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O Grupo Educacional FAVENI no ano de 2020 fortalece a oferta de cursos de Pós Graduação e Cursos
Extensão em EAD, pela Faculdade Farese.
.São mais de 1000 opções de cursos;
Ÿ 100% Online, com suporte especializado;
Ÿ Corpo Docente composto de Mestres e Doutores;
Ÿ Nota 4 no MEC;
Ÿ Valores acessíveis.

Validade em todo Território Nacional

FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA FACULDADE FARESE E ACELERE SUA CARREIRA!
Mais informações: 27-3263. 2010
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RECEPÇÃO DE

Foi realizada na noite de quinta-feira dia 27-02-2020, a Cerimônia de Recepção aos
Calouros da Farese-Grupo Educacional FAVENI. O evento foi realizado no Auditório da
FARESE e contou com a participação da Diretora Acadêmica, Coordenadores de
cursos, de Extensão Comunitária, professores e funcionários.
A solenidade foi marcada pelo acolhimento especial da diretora, por orientações aos
novos alunos e apresentações dos coordenadores e professores presentes. Os
calouros tiveram a oportunidade de conhecer seus novos colegas através de
dinâmicas, realizada pela a psicóloga da instituição.
O Grupo Faveni também ofereceu aos calouros e aos alunos remanescentes da
FARESE uma cabine de fotos da Empresa Silvano Falcão Fotograﬁas, para que eles
pudessem tirar fotos individuais ou em grupo.
E para encerrar, a diretora ressalta o desejo de um excelente início de semestre para
todos os estudantes, docente e demais colaborador. “Que cada um consiga, na
convivência da nossa instituição, realizar seus sonhos, buscar oportunidades e, cada
vez mais, melhorar a nossa sociedade”.
A todos os alunos desejamos muito sucesso nessa nova caminhada!

INFORMATIVO FARESE - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020

2

FARESE SOB NOVA DIREÇÃO ACADÊMICA
A Faculdade FARESE do Grupo Educacional FAVENI agora está sob nova direção. A
professora Doutora Ana Paula Rodrigues é a nova diretora acadêmica da faculdade. Ao seu
lado estará à gestora de políticas acadêmicas a professora Simone Batista Fernandes
Estevão. Ambas estiveram em salas de aulas, ouvindo todos os alunos.
⠀
No mesmo dia foi realizado reuniões com o corpo docente e administrativo da IES. A nova
gestão será baseada na liderança, comunicação, responsabilização e humanização.

FARESE NA RÁDIO POMERANA
No dia 19 de março o professor e
coordenador do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária da FARESE concedeu
entrevista na rádio Pomerana em Santa
Maria de Jetibá sobre o tema
Aproveitamento de Água da Chuva.
Basicamente o professor ressaltou a
importância de aproveitar água da chuva
frente às novas perspectivas do uso da água
e sua disponibilidade. Foi ressaltado ainda
que o momento de pensarmos em projetos
que visam reaproveitar a água de alguma
maneira é agora no período chuvoso em que
nossa região se encontra, para que os
efeitos a seca ﬁque minimizados quando ela
chegar. Além disso, foi falando do projeto
que a FARESE em parceria coma FAPES e
a EEEFM Frederico Pretti desenvolve no
sentido de implementar sistema de
aproveitamento de água da chuva em
ambiente escolar como forma de educação
ambiental e, sobretudo proteger-se da seca,
haja visto que a escola Frederico Pretti,
onde foi desenvolvido o projeto, está
inserida num contexto de pouca oferta de
água. (Prof.Gemael Barbosa Lima-Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária).
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A FACULDADE DA REGIÃO SERRANA-FARESE DO
GRUPO EDUCACIONAL FAVENI SAI NA FRENTE E OFERECE AULAS VIA ENSINO REMOTO.

O GRUPO EDUCACIONAL FAVENI, através da Faculdade FARESE, está sendo
uma das únicas instituições da região a permanecer com o processo
ensino/aprendizagem sem interrupção.
O GRUPO EDUCACIONAL FAVENI é um dos líderes no mercado no segmento
EAD, sendo assim, a Faculdade Farese utiliza de toda essa experiência nas aulas
remotas síncronas por meios de tecnologia de comunicação e informação, para
continuar as aulas no período em que os governos e os órgãos de educação e
saúde determinam a suspensão das aulas presenciais.
Conforme Portaria do MEC n. 343 de 17 de março de 2020 alterada pela Portaria
nº 345, de 19 de março de 2020, as aulas presenciais podem ser substituídas por
aulas em meios digitais, e assim a Faculdade FARESE o fez. As aulas a partir do
dia 18 de março estão sendo realizado através de apps interativos, como o
Telegram, Skype, youtube, chamada de vídeo via whatsapp, transmissão ao vivo
no Facebook, entre outras. Os alunos recebem os conteúdos e atividades das
disciplinas normalmente. Essas estratégias visam garantir a qualidade do ensino
da instituição e contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos.
Com a pandemia de coronavírus – COVID-19 no Brasil, a metodologia de Ensino
remoto se torna a única forma segura que o aluno tem para continuar estudando e
não interromper ou atrasar seu processo formativo. Os gestores e professores
não têm medido esforços para garantir o sucesso de seus alunos, que contam
agora com mais segurança e ﬂexibilidade para seus estudos.
Prof. João Victor – Curso de Direito
Ÿ PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Ÿ PORTARIA Nº 345, DE 19 DE MARÇO DE 2020.
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