
 
 
 
 
 
 

 
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 05/2011 

 
 

                        Período: 01 a 18 de julho de  2011 
 
Informes: 
 

1. No dia 12 de julho, o diretor geral da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim este ve 
novamente reunido com o Presidente da Câmara de Educ ação Superior  Dr. João 
Cardoso Palma Filho a fim de tratar assuntos relevantes aos cursos da FAI, além de 
planejar o encontro dos dirigentes das Instituições de Ensino Superior que acontecerá 
em agosto. 

 
2. No dia 14 de julho, o diretor geral da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim e o vice-diretor 

Prof. Dr. Wendel Cleber Soares estiveram presentes no gabinete do prefeito de 
Adamantina Sr. Kiko Micheloni para recepcionar o deputado estadual Mauro Bragato  
(PSDB). O apoio do deputado em relação a FAI foi um dos assuntos tratados durante 
a visita.  

 
3. No dia 14 de julho, aconteceu no auditório Miguel Reale, Campus II da FAI um 

movimento com atividades de diversos gêneros para i dosos , realizado pela 
equipe da Missão Calebe que está presente em Adamantina por duas semanas. 
Atividades esportivas, sociais, palestras, além do fórum sobre as necessidades 
enfrentadas pelas pessoas da terceira idade, foram oferecidas gratuitamente para o 
público. A Diretora Acadêmica da FAI Profª Dr. Fúlvia Veronez que esteve no evento, 
explica que realizar movimentos como estes são essenciais para dar assistência 
cultural às pessoas da terceira idade que está se tornando uma população cada vez 
mais crescente. 

 
4. O diretor geral da FAI Prof. Dr. Márcio Cardim esteve reunido com Reitores  e 

Dirigentes de Instituições Públicas Municipais de t odo o Brasil  na Reitoria da 
Universidade de Taubaté a fim de debater os rumos da educação superior municipal 
brasileira e metas a serem reivindicadas ao Governo Federal para esse segmento 
nos próximos anos. Na ocasião o Prof. Dr. Márcio Cardim foi escolhido como 
representante das IES Municipais/SP para reunião no MEC em Brasília.  

 
5. FAI propõe criação de vagas gratuitas ao Ministério  da Educação.  As Faculdades 

Adamantinenses Integradas – FAI lideram o grupo de Instituições de Ensino Superior 
(IES) municipais que propôs ao Ministério da Educação a ampliação da oferta de 
vagas públicas gratuitas para as IES municipais. A iniciativa faz parte de um 
documento-base, elaborado no I Fórum Nacional de Reitores e Dirigentes de 
Instituições Públicas Municipais de Ensino Superior, sediado no dia 21 de junho, na 
UNITAU em Taubaté. O documento que foi entregue no dia 30 de junho de 2011 ao 
Secretário de Educação, Prof. Dr. Luiz Cláudio Costa, propõe o repasse de recursos 
para as IES municipais, de modo a permitir que as IES municipais sejam também 
beneficiadas com a concessão de bolsas para estudantes de graduação participarem 
do desenvolvimento de atividades de ensino e de extensão universitária. A comissão, 
que se reuniu com dirigentes do MEC e Secretaria de Educação Superior (Sesu), foi 
composta por membros eleitos no Fórum em Taubaté no mês de junho – entre eles, o 
Diretor da FAI e outros membros de IES municipais de diversos estados. Na ocasião, 
foram apresentados os documentos que visam atrair recursos e investimentos em 
ensino, pesquisa e extensão para as IES municipais. “Uma nova rodada sobre os 
rumos da educação superior municipal do Brasil e as metas estabelecidas pelo 
governo federal para esse segmento nos próximos anos, já tem data marcada para 
acontecer, será em Brasília no dia 03 de agosto. Estaremos debatendo acerca das 
dificuldades que entidades de ensino com perfil de autarquia municipal enfrentam, 
com vistas a lutar por soluções comuns. O objetivo é formar uma frente de trabalho 
de interesses das IES municipais de todo o Brasil. Ao topo, o país possui 58 IES 
municipais, distribuídas nas diferentes regiões do território nacional. Tenho certeza de 
que podemos conseguir muitas melhorias para essas instituições, que, embora 
público-municipais, têm nas mensalidades dos alunos a sua única fonte de receita. 
Agora, precisamos definir os passos para dar prosseguimento às metas comuns, que 
é a defesa de uma educação de nível superior de qualidade com maior apoio do 
governo federal”, diz o diretor da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
6. Há mais de dois anos, a FAI, em parceria com a empresa Smartbio 

