
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 3/2012 
 
 
 

                        Período: 09 a 22 de março d e 2012 
 
 
Informes: 

 
  

1.  No dia 03 de março, tiveram início às aulas da Pós-Graduação em 
Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira na FAI . O curso tem 
como objetivo prover aos participantes, pontos de vista analítico e 
prático, que lhes permitam tomar decisões com base nas demonstrações 
e relatórios econômicos e financeiros. 

 
2. Recentemente, a FAI foi contemplada com uma cota de cinco bolsas do 

PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para 
o Ensino Médio). A instituição distribui as cotas entre as escolas 
parceiras e, neste primeiro ano, a E. E. Profº Fleurides Cavallini 
Menechino foi vinculada ao programa. Os cinco estudantes selecionados 
pela direção da escola receberão bolsa no valor de R$ 100, com duração 
de 12 meses, para o desenvolvimento de pesquisa científica. O projeto 
teve início em 1º de fevereiro de 2012 e se estende a estende a 31 de 
janeiro de 2013. 

 
3. Recentemente, ex-aluno de Farmácia da FAI, Vinícius Cenedese Cardilli, 

recebeu o prêmio Paulo Minami . A premiação tem o objetivo de 
incentivar, reconhecer e ressaltar a dedicação dos melhores alunos dos 
cursos de Farmácia ministrados nas instituições de ensino superior (IES) 
de todo o estado de São Paulo.  

 
4. Aluno do 9º termo de Odontologia da FAI , Victor Eduardo Souza 

Batista, conquistou bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), para desenvolver projeto de iniciação científica. 
A orientadora é a professora doutora Graziela Garrido Mori Panucci. 
Desde o terceiro termo, Victor atua como pesquisador voluntário e, no 
segundo semestre de 2011, começou a trabalhar com o projeto que tem 
por objetivo testar a associação de medicamentos no combate aos 
micro-organismos no tratamento de canal. A bolsa de iniciação científica 
será de R$ 450, com previsão de término para dezembro de 2012.  

 
5. O diretor geral, Prof. Dr. Márcio Cardim, junto com o vice-diretor Wendel 

Cleber Soares, recepcionaram e deram as boas vindas aos novos 
graduando dos cursos de História e Matemática . A busca pela  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
qualificação do ensino, associada à oportunidade de oferta de bolsas de 
estudo, proporcionou a reabertura dos cursos de História e Matemática. 
Os 120 alunos matriculados nos dois cursos foram encaminhados ao 
laboratório, onde os interessados realizaram as inscrições concorrendo 
às bolsas de estudos integrais do programa Escola da Família.  

 
6. Após uma grande reforma para melhor atender os universitários, a 

biblioteca do campus II  já está funcionando normalmente no bloco II. A 
biblioteca conta com nove salas, sendo cinco salas de acervo; nove 
salas de estudo em grupo; 21 baias de estudo individual, sendo duas 
destinadas a cadeirantes; recepção contendo quatro computadores para 
consulta ao acervo online, balcão de empréstimo, guarda-volume, sala 
da bibliotecária; e uma sala de leitura com 10 mesas de estudos.  

 
7. Recentemente a FAI recebeu a visita dos auxiliares de pesquisa da 

Estação Experimental de Valparaíso para o plantio de cana-de-açúcar no 
campo experimental de Agronomia , localizado no campus II. Vitor 
Prates e Bruno Molina, membros do Programa de Melhoramento 
Genético da cana-de-açúcar (PMGCA) conduzido pelo Centro de 
Ciências Agrárias da UFSCar, são também estudantes da FAI.  

 
8. No dia 09 de março, o diretor geral da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim, 

participou ao vivo do programa Super Útil da Band de Presidente 
Prudente. O objetivo foi divulgar o projeto cultural Feira Livre  que a 
instituição patrocina desde 2003.  
O programa Feira Livre, desenvolvido em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, tem como 
coordenadores o radialista Ary Correia e Luiz Andrade, que esteve no 
programa junto ao diretor da FAI.  

 
9. O professor mestre André Luiz Casteião reassumiu a coordenação do 

curso de Desenho Industrial  da FAI. Há seis anos como docente de 
Desenho Industrial, Casteião pretende dar continuidade ao trabalho 
realizado pela antiga coordenação, trazendo para os alunos, palestrantes 
experientes do ramo e outras atividades relacionadas ao Design.  

