
 

 
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 2/2014 

 
 

                                      Período: 14  de março  a 06 de junho de 2014 
 
Informes: 
 
 

1. FAI participou de videoconferência para cadastramento de bolsistas do 
PIBID. Por meio de telão instalado em um dos laboratórios de informática 
do Campus I, professores doutores participaram de uma videoconferência 
sobre orientações para cadastramento de bolsistas do Programa Integral 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no mês de fevereiro. Na 
oportunidade, também foram trocadas informações entre instituições que 
desenvolvem o PIBID em todo o Brasil visando cumprir os prazos do 
calendário para 2014. 

 
2. Mais de 40, dos 50 profissionais credenciados pelas Faculdades 

Adamantinenses Integradas (FAI) como aptos para a emissão de parecer 
técnico aos cursos de nível profissionalizante, participaram de 
capacitação para a atividade no Campus I da instituição. A FAI é uma das 
nove instituições habilitadas no estado de São Paulo para a emissão 
desses pareceres e a primeira Instituição Municipal de Ensino Superior 
(IMES) a integrar o grupo. Os pareceres serão emitidos mediante 
solicitação das escolas técnicas de acordo com os eixos “Ambiente e 
Saúde”, “Controle e Processos Industriais”, “Desenvolvimento 
Educacional e Social”, “Gestão e Negócios”, “Informação e Comunicação”, 
“Infraestrutura”, “Produção Alimentícia”, “Produção Cultural e Design”, 
“Produção Industrial”, “Recursos Naturais”, “Segurança” e “Turismo, 
Hospitalidade e Lazer”. Os pareceristas deverão realizar visitas in loco às 
instituições que solicitarem a abertura de novos cursos profissionalizantes 
para a avaliação de conteúdos ministrados aos alunos, das condições de 
corpo docente e de infraestrutura. Para a diretora acadêmica, essa nova 
atividade atrelada à FAI reforça o reconhecimento do CEE-SP para com a 
instituição. 

  
3. O vice-diretor das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), 

professor doutor Wendel Cleber Soares, realizou a reunião de 
encerramento com os alunos da ETEC Eudécio Luiz Vicente, bolsistas do 
Programa “Forma Engenharia” do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico/Vale S.A. (CNPq/Vale). O encontro ocorreu no 
campus I, em 10 de fevereiro. Atuaram no desenvolvimento da pesquisa 
o graduando de Engenharia Ambiental, Felipe Queiroz Negri, e o 
professor da ETEC Eudécio Luiz Vicente, André Luis Scagnolato, co-
executor da mesma. Os professores Wendel Cleber Soares, José 
Aparecido dos Santos, Delcio Cardim e Vagner Amado Belo de Oliveira 
foram os orientadores de trabalhos junto aos cursos de Engenharia da 
FAI para a execução nas escolas da cidade. Os projetos, no total de R$ 
30 mil, tiveram duração de 15 meses e envolveram as graduações em 
Engenharia Ambiental e Agronomia (Engenharia Agronômica). As 
instituições coexecutoras foram: E.E. Helen Keller, ETEC Eng. Herval 
Bellusci e ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente. Os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio da ETEC Guilherme Henrique Belloni, Kainã de Oliveira Barboza, 



 

Naiara Boschetti Bressan, e Patricia Sanches participaram como bolsistas 
do programa. 

 
4. Direção da FAI e corpo docente de Odontologia avançam na discussão 

para implantação de programa de pós-graduação. Com a visita do 
conselheiro do Conselho Estadual de Educação (CEE), professor doutor 
Mário Vedovello Filho, corpo docente do curso de Odontologia  
juntamente com o conselheiro e o diretor geral discutem a implantação 
de um programa de pós-graduação. Para o Diretor, a avaliação foi 
positiva devido à receptividade dos professores diante da proposta de 
complementar a formação dos egressos. Vedovello Filho, que atua há 
mais de 45 anos na área, revelou que sua expectativa quanto à 
implantação do Programa na FAI é grande, pois entende a necessidade 
em se investir na evolução da Odontologia para o benefício não só do 
profissional, mas também da população. O conselheiro do CEE Mário 
Vedovello Filho é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), coordenador do Programa de Mestrado em Odontologia do Centro 
Universitário Herminio Ometto Uniararas em Araras (SP) e professor 
convidado do Programa de Mestrado do Centro de Pesquisas 
Odontológicas São Leopoldo Mandic, em Campinas - SP. 

 

5. Com 24 horas de carga horária, o curso de Introdução ao AutoCAD das 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) esteve com as inscrições 
abertas até o dia 25 de março para os interessados. O curso foi 
ministrado pelo professor Carlos Koyama no Campus I. As inscrições 
puderam ser feitas no bloco II do Campus II da FAI, bem como na 
secretaria do Campus I. A taxa era de R$ 130. Ao final, era necessária a 
presença do aluno em 75% das aulas para emissão de certificado. O 
AutoCAD é uma ferramenta computacional muito utilizada por projetistas, 
e o curso tem o intuito de atender não só os alunos da FAI, mas também 
toda a comunidade. 

 
6. Em parceria com a Escola Técnica (Etec) “Prof. Eudécio Luiz Vicente”, as 

Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) promoveram mais uma 
Mostra de Profissões no sábado, 22 de março. O convite partiu da 
coordenadora do Ensino Médio da Etec, professora Aline Valente Nunes 
Borro, que realiza a Mostra todos os anos. Os docentes da FAI 
apresentam aos alunos do 3° ano do Ensino Médio, por meio de 
palestras, a atuação de cada profissão que a instituição disponibiliza por 
meio de seus cursos. Os estudantes puderam conhecer um pouco mais 
das graduações de Nutrição, Fisioterapia, Ciência da Computação e 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). O 
próximo encontro foi agendado para o dia 24 de maio, um sábado, com 
outros cursos da FAI. 

