mencionado acima que é de uma organização sem

fins lucrativos que se denomina como Desafio do bem. Organização

essa que ajuda a instituições locais.

Em nome de toda a equipe da FASAR parabenizamos os incríveis alunos: Diego Zeviani, José 

Chaves Junior, Márcio Cunha e Renan França! Vocês ARRASARAM

Aproveitamos para agradecer todos que ajudaram e apoiaram nossos alunos nessa linda ação.

DESAFIO DO BEM  

Sempre presente na Festa da APAE , mesmo nesses

tempos difíceis, a FASAR não poderia deixar de participar.

A FASAR contribuiu com a APAE no processo de

arrecadação de leite condensado para a confecção dos

tradicionais doces, que a APAE está comercializando para

ajudar com a manutenção dos serviços prestados pela

APAE.

ADOCE UM CORAÇÃO


