
 

 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 4/2012 
 
 

                        Período: 23 de março a 27 d e abril de 2012 
 
Informes: 

 
 
  

 
1.  Recentemente os alunos do curso de Gerontologia da FAI  proporciona-

ram um dia de beleza no asilo do município de Adamantina. A ação teve o 
intuito de comemorar o dia do gerontólogo no Brasil, uma profissão recém 
criada, voltada para o idoso, com o objetivo de trabalhar o processo de en-
velhecimento. 

 
2. No dia 23 de março o Ciclo “Gêneros e Etnias” apresentou duas palestras 

no auditório Miguel Reale, do campus II da FAI. Realizado em parceria 
com a ACGE (Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias da Secretaria 
de Estado da Cultura) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de A-
damantina, a programação do Ciclo ainda contou com duas exposições no 
hall do auditório, Homofobia Fora de Moda e Consciência Negra em Car-
taz, e com a exibição do curta-metragem “Eu não quero voltar sozinho”. 

 
3. No dia 23 de março, o vice-diretor da FAI, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, 

esteve na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo 
Renato Souza”, em São Paulo, com os representantes da Fundação para 
O Desenvolviemento da Educação e com as Instituições de Ensino Superi-
or, parceiras na primeira reunião, para as novas instituições que irão parti-
cipar do projeto Ler e Escrever/Bolsa Alfabetização. A FAI foi contemplada 
com 12 bolsas de estudo  para os alunos do curso de Pedagogia.  

 
4. Ex-aluna de Psicologia da FAI  Juliana Pardo Moura Campos Godoy, fez 

parte da segunda turma de Psicologia e concluiu a graduação em 2006. 
Hoje, com 28 anos, é mestre formada pela USP de Ribeirão Preto e cami-
nha para a conclusão do doutorado, na mesma universidade. De acordo 
com a psicóloga, a FAI foi o alicerce profissional e a instituição onde reali-
zou seu grande sonho de ser psicóloga. 

 
5. Recentemente os alunos do curso de Serviço Social da FAI  realizaram o 

“Trote Solidário” na instituição. Os alimentos arrecadados foram distribuí-
dos no último dia 22 de março a diversas instituições, entre elas: o Pão dos 
Pobres de Adamantina, o Educandário Madre Clélia, Igreja Matriz de Santo 
Antonio e à Igreja Matriz Imaculada Conceição da cidade de Mariápolis. 

 
6. Recentemente, o diretor geral da FAI Prof. Dr. Márcio Cardim e o vice-

diretor Wendel Cleber Soares estiveram na Universidade de Taubaté com 
o objetivo de conhecer o programa PIBID/CAPES  (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência/Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) que vem sendo desenvolvido há três anos pela 
referida instituição de ensino. Em abril foi constituída uma comissão de 
professores da FAI, com o intuito de desenvolver juntamente com as esco-
las estaduais e municipais o projeto em questão.  

 
 
 
 



 

 
 
7. Alunos do 6º termo do curso de Jornalismo da FAI  distribuíram nos jor-

nais locais o Jornal Laboratório, batizado como Jornal do Meio, no final de 
semana, a fim de promover o trabalho realizado pelos estudantes. Produ-
zido em duas edições, o jornal abordou a temática sobre as redes sociais 
Facebook, Linked In e celular. Para a produção de cada tema, a turma foi 
dividida em três grupos. 

 
8. Ex-aluno de Engenharia de Alimentos da FAI  fala sobre mercado de tra-

balho. Juliano Toniolo Silvério, formado há três anos, já trabalha na área e 
atualmente mora em Marília, com uma vida independente, o ex-aluno con-
tou das suas experiências no mercado de trabalho. Conhecida como cida-
de capital do alimento, Marília é um destaque na região e tem absorvido 
vários ex-alunos do curso de Engenharia de Alimentos. Silvério é um deles 
e se diz satisfeito com os resultados até o momento, principalmente com a 
faixa salarial. 