Desenvolvimento Tecnológico , seleciona bolsistas para a realização do projeto 
“Desenvolvimento do IPMSYSTEM PRAGAS: Software de Mapeamento da 
Favorabilidade, Monitoramento, Previsão, Orientação e Recomendação para o 
Manejo Integrado de Pragas da Cana-de-açúcar”. A Smartbio foi criada para suprir as 
necessidades do setor sucroenergético, com a idéia de oferecer tecnologias, 
ferramentas, profissionais e estrutura para auxiliar as usinas e destilarias nesta 
expansão. 

 
7. Ex-aluna de Engenharia de Alimentos , Vanderleia Tobias, formada em 2009 pela 

FAI, conquistou recentemente uma vaga de mestrado na UNESP de Araçatuba. A 
UNESP dá preferência aos graduados em Medicina Veterinária, porém a engenheira 
teve uma formação sólida na área de controle de qualidade durante o curso de 
graduação na FAI, o que tornou essencial no momento da admissão. Foi notado 
também pelos professores da UNESP o diferencial da estrutura oferecida pela FAI. 
Implantação do programa de qualidade do leite tipo A foi o tema escolhido para a 
pesquisa. 

 
8. A FAI vem realizando exposições de cursos em festas  e feiras em toda  região . 

Contaram com a presença de divulgadores do vestibular de inverno da FAI, a 43° 
Feira Agropecuária e Industrial de Dracena (FAPIDRA), 52º Festa do Ovo em Bastos, 
Expo Araçatuba, Motocross em Lucélia e evento em Panorama. Para o diretor geral 
da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim, a divulgação do Vestibular em grandes eventos 
como este é essencial para o fortalecimento da marca da instituição, e tem o objetivo 
mostrar para a comunidade os diversos cursos da FAI, os projetos de extensão da 
instituição e como os alunos são preparados para o mercado de trabalho. 

 
9. Alunos dos cursos de Engenharia de  Alimentos e Nutrição da FAI  realizaram 

recentemente uma viagem à Feira Internacional de Embalagens, Processos e 
Logísticas para as Indústrias de Alimentação, realizada no Anhembi e na Expo Center 
Norte, em São Paulo. Os alunos puderam conhecer diversas máquinas, processo de 
fabricação de alimentos, todos os tipos de sorvetes, café, massas, panificação, pizzas 
italianas, fornos. 

 
10. Alunos do 1° termo do curso de Enfermagem da FAI  apresentaram à coordenadora 

Profª Marília Egea informações transmitidas em LIBRAS (língua brasileiras de sinais) 
sobre a prevenção de HIV/AIDS e DST e sua importância para o futuro profissional de 
saúde. Sob a supervisão da Profª Siomara, os alunos destacaram a importância de 
um futuro enfermeiro deter conhecimentos e habilidades em LIBRAS para facilitar a 
intervenção nas DST e AIDS.  

 
11. Professores e alunos dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Tecnologia 

em Agronegócios da FAI participaram recentemente do 9° Dia de  Campo da 
Fazenda Capivara , localizada em Piacatu, interior de São Paulo.  Palestras 
ministradas por professores e pela empresa Nelore Qualitas Agronegócios foram 
ministradas abordando assuntos sobre as boas práticas do manejo de bovinos de 
corte, melhoramento genético e parâmetros econômicos de produção em pecuária de 
corte. A participação de graduandos nestes eventos é importante para que se interem 
da realidade do ramo e saibam como investir na atuação profissional. 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


