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Informes:

1. No dia 06 de novembro, a Diretoria de Ensino, em parceria
com a FAI realizou um Simpósio sobre Educação Ambiental
com ênfase no contexto das bacias hidrográficas das escolas,
no auditório Miguel Reale. Na ocasião os presentes puderam
acompanhar apresentações de dança, teatro e palestras
ministradas por profissionais da área ambiental, além disso,
diversos trabalhos realizados por estudantes de toda a região
expostos para apreciação e conscientização social.

2. No dia 08 de novembro, o Diretor da FAI e Conselheiro do
CEE Prof. Dr. Márcio Cardim, a presidente do Conselho
Estadual de Educação do Estado de São Paulo, Guiomar Namo
de Mello e a Vice-Presidente da Câmara Superior de Educação
do CEE, Rose Neubauer, juntamente com os 30 dirigentes das
IMES/SP, estiveram reunidos na sala plenária Conselheiro
Carlos Pasquale a fim de realizar o III Fórum das IMES/SP,
sob a Presidência e organização do diretor geral da FAI.
Houve consenso de que o PROIMES é uma alternativa
importante para receber apoio financeiro que auxiliará todos
os cursos das IMES. O CEE registrou que apoiará formalmente
as IMES, cujo instrumento de apoio será discutido com os
demais Conselheiros do CEE.

3. No dia 07 de novembro, os representante da diretoria da FAI,
estiveram em São Paulo na sede da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE) para conquistar
formalmente mais de 150 bolsas de estudo que já passam
a valer no próximo ano. Na ocasião, o diretor geral da FAI,
Prof. Dr. Márcio Cardim, e o vice-diretor, Prof. Dr. Wendel
Cleber Soares, foram contemplados com o Projeto Escola da
Família, do Governo Estadual. Os cursos beneficiados serão os
de licenciaturas nas seguintes graduações: Geografia,
História, Matemática, Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia.

4. Recentemente, a FAI fez um trabalho de divulgação da sua
marca em Dracena, com seu estande e uma equipe de
profissionais trabalhando no atendimento aos interessados,
sanando as dúvidas sobre os cursos oferecidos pela a
instituição.

5. No dia 10 de novembro foi realizada a oitava edição do “Dia
de Campo”, organizado pelos alunos do 6ºtermo de Medicina
Veterinária da FAI. Esse ano, o tema escolhido pela comissão
organizadora foi de “Clínica Esportiva de Equinos”, assunto



que está em evidência no mercado e que abrange não só
profissionais ligados ao curso de Medicina Veterinária, mas
também criadores e competidores de animal. A programação
compreendeu palestras, “brunch”, almoço e aula prática de
Clínica Esportiva. As palestras foram ministradas pelo Sérgio
Moraes (horsemanship, John Lyons), pelo ex aluno Médico
Veterinário José Rubens Calil Filho e pela aluna Juliana Corrêa
Bernardes.

6. Neste ano a FAI participou do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE), que aconteceu no dia
25 de novembro. Os cursos avaliados pelo Ministério da
Educação foram os de Comunicação Social, Direito, Psicologia,
Administração, Ciências Econômicas e Desenho Industrial. O
exame que integra o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior, apura o rendimento dos alunos dos cursos
de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas
habilidades e competências. Obtendo boa colocação no
Exame, a FAI poderá voltar a aderir ao FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil).

7. Na primeira quinzena de novembro, foi realizado o 1º
Workshop Agronomia e Agronegócio promovido pela
AEAANAP (Associação dos Engenheiros Arquitetos e
Agrônomos da Nova Alta Paulista) através do Eng. Daniel
Robles e organizado pelo Prof. Vagner Amado Belo da FAI. O
evento teve apoio da FAI, do CREA_SP e das Associação dos
Engenheiros do Estado de São Paulo. As atividades
aconteceram no Clube dos Engenheiros de Adamantina e teve
a presença de dois palestrantes doutores que são
especialistas nas áreas agronômicas. Trata-se dos
profissionais Jaime Maia dos Santos e Éder Antônio Giglioti,
discutindo, respectivamente, os temas: “As bases para o
controle bem sucedido de nematoides” e “Gestão Sustentável
do Controle de Nematóides em Plantas”.

8. Começou, no dia 29 de novembro, a segunda edição da
Mostra de Profissões 2012 da FAI. A primeira etapa da
ação aconteceu nos três primeiros dias de outubro, quando o
evento reuniu cerca de 2.800 estudantes de toda a região. O
objetivo da Mostra é contribuir para que os futuros
vestibulandos possam decidir sobre qual área desejam
ingressar.
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