 
10. No dia 12 de março, no campus II da FAI, os cursos de Comunicação 

Social, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e Direito participaram do 
primeiro dia do Ciclo Gêneros e Etnias  realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. Com intuito de debater e conscientizar o 
aluno referente à homofobia e a Consciência Negra, os alunos assistiram 
a uma palestra com o coordenador da ACGE (Assessoria de Cultura 
para Gêneros e Etnias da Secretaria de Estado da Cultura), Cássio 
Rodrigo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Professor da FAI, Prof. Dr. Fábio Alexandre G. Botteon , foi contratado 

em março para lecionar nos cursos de pós-graduação da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), do Rio de Janeiro. O docente irá ministrar a 
disciplina de gestão estratégica de pessoas no MBA de Gestão em 
Saúde, e a disciplina de liderança na especialização em Administração 
de Empresas.  

 
12. No dia 14 de março, o diretor e vice da FAI, Márcio Cardim e Wendel 

Cleber Soares, respectivamente, estiveram na sede da FDE (Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação) para receber do chefe do 
Departamento de Convênios, Alberto Ishikava, mais vagas nas escolas 
municipais de Adamantina para que os alunos bolsistas do programa  
Escola da Família  exerçam atividades aos finais de semana. A 
ampliação do número de vagas foi obtida por meio da apresentação, 
pela FAI em parceria com a prefeitura de Adamantina, de um termo de 
cooperação com a FDE. Antes apenas uma escola estadual – a EE. 
Profº Fleurides Menechino – era local para a execução do Escola da 
Família. Com a conquista, três escolas municipais passaram a 
disponibilizar 11 vagas cada uma para o aluno desenvolver o programa.  

 
13. No dia 17 de março, tiveram início as aulas da Pós-graduação em  

Psicologia da Saúde  das Faculdades Adamantinenses Integradas. Na 
parte da manhã, os alunos tiveram a disciplina de Bioética e as práticas 
de psicodiagnóstico, ministrada pelo professor doutor Fábio Botteon. O 
coordenador do curso, mestre Cassiano Ricardo Rumin, conta que esta 
terceira turma vem agregar ainda mais qualidade à especialização, que 
teve início em 2010 na FAI. A pós-graduação tem um ano de duração, 
com aulas quinzenais aos sábados. No total, a grade curricular 
disponibiliza 400 horas-aula, com atividades práticas, teóricas e 
supervisão.  

 
14. O coordenador do curso de Psicologia da FAI, Cassiano Ricardo Rumin, 

foi aprovado no processo seletivo para tutores do Programa de 
Educação a Distância para o curso de especialização em Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo 
Cruz), da região de Presidente Prudente. A classificação foi publicada 
em 29 de fevereiro. 

 
15. O curso de engenharia de alimentos  da FAI (Faculdades 

Adamantinenses Integradas) ganhou um novo coordenador. Estevão 
Zilioli é graduado em Ciências Biológicas, doutor em ciência de 
alimentos e há oito anos leciona na instituição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16. Nos dias 20 e 21 de março, o auditório Miguel Reale do campus II da FAI 
sediou o X Ciclo de Odontologia . O evento registrou a participação de 
aproximadamente 130 pessoas em cada palestra, entre profissionais da 
Odontologia e estudantes. Cada palestra teve duração de quatro horas e 
os certificados de participação serão emitidos num prazo de 15 dias pela 
secretaria da instituição. Para participar, os alunos fizeram a doação de 
duas escovas de dente e dois cremes dentais. 

 
17. A Secretaria Municipal de Esportes iniciou o Projeto Aprendendo a 

Nadar  em parceria com a FAI. O projeto está sendo desenvolvido na 
piscina do campus III da FAI de terças e quintas das 8h30 as 9h30 e das 
14h as 15h com crianças, adolescentes e jovens de vários bairros 
localizados no município de Adamantina, tendo como critério de 
matrícula e a necessidade de estarem devidamente matriculados em 
escolas públicas ou particulares. 

  
 
 

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

 
 
 
 

 


