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Informes:

1. Os ex-alunos de Engenharia Ambiental da FAI, Marcelo
Marconato Prates e Josiane Lourencetti, a convite do professor
José Aparecido dos Santos, coordenador do Projeto Rondon na
instituição, apoiaram tecnicamente de forma voluntária a equipe
de rondonistas. Eles auxiliaram no treinamento para a produção
de material cartográfico da região de Tomé-Açu, no Pará, e no
manuseio de softwares voltados às tarefas de geoprocessamento.
O material cartográfico foi utilizado nas atuações urbana e rural
do município. O software utiliza a base de dados do IBGE,
Embrapa e Instituto Cartográfico do Exército, que faz o processo
e extrai as informações necessárias com relação à base
cartográfica de Tomé-Açu. Marcelo e Josiane são mestrandos da
UNESP de Ilha Solteira, da linha de pesquisa em águas
subterrâneas e área de concentração em Recursos Hídricos na
Engenharia Civil. A FAI foi selecionada entre 60 grandes
instituições do país para participar do Projeto Rondon, que
proporciona aos universitários de todas as regiões brasileiras a
oportunidade de conhecer o Brasil, ao mesmo tempo em que
realizam ações em proveito das comunidades que os recebem e
qualificam seu saber acadêmico.

2. Foi inaugurado no dia 02 de julho, o “Recicla Parque”, ação
desenvolvida na EMEF Profª Teruyo Kikuta em Adamantina
vinculada ao subprojeto de Pedagogia do PIBID/CAPES/FAI
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior/FAI) com o objetivo de conscientizar os alunos e
comunidade a respeito da biossustentabilidade e valorizar o meio
ambiente pela transformação de pneus velhos, pallets, garrafas
pet e latas em obras de arte. O parque contempla os princípios da
ecoeficiência buscando a utilização de recursos naturais de forma
consciente e melhorando a disposição e uso do lixo gerado.
Através da horta e jardinagem recicláveis se dinamizará o ensino
de Ciências no Ensino Fundamental, resgatando o cultivo da terra
e refletindo sobre a importância do consumo de alimentos sem
agrotóxicos. Este é mais um dos diversos programas já
conquistados pela FAI como o PIBID, Bolsa Escola da Família,
Bolsa Alfabetização, Residência Educacional, entre outros
aprovados pela CAPES, CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e FINEP



(Financiadora de Estudos e Projetos) que contribuem muito para
a valorização dos cursos de graduação, principalmente os de
licenciatura.

3. Recentemente, foi realizada a apresentação do teatro lido dos
alunos do 4º ano “A” da EMEF Navarro de Andrade para os pais, a
supervisão, direção e coordenação da escola e para os
Coordenadores do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) na FAI. O projeto de leitura faz parte do
subprojeto de Pedagogia do PIBID, e foi desenvolvido durante o
semestre com a professora da sala junto com as alunas bolsistas
do programa. O objetivo geral foi de desenvolver a fluência leitora
dos alunos. Houve momentos de leitura compartilhada no
coletivo, em grupos e em duplas. Todas acompanhadas pela
professora supervisora e pelas alunas bolsistas, que vivenciaram
a prática da sala de aula, visto que um dos objetivos do PIBID é a
articulação entre a teoria e a prática necessária a formação
docente.

4. A estudante do 8º Termo de Nutrição da FAI, Aliny de Matos
Correia, foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de Agente
Técnico de Assistência à Saúde. Em segundo lugar, ficou Viviane
Pereira de Souza, nutricionista formada em 2012 pela Instituição.
A terceira colocação ficou com a formanda de Nutrição, Heloisa G.
Mendonça. O concurso público foi realizado pela Coordenadoria de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Educação.
Para a Diretoria de Ensino de Adamantina que compreende a
jurisdição de 22 cidades da Alta Paulista, havia a disponibilidade
de apenas quatro vagas para todos os cargos oferecidos e obteve
192 inscritos para o concurso no município, dentre os inúmeros
que se inscreveram para as demais regiões do estado. Para a
coordenadora do curso de Nutrição, professora Claudia Maria
Garcia Lopes Molina, este resultado é gratificante e demonstra a
qualidade do ensino oferecido pela FAI.

5. No início de julho, a FAI obteve aprovação de dois programas e
um projeto no ProExt (Programa de Extensão Universitária)
do MEC/SESu (Ministério da Educação/ Secretaria de Educação
Superior), totalizando a captação de R$ 308 mil. A execução dos
projetos terá duração de um ano, podendo haver prorrogação,
com início em janeiro de 2014. O ProExt, criado em 2003, tem o
objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no
desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que
contribuam para a implementação de políticas públicas. Os
projetos aprovados irão possibilitar a ampliação dos programas
sociais desenvolvidos pela FAI. É a primeira vez que a instituição
pública municipal de Adamantina pôde participar do edital, que
antes era destinado à inscrição das universidades estaduais e
federais. Os programas classificados e contemplados com



recursos foram “Reabilitação multidisciplinar de pessoas com
fissura labiopalatina”, das professoras Drª Fulvia Veronez e
Anelise Rodolfo Ferreira Pieralini; “Rede Promover Vida: Promoção
da Saúde, Prevenção ao Suicídio e outras Violências”, coordenado
pela profª Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos; e o projeto
“Modelagem de Conceitos Terapêuticos na Dança Sênior”,
coordenado pelo prof. Marcos Ricardo Minutti.

