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                        Período: 19 a 31 de julho d e 2011 
 
Informes: 
 

1. No dia 24 de julho, ocorreu no Campus II da FAI mais um vestibular de  
inverno . Com as salas repletas de futuros universitários, a atividade superou 
as expectativas da instituição. “Esta significativa adesão dos estudantes é 
fruto do marketing institucional desenvolvido pela faculdade ao longo destes 
2 meses da nova gestão” justifica o atual diretor geral da FAI, Prof. Dr. 
Márcio Cardim. 

 
2. Alunos do 7° termo do curso de Agronomia da FAI,  com o objetivo de 

praticar a extensão universitária, estiveram no bairro Mourão orientando 
produtores locais na formação do cafeeiro. Acompanhados pelo professor 
Vagner Amado Belo de Oliveira, os alunos explicaram aos produtores rurais 
sobre produção, preparo da área, construção de viveiros, condução de podas 
entre outros assuntos. Os agricultores comentaram a importância deste 
trabalho para a comunidade e parabenizam a FAI pela ação que vem de 
encontro às necessidades da agricultura familiar carente de recursos e de 
tecnologia.  

 
3. Participando de ações de conscientização, alunos do 5° termo de 

Enfermagem da FAI, ministram recentemente palestras sobre “Higienização  
das Mãos”  na escola Navarro de Andrade de Adamantina, acompanhados 
pela Coordenadora do Curso de Enfermagem Profª Marília Egea.  

 
4. Jovens do projeto Missão Calebe , promovidos pelas Igrejas Adventistas do 

Sétimo Dia de todo país, permaneceram no Campus I da Fai, no período de 
11 a 22 de julho com o objetivo de desenvolver cursos de geração de renda: 
produtos de limpeza, produtos de higiene, doces para festas, culinária 
saudável, arte de fazer pão. Palestras à comunidade foram ministradas no 
Auditório Miguel Reale no Campus II da FAI. 

 
5. Na série “Profissionais da FAI”  a rádio Cultura apresenta um quadro com 

os diferentes perfis dos profissionais que trabalham na maior e mais 
completa instituição de ensino da Nova Alta Paulista. Professores, 
jornalistas, seguranças, bibliotecários, faxineiros, radialistas, advogados e 
outros tantos profissionais são responsáveis por manter funcionando a 
instituição FAI. A primeira entrevista foi realizada com a auxiliar de limpeza, 
Vera Lúcia, que já exerce sua função há mais de 7 anos.Vera conta que 
gostaria de ser Enfermeira, mas a falta de oportunidade nos estudos ao 
longo de sua vida a impediu que seu sonho se realizasse. Emocionada, a 
auxiliar comenta que apesar da falta de opção profissional se sente muito 
grata por exercer seu cargo hoje.  

 
6. Professor Fabiano Montagnoli assume a coordenação d e Educação 

Física  da FAI , e explica que uma negociação para cursos de diversas áreas 
já está em andamento e dentre eles está o curso de SWAT no campo de 
defesa pessoal. Está estudando a participação do nutricionista desportivo, de 
fisiculturistas de São Paulo, Rodolfo Peres e do ex-técnico da seleção 
brasileira de atletismo, Inaldo Senna, além do atual técnico do Palmeiras, 
Luiz Felipe Scolari.  

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