 
7. O coordenador institucional do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) das Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI), professor Orlando Antunes Batista, representou a instituição em 
um evento nacional do Ministério da Educação em parceria com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
O “Seminário Nacional: caminhos da formação docente no Mercosul” foi  

 
 



 

realizado nos dias 3 e 4 de abril. O evento é uma ação do Programa de 
Apoio ao Setor Educativo do Mercosul (PASEM) implantado com o apoio 
da União Europeia, no âmbito do setor educacional do Mercosul (SEM), 
do qual o Brasil é signatário. Seu objetivo é promover o debate e a 
proposição de políticas de formação docente para a integração regional 
no Mercosul, por meio do diálogo com os gestores e pesquisadores em 
educação, que poderão refletir sobre o tema a partir de suas experiências 
e dos estudos realizados pelo PASEM. Por meio da participação no 
evento, a FAI demonstrou seu engajamento no PIBID visando uma 
melhor e mais abrangente formação do aluno. O coordenador 
institucional, frisou que as atividades do encontro envolveram uma busca 
e objetivos comuns para a União Europeia e para o Mercosul, 
possibilitando a sistematização de uma ação política na alfabetização na 
educação básica envolvendo a formação de professores. Participarão do 
evento, representantes das entidades parceiras e gestores de programas 
de formação docente, ente os quais os coordenadores do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), do PIBID, do 
Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 
Educadores (LIFE). O público foi constituído ainda de coordenadores dos 
programas de formação continuada promovidos pelo MEC, representantes 
dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente 
(FEPAD), representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME). 
 

8. Numa parceria com o Instituto Apoio Social (IAS), de Araçatuba, as 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) realizou no dia 29 de 
março, o seminário “A interface entre TDAH e a dificuldade de 
aprendizagem”. O evento foi realizado no Auditório Miguel Reale, no 
Campus II, e teve como palestrante a psicóloga Profª. Drª. Agostinha 
Mariana Costa de Almeida, docente da FAI e doutora em neuropsicologia 
pela Universidade de São Paulo (USP). Segundo os organizadores do 
seminário, o objetivo do tema foi proporcionar esclarecimentos e 
orientações para profissionais na área pedagógica, psicológica, pais e 
alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). 
A partir da parceria com a FAI, o Instituto de Assistência Social de 
Araçatuba em Adamantina realizará palestras de conscientização dessa 
doença e pretende, em breve, organizar uma clínica especializada em 
TDAH com a participação de profissionais como psicólogos, 
fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos e fisioterapeutas. 
 

9. A Clínica Veterinária das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), 
inaugurada em outubro de 2005, é a alma do curso de Medicina 
Veterinária da instituição e um exemplo de laboratório prático. O local 
conta com a presença de sete professores médicos veterinários, sendo 
cinco doutores e dois mestres, todos com ampla vivência prática, além de 
mais dois médicos veterinários capacitados que atuam como orientadores 
de estágio. Há o registro de 6,5 mil animais que passaram, até então, 
pelas diversas áreas de especialidades como atendimentos na clínica 
médica e cirúrgica de animais de grande porte (equinos, bovinos, 
bubalinos, ovinos, caprinos e suínos), clínica médica e cirúrgica de 
animais de pequeno porte (caninos e felinos), reprodução animal e, 
ainda, atendimentos em animais selvagens e aves. A Clínica Veterinária 
da FAI tem como suporte diagnóstico exames de necropsia, 



 

histopatológico, leishmaniose (punção de linfonodo), radiologia, 
ultrassonografia, eletrocardiografia, laboratório de análises clínicas 
(sangue, urina, fezes, pele e pelo), perfazendo cerca de 4 mil 
procedimentos ao ano. O número diário de atendimentos é controlado, 
devendo ser agendado, exceto emergência (intoxicações e 
atropelamentos). Para o atendimento, os animais devem estar 
acompanhados pelo proprietário e/ou responsável (maior de idade). Os 
cães devem estar contidos com coleira e os de raça agressiva (Rotweiler, 
Pitbull, Mastim Napolitano e Doberman) devem ser encaminhados à 
Clínica com focinheira. Já os gatos devem estar contidos em caixas de 
transporte ou em sacos-rede. 

 
10. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) promoveu em 2 

de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A equipe da 
instituição esteve nas ruas do centro da cidade e em visita às instituições 
públicas e privadas que atendem crianças. O evento foi marcado pela cor 
azul que, segundo o pediatra e professor das Faculdades Adamantinenses 
Integradas César Marinho, foi escolhida porque quatro em cada cinco 
crianças atingidas pelo autismo são meninos. Atualmente a Apae de 
Adamantina atende 26 pessoas com o transtorno, sendo que 16 em salas 
de aulas e dez no ambulatório, fazendo parte da intervenção precoce. 
 

11. A equipe de coordenadores do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) das Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI) participou de reunião com o diretor geral da FAI, professor Dr. 
Márcio Cardim, para definição do processo de distribuição dos 
subprojetos do PIBID-FAI em Adamantina e região. Estiveram presentes 
o coordenador institucional do PIBID, professor Dr. Orlando Antunes 
Batista, e os coordenadores de área de gestão de processos 
educacionais, professor Dr. Delcio Cardim, profª Ms. Simone Leite 
Andrade e professor Ms. André Mendes. 
 
 

12. Projeto de climatização das salas de aula da FAI avança e deve ser 
concluído no segundo semestre. Uma das principais metas de trabalho da 
direção geral das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) para este 
ano começa a sair do papel. A primeira das quatro etapas do projeto de 
instalação do sistema de climatização das salas de aula da instituição foi 
realizada e as outras três devem ser executadas ao longo do ano até o 
segundo semestre, quando todas as classes deverão ter aparelhos de ar-
condicionado em funcionamento. Desde o início de 2013 a direção da FAI 
vem adotando medidas para a execução do sistema de climatização, que 
compreende as etapas de elaboração do projeto elétrico, construção das 
cabines de energia, compra do material e execução do projeto elétrico e, 
por fim, a aquisição e instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas 
salas de aula. A primeira etapa foi licitada e concluída. A empresa 
contratada finalizou, no mês de fevereiro, os trabalhos de elaboração do 
projeto elétrico. A licitação para a construção das cabines de energia 
necessárias para o reforço do sistema elétrico dos três campi foi 
agendada. Serão necessárias três cabines para abrigar os novos 
transformadores, painéis e chaves de energia. Já a quarta e última etapa  
 

do projeto de climatização, a aquisição e instalação de aparelhos de ar-
condicionado nas salas de aula, será executada após a adequação 



 

elétrica. Para isso será realizada licitação para compra dos aparelhos, o 
que está programado para acontecer no segundo semestre de 2014. 
 