 
9. No dia 04 de abril, a direção da FAI encaminhou os 50 novos computado-

res  adquiridos para o campus II da instituição. Dessas máquinas, 25 serão 
destinadas ao laboratório III no bloco I, 15 para a nova biblioteca e o res-
tante para os demais laboratórios.  

 
10. No dia 07 de abril, a Diretoria Regional de Ensino de Adamantina realizou 

no auditório do campus II da FAI, reunião com 360 bolsistas do Programa  
Escola da Família  e 26 educadores profissionais de cada escola partici-
pante do programa. Estudantes de licenciaturas da FAI selecionados pelo 
governo estadual e o vice-diretor da instituição, Wendel Cleber Soares, 
também estiveram presentes. O objetivo foi orientar os alunos antes de se-
rem encaminhados às escolas estaduais e municipais. 

 
11. No dia 07 de abril foi comemorado em todo o Brasil o dia do jornalista . 

Alunos graduandos da área receberam a visita da jornalista, Ana Maria 
Dantas Maio que trabalha há cinco anos no Núcleo de Comunicação Or-
ganizacional da EMBRAPA Pantanal (Empresa Brasileira de Pesquisa A-
gropecuária), em Corumbá-MS. 

 
12. Com o objetivo de oferecer oportunidade aos interessados na área de de-

senho computacional, a FAI abre inscrições para a 4ª edição do curso 
de Introdução ao AutoCAD. O  curso de 20 horas é aberto para a comuni-
dade.  

 
13. No dia 11 de abril teve início a Semana da Biologia da FAI , dividida em 

três dias de palestras. Na ocasião os alunos de Ciências Biológicas rece-
beram a visita do professor Edis Belini Jr., doutorando da UNESP de São 
José do Rio Preto, que ministrou a palestra sobre “Trabalhos Científicos na 
Área da Biologia”, da professora Dra. Fabiana Veiga do curso de Farmácia 
da FAI, que trouxe o tema “Disruptores Endócrinos”, e da professora Dra. 
Andréia Rezende também da UNESP de São José do Rio Preto, que abor-
dou o tema “A Importância da Conservação das Florestas”. 

 
14. No dia 12 de abril, a direção geral da FAI realizou abertura de inscrições 

para selecionar professores, que integram o quadro permanente da institu-
ição, para o PIBID/CAPES/FAI  (Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência). O programa é voltado para os cursos de Educação Físi 
ca, Ciências Biológicas, História, Matemática, Pedagogia e Psicologia, com 
início em 14 de agosto de 2012 e término em 31 de julho de 2013. 

 
 



 

 
 

15. Com o objetivo de integrar os alunos em atividades esportivas e artístico-
culturais, a FAI organiza duas ações que irão acontecer simultaneamente, 
o V JUFAI  (Jogos Universitários das Faculdades Adamantinenses Integra-
das) e o 1º Ciclo Cultural. O evento será realizado de 02 a 04 de maio, no 
campus III da instituição, das 19h às 22h30. De acordo com a diretora aca-
dêmica, professora Dra. Fúlvia Veronez, a comunidade está convidada. 

 
16. No dia 14 de abril teve início a nova turma de pós-graduação em Enge-

nharia de Segurança do Trabalho da FAI . A especialização tem como 
objetivo levar conhecimentos às diversas modalidades da engenharia a fim 
de preservar a integridade e o bem-estar físico, mental, intelectual e emo-
cional do trabalhador, seja na indústria, no comércio, no setor de serviços e 
terceiro setor. 

 
17. O Curso de Nutrição da FAI  tem nova Coordenação, Profª. Claudia Maria 

Garcia Lopes Molina recebeu as atribuições do diretor geral, Prof. Dr. Már-
cio Cardim. De acordo com a professora, existem novos projetos, mas nes-
te momento o foco é dar continuidade a tudo que a ex-coordenadora, pro-
fessora Dra. Rita Bertolo, conquistou nos últimos cinco anos em que este-
ve à frente do curso. 

 
18. No dia 16 de abril, os alunos do Curso de Comunicação Social da FAI  vi-

ajaram a São Paulo onde participaram do Programa CQC (Custe o Que 
Custar) da TV Bandeirantes. O programa ao vivo contou com a participa-
ção especial do jogador Neymar Junior. Durante sua participação o pro-
grama homenageou o Clube do Santos que completa 100 anos de história. 