6. O curso de Direito da FAI teve o reconhecimento renovado pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE) por mais cinco anos. A
resolução da Secretaria de Estado de Educação foi publicada no
dia 05 de julho, conforme portaria CEE/GP 276 de 10 de julho de
2013. No curso, os alunos saem preparados para o mercado de
trabalho com conhecimentos teóricos aliados à prática profissional
e qualificados para o exercício da carreira jurídica.
No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), os alunos têm contato com os
problemas e questões sociais através de processos simulados e
estágios supervisionados. Já na Unidade Avançada do Poder
Judiciário, que funciona como Juizado de Pequenas Causas Cíveis,
os futuros bacharéis em Direito realizam conciliação atuando
diretamente com a população. Outro diferencial do curso é o
CEPAC – Centro de Estudos, Pesquisa e Atividades
Complementares que abrange projetos de pesquisa, extensão e
seminários.

7. A promoção realizada na Campanha do Vestibular de Inverno
2013 da FAI sorteou um Iphone 5 em 15 de julho.
No dia 18 de julho o diretor geral, professor Márcio Cardim, fez a
entrega do prêmio à vencedora da promoção, Samile Bettio
Marangoni, estudante do 10º Termo do curso de Direito na
instituição. Para concorrer era preciso acessar, curtir e
compartilhar o vídeo do Vestibular de Inverno e aderir à
promoção na Fan Page “Comunicação FAI” disponível desde o dia
27 de maio.

8. Com o objetivo de contribuir para formar uma geração com
menos problemas dentários e despertar a consciência dos pais
para a prevenção, a Clínica de Odontologia da FAI, por meio
da disciplina de “Odontologia para o Bebê”, convidou os
interessados a inscreverem bebês de 6 a 12 meses para orientar
os pais ou responsáveis quanto aos objetivos do Programa
Preventivo. O pai ou responsável receberá orientação sobre
escovações com cremes dentais sem flúor ou com baixa
concentração do mesmo. Esses bebês retornarão periodicamente
na clínica para um acompanhamento quanto à aplicação de flúor,
e uso de escova e creme dentais apropriados conforme seu
crescimento. Desde o começo do ano, os alunos da graduação
cursam a disciplina “Odontologia para o Bebê”, inserida na grade
curricular. Os estudantes estão tendo a oportunidade de ter uma
disciplina a mais, um crescimento na sua graduação na parte de



Odontopediatria.

9. Renato Fernando Silva Gonçalves, ex-aluno do curso de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(TADS) da FAI e também docente nos cursos de Ciência da
Computação e TADS na instituição teve artigo científico aceito
para publicação em importante revista da área.
Trata-se da revista eletrônica IEEE América Latina, a qual tem por
objetivo possibilitar a publicação de artigos técnicos de
excelência, inéditos, em idioma Espanhol e Português, pelos
engenheiros da América Latina. São convidados também os
engenheiros da Espanha e de Portugal a apresentar seus artigos.
Com o título: “TCP-UEM: Detectando falhas no enlace mantendo a
semântica fim a fim”, o artigo publicado trata das fraquezas
enfrentadas pelo TCP, um dos principais protocolos da Internet,
quando empregado em redes sem fio. O trabalho também
apresenta à comunidade científica uma nova variante do
protocolo TCP, denominada TCP-UEM, capaz de tornar o protocolo
TCP mais eficiente quando empregado em redes sem fio,
possibilitando maior economia de energia nos dispositivos móveis,
evitando retransmissões da informação de forma desnecessária”,
explica Renato.

10. No dia 14 a FAI realizou o “Vestibular de Inverno 2013”, com
a participação de 258 candidatos. A procura tem aumentado
desde 2011, quando 180 pessoas prestaram a prova.
De acordo com o diretor geral da FAI, professor Dr. Márcio
Cardim, a expressividade na procura a cada edição do Vestibular
reflete o investimento da marca FAI em cidades da região, bem
como nas mais distantes de Adamantina, atraindo um número
maior de alunos, quase mil alunos a mais dentro da instituição no
período de dois anos. Agora a direção tem outra visão que é a
questão da qualidade de ensino. A instituição entra em nova fase,
em que o Conselho Estadual de Educação passa a exigir das
instituições públicas estaduais e municipais do estado de São
Paulo a participação no ENADE (Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes). Com o retorno a ENADE a instituição busca junto
ao MEC desde o ano passado o resgate do FIES.

11.Nos dias 25 de junho e 16 de julho foram realizadas as colheitas
dos primeiros experimentos do curso de Agronomia vinculados ao
projeto Forma Engenharia do CNPq/VALE S.A (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ VALE),
com a participação dos bolsistas do PIBIC-EM (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino Médio).
Trata-se de experimentos realizados com a cultura de alface das
variedades Crespa e Americana. Foram testadas cinco doses de
adubo orgânico com esterco de galinha pré-processado –
denominado EGPR. A FAI teve três propostas aprovadas na
chamada CNPq/VALE S.A – Forma Engenharia, que selecionou



projetos que visem estimular a formação de engenheiros no Brasil
e despertar o interesse vocacional dos alunos do ensino médio
pela profissão de engenheiro e pela pesquisa científica e
tecnológica, buscando um conhecimento mais amplo sobre
determinado assunto.

Notícias para o Boletim Informativo podem ser enviadas para o
seguinte endereço: boletim@fai.com.br