13. O coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação 
Física das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), Carlos Alberto 
Gomes Barbosa, participou de Seminário de Coordenadores de Curso de 
Educação Física do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru (SP). O 
evento, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª 
Região (CREF4/SP) e Conselho de Dirigentes das Escolas Superiores de 
Educação Física do Estado de São Paulo, apresentou abordagens 
estratégicas, técnicas, pedagógicas e legais de organização curricular. O 
objetivo é viabilizar uma grande troca de experiência entre os 
coordenadores. 
 

14. Foi realizada no mês de abril, mais uma reunião preparatória para o 
Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA), vinculado à 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que as 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) devem sediar nos dias 10, 
11 e 12 de julho, no Auditório Miguel Reale, no Campus II. Nessa reunião 
foram distribuídas as tarefas com relação à divulgação através de sites, 
cartazes e infraestrutura logística para o evento, como local do Encontro, 
hospedagem, alimentação e deslocamento dos palestrantes e fechamento 
das datas. A comissão local é formada por representantes da FAI, 
secretarias Estadual e Municipal de Educação e OBA, que conta com o 
apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto Nacional de 
Estudos do Espaço (INEspaço). Participaram da reunião a Profª. Jovina 
Saunite, coordenadora da OBA; a Profª. Jussara Alves Martins Ferrari, 
professora coordenadora do Núcleo Pedagógico (Física) da Diretoria de 
Ensino (DE) de Adamantina e a Profª. Iranilde Ferreira Miguel, diretora 
do Núcleo Pedagógico da DE Adamantina; Wilson Hermenegildo, 
secretário municipal de Educação de Adamantina e o coordenador do 
Núcleo de Prática de Pesquisa da FAI, Prof. Dr. José Aparecido dos 
Santos. 

 
15. Os coordenadores de área do Subprojeto Pedagogia do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) realizaram no 
último dia 5 de abril uma reunião para tratar das ações do 
Pibid/Capes/FAI 2014. A reunião teve na pauta a orientação para os 
novos bolsistas, coordenadores de área, rotinas e registros das atividades 
do Pibid, plano de trabalho, relatórios e o planejamento das atividades 
2014-2016. Além disso, foram apresentados representantes da Comissão 
de Acompanhamento do Pibid/FAI os representantes do coordenador de 
área de Gestão de Processos Educacionais, coordenadores de área, 
supervisores e alunos bolsistas de Iniciação à Docência. Como metas 
para 2014, foi apontada a agilização da página institucional do Pibid, a 
publicação e participação com as experiências formativas vivenciadas nas 
escolas municipais e estaduais a partir das experiências desenvolvidas 
pelo Programa. O calendário do Subprojeto também prevê a realização  

 
 
do II Encontro do Programa Pibid/Capes/FAI que acontecerá no mês de 
agosto, contemplando estudo e compartilhamento de experiências. 

 



 

16. A presença maciça de estudantes, professores da rede pública estadual e 
municipal de ensino, coordenadores de área e docentes das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI) e demais autoridades marcou a noite 
da cerimônia de abertura do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID), no auditório Miguel Reale, do campus II. Na 
composição da mesa diretora, estavam o diretor geral da FAI, Márcio 
Cardim, o coordenador institucional do PIBID/CAPES/FAI, Orlando 
Antunes Batista, os coordenadores de gestão Simone Leite Andrade e 
Delcio Cardim, e a dirigente da Diretoria Regional de Ensino - região de 
Adamantina, Vera Lucia Godoy Cazu. A ampliação do Programa para os 
próximos quatro anos – no valor de R$ 14.398.560,00 – representa um 
reconhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) perante a qualidade de ensino da FAI. Em discurso 
durante a cerimônia, Márcio Cardim ressaltou a posição da instituição 
quanto ao número de bolsas conquistadas. No total 20 escolas da rede 
estadual e municipal foram selecionadas para participar do PIBID da 
região, abrangendo as cidades de Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista, 
Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Junqueirópolis e Osvaldo Cruz. 

 
17. Com o objetivo de estimular alunas do Ensino Médio ao curso de 

Agronomia, a fim de aperfeiçoar suas habilidades para futuro ingresso em 
curso de Ciências Agrárias, os coordenadores do projeto Agronomia 
“Produção de Hortaliças no Sistema Orgânico de Produção” realizaram a 
primeira reunião, no Campus II das Faculdades Adamantinenses 
Integradas (FAI. Trata-se de uma parceria do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), da Empresa de Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras) e da FAI. Os professores coordenadores do 
projeto orientam as alunas bolsistas. Outros acadêmicos dos cursos de 
Agronomia e Agronegócios auxiliaram o desenvolvimento do projeto. Os 
ensaios com adubação orgânica foram realizados no Campo Experimental 
da FAI com extensão na E.E. Profª Fleurides Cavallini Menechino como 
um dos projetos do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) sob a 
coordenação da diretora da escola, da coordenadora do Ensino Médio, e 
colaboração de outros professores da escola. O projeto agregará 
conhecimento aos alunos para eles se transformem em agentes 
multiplicadores levando diretrizes aos demais alunos e a toda 
comunidade. Segundo os professores da FAI, a parceria sustenta os 
objetivos dos cursos de Agronomia e Agronegócios no que tange ao 
ensino, pesquisa, retorno social e econômico para toda comunidade 
acadêmica e posterior extensão à sociedade adamantinense e da região. 
 

18. FAI restaura placa de inauguração e presta homenagem a fundadores. 
Por iniciativa do ex-vereador Antônio (Nico) Romanini, a direção das 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) realizou no dia 12 de abril, 
uma singela solenidade de homenagem aos fundadores da instituição por 
meio da entrega da restauração da placa de inauguração da faculdade, 
instalada no pátio de entrada do Campus I, na rua Nove de Julho, 730.  