 
19. No dia 16 de abril, a Profª Drª Cristiane Fumiko Furuse, docente do curso 

de Odontologia da FAI  ministrou palestra no auditório Miguel Reale,  
Campus II da FAI, que reuniu cerca de 150 pessoas. Diagnosticar preco-
cemente e prevenir o câncer bucal foi o objetivo do evento que contou com 
a presença de aproximadamente 150 pessoas e foi realizado pela Rede de 
Combate ao Câncer de Adamantina em parceria com a FAI e com o apoio 
da Secretaria Municipal de saúde e da APCD (Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas).  

 
20. No dia 17 de abril, dois estudantes do 9º Termo, antes mesmo de concluir 

o curso de Direito da FAI , receberam o resultado preliminar da 2ª fase do 
VI Exame que foi disponibilizado pelo Conselho Federal da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) onde obtiveram aprovação no Exame de Ordem 
Unificado.  Para homenagear Naiara Correa Nunes e Salatiel Vicente da 
Silva, o vice-diretor da FAI, Profº Dr. Wendel Cleber Soares, e o coordena-
dor de Direito e presidente da OAB na subseção de Adamantina, Prof. Dr. 
Igor Terraz, parabenizaram os futuros bacharéis no campus II da instituição 
juntamente com colegas de sala.  

 
21. No dia 19 de abril, alunos do 5º e 7º termos de Jornalismo da FAI  recebe-

ram o diretor e jornalista Sérgio Vanderlei, responsável pelo Grupo Impac-
to. O jornalista ministrou uma palestra aos alunos, onde compartilhou suas 
experiências profissionais e relatou a trajetória do jornal que completou 16 
anos. Vanderlei é ex-aluno da FAI e um exemplo de que há espaço no 
mercado de trabalho no município e na região do Oeste Paulista. Esta pa-
lestra faz parte do plano de ensino da disciplina de Jornalismo Empresarial, 
ministrada pelo Prof. Ms Sérgio Barbosa. Segundo ele, é de fundamental 
importância que os alunos tenham contato com profissionais que estão a-
tuantes no mercado de trabalho.  

 



 

 
 

22. No dia 22 de abril a Igreja Assembléia de Deus Ministério do Belém, reali-
zou na cidade de Lucélia a 1ª Ação Social . O evento que teve diversas a-
tividades, dentre elas: corte de cabelo, averiguação de pressão, serviço 
odontológico, palestra sobre nutrição, finalizando com uma apresentação 
da Orquestra Asafe contou com a colaboração dos alunos da FAI. Na opor-
tunidade os graduandos tiveram o contato com a sociedade em geral, ga-
nharam conhecimento, encaminharam casos a Clínica Odontológica da 
FAI. 

 
23. Recentemente, graduado em Ciências da Computação  no ano de 2004 

pela FAI, Leandro Aparecido Villas defendeu a tese de doutorado na 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Intitulada “Soluções cien-
tes de agregação de dados, da correlação espaço-temporal e consumo de 
energia para realizar coleta de dados em redes de sensores sem fio”. ”Es-
se título conquistado pelo ex-aluno Leandro mostra o quanto o curso de 
CC prepara os nossos alunos tanto para a carreira acadêmica e científica 
como para o mercado de trabalho comercial, já que o assunto da tese é 
muito atual e pontual. Redes sem fio crescem de forma gigantesca e novos 
estudos são sempre bem recebidos”, avalia o coordenador do curso de Ci-
ências da Computação da FAI, profº Ms. José Luiz Vieira de Oliveira. Em 
junho de 2007, Villas defendeu a dissertação de mestrado na UFSCar (U-
niversidade Federal de São Carlos) com o tema “Protocolo de Roteamento 
Cientes de QoS para Redes de Sensores e Autuadores sem Fio”. 

 
 

 
 Notícias para o Boletim Informativo podem ser envia das para o seguinte endere-
ço: boletim@fai.com.br  

 
 
 
 
 