 
 

 
Na ocasião da homenagem, estiveram presentes familiares de 
personalidades cujos nomes constam na placa recém restaurada, entre 



 

eles, Gumercindo (Tino) Romanini, então prefeito de Adamantina à época 
da inauguração da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Adamantina (FAFIA), em 1968. Em visita à Instituição acompanhado de 
seu irmão, o ex-prefeito Tino Romanini, o ex-vereador Nico conversou 
com o diretor geral sobre as histórias e lembranças das antigas FAFIA e 
FEO (Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina), que 
deram origem à atual FAI e solicitou a restauração da placa de 
inauguração da instituição, deteriorada pelo tempo, já que estava 
instalada sob as ações climáticas desde agosto de 1968. A solicitação foi 
prontamente atendida pela direção geral. Além de Nico e Tino, outras 
personalidades cujos nomes constavam na placa de inauguração se 
fizeram presentes à solenidade, como o ex-vereador e ex-vice-prefeito 
Prof. Oswaldo Fiorillo, Cassinho Stersi, representando seu avô, o ex-
diretor Prof. Dr. Cássio Stersi dos Santos (que atualmente reside em 
Santa Catarina) e demais familiares, ex-professores e ex-diretores. O 
Poder Legislativo esteve representado pelo presidente da Câmara, Prof. 
Hélio José dos Santos (PR), e pelos vereadores Aguinaldo Pires Galvão 
(DEM), Maria de Lourdes Santos Gil (DEM), Noriko Onishi Saito (PV) e 
Rogério César Sacoman, o Macarrão (PSB). 
 

19. Alunos de Fisioterapia orientam sobre modelo e peso ideais de mochilas 
escolares. Com o intuito de prevenir problemas de coluna e dores nas 
costas em crianças e adolescentes, um grupo de alunos do curso de 
Fisioterapia das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) ministrou 
uma palestra sobre orientações posturais e a maneira correta de 
carregara mochila escolar a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Madre Clélia Merloni, em Adamantina. As dicas e orientações 
foram repassadas às crianças e adolescentes na manhã do último dia 25 
de março como parte de uma atividade do estágio de Fisioterapia 
Preventiva, desenvolvida desde o ano passado, e contou com a 
participação dos  de universitário e  supervisão de uma professora. Além 
da palestra, durante essa atividade também são identificados o modelo e 
o peso das mochilas de cada estudante e, aos alunos cujos materiais são 
assinalados como de modelo ou peso inadequados, são repassadas 
orientações e enviado um comunicado aos pais. 
 

20. FAI elabora projeto de cursos de Educação a Distância. A direção geral 
das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) iniciou estudos de 
formatação de um projeto para a viabilidade do credenciamento da 
instituição junto ao Ministério da Educação (MEC) a fim da implantação 
de cursos de Educação a Distância (EAD).  Apesar de ser vinculada ao 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), para implantar o 
projeto EAD a FAI precisará credenciar os cursos de Educação a Distância 
junto ao MEC, que é o órgão responsável por regular essa modalidade de 
ensino. A proposta da FAI é regionalizar a Educação a Distância e 
oferecer aulas semipresenciais, ou seja, o aluno terá aulas virtuais 
divididas em módulos a partir de um computador 
ou smartphone conectado à internet em sua residência ou outros lugares 
quaisquer (em que terá acesso a conteúdos pedagógicos por meio de 
textos, áudios e vídeos, além de contato virtual instantâneo com 
professores e tutores), porém, deverá se deslocar até o polo educacional 
(neste caso o Campus I da FAI) para a realização de provas ou 
apresentação de trabalhos e/ou seminários em sala de aula. 
 



 

21. Administração da FAI tem reconhecimento de curso renovado por mais 
cinco anos. O responsável por realizar esse processo de avaliação é o 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), ligado ao 
Ministério da Educação (MEC), por meio de uma bancada de especialistas 
da área. Os avaliadores podem optar por vetar ou não a renovação, se 
assim julgarem necessário. Porém, decidiram aprovar o curso da 
instituição, demonstrando a qualidade do ensino oferecido. Para o 
coordenador do curso de Administração, Prof. Ms. Francisco Regis Zago 
de Oliveira, a renovação do reconhecimento do curso é fruto do trabalho 
que a faculdade vem realizando em favor da melhor formação 
profissional dos alunos. 

 
22. Em comemoração ao Dia Municipal de Prevenção e Combate à 

Hipertensão Arterial, 26 de abril, foram realizadas ações de prevenção no 
estande das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) por meio dos 
cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia, instalado à rua Deputado 
Salles Filho, esquina com a Avenida Rio Branco. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a hipertensão afeta cerca de 30 milhões no 
Brasil e é responsável por 300 mil mortes por ano. A lei nº 3.480, que 
institui o “Dia Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial”, 
entrou em vigor em 07 de julho de 2011, sendo aprovado pelo então 
prefeito José Francisco Figueiredo Micheloni. O projeto de lei é de autoria 
do vereador Fábio Roberto Amadio, que também recebeu atendimento no 
estande. As pessoas que passavam pelo estande da FAI na manhã de 
sábado faziam fila para receber os atendimentos de atenção 
farmacêutica, aferição de pressão arterial, taxa de glicemia, e medição da 
cintura.  
 

23. Comissão do Encontro Regional de Ensino de Astronomia decide antecipar 
data de evento e confirma presença de astronauta brasileiro. A comissão 
decidiu antecipar a data do evento para os dias 1º, 2 e 3 de julho. Será a 
primeira vez que Adamantina irá sediar o evento, vinculado à Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A presença do astronauta 
brasileiro Marcos Pontes também foi confirmada pela comissão,  Durante 
a reunião também foram definidos detalhes da programação, como a 
vinda do planetário móvel do Rio de Janeiro, a apresentação de um 
“show de Física e Astronomia” da Escola Estadual Antonio de Almeida 
Prado, da cidade de Iepê, e a disponibilização de uma oficina de 
confecção e lançamento de foguetes, que será ministrada pelo professor 
Canalle. O planetário que será instalado terá 18 sessões voltadas aos 
alunos de Ensino Fundamental, Médio e Superior.  A inscrição para 
participar do EREA, acontecerá no Auditório Miguel Reale, no Campus II 
da FAI, será disponibilizada no site do evento.  

 

24. Os coordenadores do subprojeto de Matemática das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI), reuniram-se no dia 12 de abril com os 
supervisores de área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) a fim de definir as primeiras ações e atividades. A  

 
professora Simone Leite de Andrade, gestora do PIBID, que coordenou o 
Subprojeto de Matemática em 2013, esteve presente à reunião, que teve 
início com uma análise do trabalho realizado no ano passado. Os 
supervisores que participaram do encontro relataram experiências do dia 
a dia das escolas onde trabalham como docentes da disciplina. Eles 



 

reforçaram a importância do projeto para a formação de novos 
professores, por meio da interação teoria e prática, bem como para a 
inserção dos atuais docentes do ensino fundamental e do ensino médio 
na produção do conhecimento através da pesquisa e extensão 
universitárias. 

 
25. Em razão da aprovação de dois projetos das Faculdades Adamantinenses 

Integradas (FAI) para convênio com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Empresa de 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), anunciada em dezembro, os 
integrantes do projeto coordenado pelo professor Dr. Wendel Cleber 
Soares participaram de reunião pedagógica, na qual foram traçadas as 
diretrizes de trabalho, no último dia 30 de abril. Intitulado “Novos 
Espaços: A ascensão feminina em profissões ligadas às áreas das ciências 
exatas, engenharias e computação”, o projeto objetiva desenvolver 
algumas estratégias para orientação das alunas do ensino médio e 
técnico no processo de escolhas de suas futuras profissões voltadas para 
as áreas de Ciências Exatas, Engenharia e Computação. 
 

26. Palestra sobre Home Care com ex-aluno abre Semana de Enfermagem da 
FAI. A Semana de Enfermagem das Faculdades Adamantinenses 
Integradas (FAI), trouxe um ciclo de palestras de variados temas que 
abrangem a área de saúde. Apesar de organizado pela coordenação de 
Enfermagem, os assuntos também abrangem outros cursos como o de 
Farmácia, por exemplo, que podem trocar conhecimentos e enriquecer a 
atividade extra-curricular. Na primeira noite, o diretor administrativo do 
grupo Bianco Azure, de Ribeirão Preto, Edmar José Estérquile, que é ex-
aluno da FAI, ministrou palestra sobre um novo nicho de mercado para 
os enfermeiros: o Home Care. 
 

27. FAI discute implantação de Comissão de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho. A primeira reunião  aconteceu com representantes e chefes de 
departamentos sobre a instalação de uma Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) na instituição. Durante a reunião, foi 
exposta a proposta de implantação da CIPA, que pretende coordenar 
ações internas de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho na FAI, e indicadas para representar a instituição as primeiras 
cinco pessoas, de dez, que deverão compor a comissão. A empresa Engra 
- Engenharia e Radioproteção Ltda., sediada em Dracena, assessora a 
FAI na constituição e implantação da CIPA e deve realizar o treinamento 
de seus integrantes. 
 

28. A subsecção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em 
parceria com a coordenação do curso de Direito das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI), uma palestra sobre a “Lei da 
Palmadinha, criação e educação dos filhos menores”, no Auditório Miguel 
Reale, no Campus II. O evento teve participação do membro do Setor de 
Conciliação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), membro do   

 
Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), representante do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e da Comissão de Direito Civil 
da OAB-SP. Para o vice-presidente da subsecção local e presidente da 
Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Adamantina, a palestra foi 
direcionada principalmente aos pais e profissionais que atuam nas áreas 



 

do direito, educação, psicologia e assistência social, mas foi aberta ao 
público em geral. 
 

29. Teve início no dia 12 de maio, o ciclo de palestras “Práticas em 
Psicologia: percursos da clínica e presença no cotidiano”. O evento, 
promovido pela coordenação do curso de Psicologia das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI), com diversas atividades ao longo da 
semana. O ciclo foi realizado no Auditório Miguel Reale, no Campus II, 
com as palestras de “Ações da Psicologia junto à Coordenadoria de Saúde 
e Segurança do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental da Unesp”, “A 
Metodologia Sociodramática no Campo da Saúde do Trabalhador”, 
“Acompanhamento Terapêutico (AT)”, “A prática em Psicologia nos 
cuidados em oncologia”, e “Clínica do trabalho: a teoria do desgaste 
mental” e outras atividades como a pintura de painéis sobre a 
“Mobilização para o Dia da Luta Antimanicomial”,  teatro sobre a 
discussão sob o tema “Uma dose de Estamira” e minicursos com os 
temas “Acompanhamento terapêutico na rede pública” e os 
“Fundamentos para uma clínica do trabalho”. 
 

30. Alunos do 1º termo de Medicina Veterinária das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI) participaram de um curso de 
Casqueamento em Equinos. A atividade extracurricular foi realizada em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que 
disponibiliza instrutores para o ensino das técnicas de cada atividade. 
Segundo o instrutor, a manutenção dos cascos dos equinos depende do 
terreno e da atividade que o animal realiza.  
Para essa atividade foi utilizadas ferramentas como grosa (espécie de 
lixa), torquesa (tipo de alicate com ponta afiada) e rineta (instrumento 
com lâmina usado no ferrageamento) para a manutenção nos cascos dos 
equinos. O curso de Casqueamento em Equinos foi realizado na área dos 
currais da Clínica Veterinária da FAI. 

 
31. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) promoveu no dia 20 de 

maio, no Auditório Miguel Reale, no Campus II, palestra sob o tema 
“Tutela Constitucional do Ambiente”. O assunto, direcionado aos alunos 
dos cursos de Direito e Engenharia Ambiental, será conduzido pelo Dr. 
Nelson Roberto Bugalho, promotor de Justiça do Meio Ambiente e 
Urbanismo e mestre em Direito Penal Supraindividual e vice-presidente 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) entre 2011 e 
2014. 

 

32. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), em parceria com a 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina 
(Selar), convida a população com 60 anos ou mais a participar do 
programa de extensão “Modelagem de Conceitos Terapêuticos na Dança 
Sênior”. No programa serão desenvolvidas atividades com danças nas 
modalidades em pé e sentada, envolvendo idosos com ou sem limitações. 
As aulas serão ministradas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h e  

 
das 13h às 14 horas na sala 9 do Campus I da FAI, na rua Nove de Julho, 
730 e, também, às segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 
16h45 às 17h45 no Centro de Convivência de Idosos (CCI) do Clube do 
Ponteli. 
 



 

33. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) conquistou, pela 
primeira vez, o Programa de Extensão Universitária (ProExt), do 
Ministério da Educação (MEC), que 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 e inclusão social. Foi a primeira vez 
que instituições públicas municipais puderam participar do edital, que 
antes era destinado à inscrição apenas das universidades estaduais e 
federais. Neste ano, a instituição executará dois programas e um projeto 
e contará com 29 bolsas que beneficiarão estudantes dos cursos 
Odontologia, Psicologia, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social, entre 
outros. Já está autorizada para o segundo semestre deste ano a liberação 
de recursos financeiros que giram em torno de R$ 300 mil para o projeto 
“Modelagem de Conceitos Terapêuticos na Dança Sênior”, coordenado 
pelo Prof. Ms. Marcos Ricardo Minutti (com 12 bolsas e recursos 
financeiros de aproximadamente R$ 136 mil) e os programas 
“Reabilitação Multidisciplinar de Pessoas com Fissura Labiopalatina”, 
coordenado pela Profª. Drª. Fúlvia de Souza Veronez (com sete bolsas e 
recurso de R$ 96,5 mil) e “Rede Promover Vida: Promoção da Saúde, 
Prevenção ao Suicídio e Outras Violências”, coordenado pela Profª. 
Doutoranda Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos (com dez bolsas e 
recurso de quase R$ 66 mil). 
 

34. A Seccional do Conselho Regional de Farmácia (CRF) da região de 
Adamantina realizou o curso “Interferências de Medicamentos em 
Exames Laboratoriais” no Auditório Miguel Reale, no Campus II das 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI). Tendo o Dr. Valter Costa 
como palestrante, o curso teve por objetivo analisar os fármacos que 
interferem em exames laboratoriais de rotina, enfatizando as alterações 
fisiológicas que estes podem causar e interferir na conduta terapêutica 
correta. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-
SP) prioriza a parceria com instituições de Ensino Superior que possuem 
curso de graduação em Farmácia devidamente autorizado ou reconhecido 
pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação 
(CNE/MEC) ou Conselho Estadual de Educação (CEE-SP). 
 

35. O curso de Serviço Social das Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI) realizou no dia 21 de maio, no Auditório Miguel Reale, palestras 
sobre o trabalho em rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
e os programas e projetos desenvolvidos e seus resultados. O evento 
teve por objetivo celebrar o Dia do Assistente Social, comemorado no dia 
15 de maio, e teve como palestrantes as assistentes Edilene Rodrigues, 
gestora da Assistência Social do município de Ouro Verde e Andréia 
Ribeiro, gestora da Assistência Social do município de Lucélia. As 
palestras, foram direcionadas aos alunos e professores de Serviço Social 
e estão inseridas nas atividades complementares do curso. 

 
 
Em parceria com a Escola Técnica (Etec) “Prof. Eudécio Luiz Vicente”, as 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) promoveu dia 24 de maio, 
mais uma Mostra de Profissões. Durante o evento, os docentes da FAI 
apresentam aos alunos do 3° ano do Ensino Médio, por meio de 
palestras, a atuação de cada profissão que a instituição disponibiliza por 
meio de seus cursos. Neste sábado os estudantes terão a oportunidade 



 

de conhecer um pouco mais das graduações de Enfermagem, Direito, 
Agronomia, Tecnologia em Agronegócio e Farmácia e o vice-diretor da 
instituição, Prof. Dr. Wendel Cléber Soares, apresentará aos estudantes 
os benefícios que a FAI oferece, como as inúmeras bolsas de estudos. 
 

36. Com o apoio da Prefeitura e a Câmara Municipal de Adamantina, as 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) promoveu no dia 24 de 
maio, mais uma edição do “Dia da Saúde” no bairro Lagoa Seca. O 
objetivo do evento é facilitar o acesso da população aos atendimentos na 
área da saúde e ainda proporcionar melhoria na qualidade de vida. Vários 
cursos de graduação da instituição na área da saúde estarão presentes 
atendendo à comunidade. Os que compareceram ao evento forma 
orientados pelos profissionais de Farmácia sobre o uso correto dos 
medicamentos e puderamo realizar o teste de glicemia, que verifica a 
taxa de açúcar no sangue. Na área de Enfermagem, foram aplicados 
testes de acuidade visual e realizaram aferição de pressão arterial. Os 
profissionais de Fisioterapia também estiveram lá para encorajar os pais 
a incentivarem seus filhos sobre a importância de uma boa postura 
corporal. Também foram realizadas avaliações de equilíbrio motor nos 
idosos, e sendo a queda uma das principais consequências da falta de 
equilíbrio, o tratamento fisioterapêutico é uma importante ferramenta ao 
público da terceira idade, para prevenir ou amenizar esse transtorno. Já a 
equipe de Odontologia realizou a avaliação preventiva do câncer e das 
lesões bucais, doença que atinge segundo Associação Brasileira de 
Odontologia, mais de 27 milhões de brasileiros. Foi ainda realizada a 
distribuição de mudas próprias para o plantio aos moradores, pelo curso 
de Agronomia e passadas orientações de prevenção e o controle da 
erosão, o uso correto de agrotóxico e do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), e também o descarte de embalagens. 
 

37. Para comemorar o Dia do Assistente Social, foi celebrado em 15 de maio, 
pela coordenação do curso de Serviço Social das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI) palestras sobre o trabalho em rede do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e os programas 
desenvolvidos. Estudantes, egressos do curso, supervisores de campo e 
professores da FAI acompanharam o evento. Ao final, a Cia Báquicos de 
Teatro, apresentou ao público a peça “Aracelli, meu amor”, que retrata 
um dos crimes mais cruéis cometidos durante a ditadura militar contra 
uma menina de 8 anos, em 18 de maio de 1973. 
 

38. Alunos do 3º termo do curso de Matemática das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI) realizaram uma Mostra de Materiais 
Adaptados na Biblioteca do Campus I. Os objetos foram confeccionados 
pelos próprios alunos, coordenados pela Profª. Ms. Siomara Ladeia 
Marinho, na disciplina de Educação Inclusiva, pretendendo atender aos 
alunos portadores de necessidades especiais em sala de aula. Utilizando, 
na maioria das vezes, produtos recicláveis, os alunos produziram ábacos 
e outros materiais que ajudam a ensinar matemática com mais facilidade 
aos alunos que apresentam alguma limitação motora ou dificuldade de 
aprendizagem. Todos os materiais expostos na Mostra serão doados à 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) local e à Rede 
Municipal de Ensino de Adamantina. 
 



 

39. O curso de Ciência da Computação das Faculdades Adamantinenses 
Integradas (FAI) teve o reconhecimento renovado por mais cinco anos 
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), comprovando a qualidade do 
ensino. De acordo com o coordenador do curso, professor José Luiz Vieira 
de Oliveira, a emissão do parecer favorável da bancada de especialista. 

 
40. Como tradicionalmente acontece no curso de Pedagogia das Faculdades 

Adamantinenses Integradas FAI, foram realizadas apresentações lítero-
musicais dos alunos do 3º termo no auditório Miguel Reale, campus II. A 
atividade integra a avaliação da disciplina de Metodologia do Ensino de 
Língua Portuguesa, ministrada pelo professor Nelson Carlos Pereira dos 
Santos. Alunos de outros cursos, professores, bem como amigos e 
familiares dos estudantes acompanharam as apresentações. A sala foi 
dividida em sete grupos que expuseram os temas: relação professor e 
aluno, violência no meio escolar, formação de professores, por que 
educação infantil? E financiamento da educação, interação 
escola/comunidade, e inclusão. 

 
41. Em parceria com a usina Bioenergia do Brasil S.A., sediada em Lucélia, 

as Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) encaminhou à  
 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Governo Federal, um projeto 
de desenvolvimento científico ligado ao programa Inova Sustentabilidade 
e que pode destinar recursos de aproximadamente R$ 10 milhões para a 
instituição. O projeto está em fase de análise pela Finep e o resultado 
deve ser divulgado no segundo semestre deste ano. O Plano de Negócio 
apresentado por meio da parceria entre a Bioenergia e a FAI pretende 
seguir a linha temática de Produção Sustentável, no segmento da 
Eficiência Energética no Setor Industrial. A princípio, o Plano de Negócio 
envolve os cursos de Agronomia, Tecnologia em Agronegócio, Ciências da 
Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
(TADS) e Ciências Biológicas da FAI com a concessão de 
aproximadamente 40 bolsas de estudos para que os universitários 
participem do desenvolvimento científico do projeto. 

 
42. Pela segunda vez, as Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) 

prestou  atendimentos do “Dia da Saúde” no bairro Lagoa Seca. A ação, 
ocorrida no último dia 24 de maio na EMEF José Mackert, é parceria da 
Prefeitura e Câmara Municipal. A iniciativa surgiu por meio do pedido dos 
moradores ao vereador Aguinaldo Galvão (DEM).  Os orientadores de 
estágio da FAI supervisionaram atendimentos dos alunos dos cursos de 
Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Agronomia, que 
fizeram orientação sobre o uso correto dos medicamentos, realizaram 
teste de glicemia, aplicaram teste de acuidade visual e aferiram pressão 
arterial. Os futuros profissionais de Fisioterapia distribuíram panfletos 
sobre a importância de uma boa postura corporal e aplicaram exercícios 
de ginástica laboral. Já a equipe de Odontologia prestou atendimento 
quanto à higiene bucal. A equipe da FAI foi recebida pelos moradores do 
bairro Moacir Mackert e Lindaura Mackert, que acolheu a todos com café 
da manhã. 
 

43. Com o objetivo de levar informação e orientação aos alunos do Ensino 
Médio na escolha de uma profissão e o ingresso na vida acadêmica, as 



 

Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) participou do I Workshop 
de Profissões organizado pela Fundação Raízen, em Valparaíso. O evento 
foi realizado dia 27 e 28 de maio, na sede da Fundação, e teve a 
participação de estudantes dos 2º e 3º anos do Ensino Médio de escolas 
estaduais e técnicas principalmente de Valparaíso e Bento de Abreu, que 
puderam conhecer um pouco sobre a estrutura e a grade de cursos da 
FAI e outras instituições de Ensino Superior da região. Durante o 
workshop, a FAI expôs aos estudantes os cursos oferecidos pela 
instituição e explicou os benefícios oferecidos por meio de bolsas de 
estudos, além de mostrar, em uma das salas do evento, materiais 
utilizados em salas de aula como os animais taxidermizados 
(empalhados) do curso de Medicina Veterinária e os órgãos, embriões e 
fetos em formol, dos cursos ligados à área de Saúde. Para quem 
participou do workshop, o evento ajudou a clarear as ideias para o futuro 
profissional.  
 

44. A equipe da coordenação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (Pibid) das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), 
gestores e o diretor geral da FAI realizaram a entrega de material 
pedagógico na EMEF Navarro de Andrade para o subprojeto de Educação  
 
Física. Além da direção da escola, na cerimônia aberta pelo diretor da 
FAI, estiveram presentes os professores supervisores das EMEFs de 
Adamantina Eurico Leite de Moraes e Teruyo Kikuta, bem como a 
assessora técnica pedagógica da Prefeitura de Adamantina, 
representando o secretário de educação. O objetivo do Programa, 
conforme afirma o coordenador institucional do Pibid/Capes/FAI, é 
desenvolver experiências pedagógicas durante o recreio dirigido para 
torná-lo um momento de distração e também de “revitalização 
neurológica”. Com os dados coletados, a pesquisa será divulgada no 2º 
Encontro do Pibid e no Encontro Nacional das Licenciaturas que irá 
ocorrer no início de dezembro em Natal (RN). O professor supervisor do 
subprojeto de Educação Física Marcelo Grespi Corradi, quem coordena 
juntamente com o docente Marcos Ricardo Minutti, avalia o resultado do 
recreio dirigido e estende agradecimentos à equipe do Pibid. A assessora 
técnica pedagógica da Prefeitura de Adamantina Maria Vagna da Silva 
Ribeiro destacou a importância do envolvimento de escola e instituição de 
ensino superior. 
 

45. Pelo quarto ano consecutivo as Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI) devem participar, no mês de novembro e com 11 cursos, do Exame 
Nacional do Desempenho de Estudantes (Enade), vinculado ao Ministério 
da Educação (MEC), que é ferramenta de avaliação dos cursos de Ensino 
Superior do país. A informação foi confirmada pela diretora acadêmica da 
FAI, Profª. Drª. Fúlvia de Souza Veronez, que participou em Brasília (DF), 
dos Seminários Enade 2014. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pela aplicação 
do Exame, o principal objetivo da realização dos Seminários Enade 2014 
é disseminar junto às Instituições de Educação Superior (IES), a partir de 
seus representantes, informações fundamentais aos processos de 
inscrição e divulgação de resultados do Enade e esclarecer as diretrizes e 
normativas do Exame neste ano, os processos envolvidos em sua 
aplicação e atribuições das IES, divulgação de resultados e implicações 
do Enade na produção de indicadores de Educação Superior. As provas 



 

serão aplicadas no dia 23 de novembro (domingo), a partir das 13 horas, 
em local ainda a ser definido e participarão do Exame pela FAI neste ano 
os alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Ambiental, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
História, Matemática, Química, Educação Física (licenciatura), Pedagogia 
e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
 

46. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) conquistaram para uso 
de alunos e professores uma impressora 3D. A aquisição foi uma 
reivindicação de acadêmicos e corpo docente por parte do grupo de 
Comissão Local de Avaliação (CLA). Para o diretor geral da FAI, a 
importância dessa aquisição é conciliar a tecnologia e os estudos, bem 
como utilizá-los em favor da aprendizagem, contribuindo dessa forma 
com a parte pedagógica e na reprodução de materiais. 
A CLA tem se reunido desde o ano passado com alunos (são três 
representantes por turma) e professores de todos os cursos para tentar 
resolver problemas que ocorreram durante o semestre. Segundo o 
coordenador do curso de Desenho Industrial e professor das disciplinas 
de Meios de Expressão e Representação, Desenho e Observação, e 
Ilustração e Rendering, foram os alunos que sentiram essa necessidade.  
Para ter acesso à máquina é necessário fazer um requerimento junto ao 
coordenador do curso e, sendo viável a impressão do trabalho, o pedido é 
encaminhado para a equipe de impressão. Serão muitos os cursos da 
instituição que se beneficiarão com o novo equipamento. O curso de 
Desenho Industrial já trabalha com projetos tridimensionais com 
materiais como a madeira, o gesso e a argila. No entanto, agora poderão 
desenvolver – em baixa escala – maquetes e pequenos trabalhos. A 
máquina também poderá ser utilizada pela equipe de Odontologia para a 
criação e estudo de próteses dentárias, bem como pelo curso de 
Fisioterapia para o aprendizado de imobilização de membros. Além disso, 
os cursos de Engenharia Ambiental, Civil e Agronômica também farão uso 
da impressora para desenvolver esboços e projetos. 
 

47. A fim de avançar no projeto de climatização das salas de aula, a direção 
das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) executa a segunda das 
quatro etapas necessárias para colocar em funcionamento os aparelhos 
de ar condicionado no Campus II: a construção de cabines de energia 
elétrica. A ação integra o programa de melhoria da qualidade de ensino, 
implantando pela direção desde 2011. Na primeira etapa foi realizada a 
elaboração do projeto elétrico. O próximo passo será a compra do 
material e execução do projeto. Todas as cabines de energia elétrica da 
instituição serão readequadas.  De acordo com o diretor, a expectativa é 
que haja avanço e que a instalação dos aparelhos de ar condicionado 
ocorra até o final deste ano. 
 

48. Com o objetivo de fortalecer a sua representatividade junto às decisões 
dos governos estadual e federal, as Instituições Municipais de Ensino 
Superior (IMES) decidiram, durante o VI Fórum das IMES na última 
quinta-feira, 29 de maio, na capital paulista, criar a Associação das 
Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo (AIMES-SP). O 
Fórum, de iniciativa das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) e 
presidido pelo seu diretor geral, Prof. Dr. Márcio Cardim, desde a sua 
primeira edição, em agosto de 2011, reúne cerca de 30 IMES de todo o 
estado de São Paulo e discutiu ainda em sua última edição a indicação de 



 

nomes a serem apreciados pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), 
para a escolha de um deles, para compor o Conselho Estadual de 
Educação de São Paulo (CEE-SP) juntamente com o Prof. Dr. Márcio 
Cardim, que já é membro titular do órgão. Durante as discussões dos 
assuntos em pauta, o reitor da Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul (USCS), Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, destacou a importância da 
criação de uma associação das IMES com a finalidade de representar as 
instituições e propôs que a mesma fosse sediada no município de São 
Caetano do Sul, na Grande São Paulo, o que foi aceito. O assunto foi 
votado e aprovado, criando, assim, a AIMES-SP, que teve sua primeira 
diretoria constituída pelo Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, das USCS, como 
presidente, o Prof. Dr. José Rui Camargo, reitor da Universidade de 
Taubaté (Unitau), como vice-presidente e o Prof. Dr. Márcio Cardim como 
secretário. 
 

49. O Subprojeto de Educação Física do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid) das Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI), desenvolvido na Escola Municipal Professor Eurico Leite de Morais, 
no Jardim Adamantina, promoveu nesta quarta-feira, 4, a 1ª Euricopa. 
 
O Subprojeto de Educação Física do Pibid na Escola Eurico é um projeto 
interdisciplinar desenvolvido por meio de atividades com os alunos que 
envolvem diversos componentes curriculares e que culminou no torneio 
de futebol interclasses. O evento contou com a participação de 
aproximadamente 100 crianças da 1ª à 4ª séries da Educação Infantil. A 
1ª Euricopa é uma das atividades coordenadas por cinco alunos bolsistas 
do curso em parceria com professores da escola. Para um dos bolsistas 
de Educação Física, o Subprojeto ensina mais que apenas exercícios 
físicos. Para o vice-diretor da FAI, que se fez presente no evento, os 
subprojetos do Pibid são um importante elo entre a faculdade e a 
comunidade. 
 

50. No dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e, 
para celebrar a data, a Prefeitura de Herculândia realizou a 1ª Feira do 
Meio Ambiente do município, que contou com a participação de diversos 
órgãos, empresas e entidades, entre elas as Faculdades Adamantinenses 
Integradas (FAI). Representantes do curso de Engenharia Ambiental da 
FAI estiveram presentes no evento para orientar acerca de ações que 
visam preservar a fauna e a flora regionais ou recuperar áreas 
degradadas por meio da conscientização de produtores rurais, agentes 
políticos e a população em geral. A 1ª Feira do Meio Ambiente esteve 
aberta ao público o dia todo defronte à Casa da Cultura com estandes 
alusivos ao tema. Participaram com estandes a Embrapa Meio Ambiente, 
Cati, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar, FAI, 
Comitê de Bacias Hidrográficas, Tetra Pak, Cempre, Associação dos 
Agentes Ambientais de Herculândia, Diretoria de Saúde, Espaço Amigo, 
Defesa Civil e Brigada Municipal de Herculândia. 
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