
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 9/2013

Período: 17 de setembro a 30 de outubro de 2013

Informes:

1. A estudante do 8º termo de Psicologia da FAI, Mariana Cardoso
Soalheiro, apresentou pesquisa no Encontro Internacional “Psicologia e
Problemas latino-americanos” na Universidade Estadual Paulista, campus
de Assis (UNESP). No evento foram apresentadas experiências de
formação profissional em Psicologia do Trabalho e pesquisas em saúde do
trabalhador. Mariana desenvolveu o trabalho: “Análise de condições de
trabalho de merendeiras de escolas públicas”. Os resultados desta
pesquisa indicam a elevada responsabilidade sobre as atividades
executadas e a urgência nas realizações das tarefas como demandas que
contribuem para o desgaste à saúde.

2. Professora Doutora Fernanda Stefani Butarelo, diretora do Departamento
Jurídico da FAI, participou, recentemente, do XII Congresso de Direito
Constitucional Aplicado, realizado em Salvador (BA). O evento contou com
ilustres juristas nacionais, como a docente Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP), o professor Alexandre de Moraes, chefe
do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP e
Pedro Lenza, professor em várias instituições, como o TV Justiça/ STF, e
autor de várias obras de Direito, dentre elas o “Direito Constitucional
Esquematizado”, referência nacional. A temática do Congresso foi os 25
anos de vigência da Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro
de 1988, com palestras sobre administração pública, questões ligadas ao
poder legislativo, ao judiciário e reflexões sobre a democracia, a república
e os direitos fundamentais. A advogada, que há mais de uma década é
responsável pela disciplina de Direito Constitucional na FAI, ressaltou que
diante do atual cenário brasileiro que apresenta “tantos dados negativos e
é palco de episódios lamentáveis”, as reflexões despertadas pelos juristas
foram motivadoras.

3. O departamento de TI da FAI desenvolveu novo sistema para agilizar o
acesso de notas e faltas pelos alunos. O aplicativo é destinado para
android. De acordo com o encarregado T.I. da instituição, professor André
Mendes Garcia, o desenvolvimento deste aplicativo é apenas o início, pois
agregará dentre as já existentes, várias funções que irão facilitar a rotina
dos alunos na FAI. Além do aplicativo para o aluno, outro está sendo
desenvolvido e voltado para as rotinas dos docentes, onde, por exemplo,
poderão fazer o cadastramento de faltas durante a aula e cadastrar as



notas durante suas correções, tudo através do celular ou tablet.

4. A FAI se fez representada na Bienal Internacional do Livro do Rio de
Janeiro (RJ). Ao lado de Onaide Schwartz Mendonça, o docente da FAI,
Olympio Correa Mendonça, é um dos autores do livro “Alfabetizar as
crianças na idade certa com Paulo Freire e Emilia Ferreiro: Práticas”, da
Editora Paulus, lançado na Bienal do Rio no sábado, 7de setembro, feriado
da Independência do Brasil. O livro foi escrito para ajudar alfabetizadores,
coordenadores pedagógicos e pais que queiram aprender a alfabetizar.
Contém diversidade de gêneros textuais, o que colabora no
desenvolvimento do letramento, mostrando a função social da leitura e da
escrita. Os textos são adequados à discussão do tema em foco e ao
conteúdo de língua que estiver sendo trabalhado.

5. A pedido da direção geral da FAI, o departamento de Tecnologia da
Informação (TI) da instituição desenvolveu um sistema que permite
alunos, ex-alunos, professores e empresas a cadastrarem gratuitamente
dados para a oferta ou demanda de estágios e empregos em um hotsite
dentro do Portal da FAI. O desenvolvimento desta ferramenta surgiu por
meio da procura das empresas por ex-alunos graduados na instituição.

6. FAI lança a 3ª edição da revista Trajetórias. A publicação tem o objetivo
de divulgar os 34 cursos de graduação ofertados pela instituição e traz
entrevistas com ex-alunos da instituição que conseguiram destaque no
mercado de trabalho e hoje atuam em suas respectivas áreas de formação.
A direção acredita que publicação vá auxiliar o aluno nessa escolha tão
importante.  A revista contou com uma intensa série de pesquisas sobre
cada curso e também com entrevistas de alunos que já passaram pela
instituição e hoje estão inseridos no mercado de trabalho.

7. Por conta do sucesso na TV, na internet e nas redes sociais, a campanha
publicitária do Vestibular 2014 da FAI segue a mesma ideia do
Vestibular de Inverno 2013. Produzido numa parceria entre as agências
Marte Comunicação e Entretenimento e Animar Estúdio, o comercial
chamou a atenção pela qualidade e criatividade e passa a mensagem da
importância da busca pela qualidade na escolha de uma instituição de
Ensino Superior e, consequentemente, de uma profissão para a vida
inteira.
No início do segundo semestre, a campanha publicitária foi questionada
por um cidadão adamantinense junto ao Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária (CONAR) por supostamente
menosprezar a idoneidade de concorrentes, porém, a queixa foi
descartada e arquivada por unanimidade pelos nove conselheiros do órgão
presentes na audiência com a direção da faculdade e a agência Marte,
reafirmando a legalidade, a isenção e a ética do material divulgado pela
FAI. Segundo nota da relatora do processo no CONAR, conselheira Tânia
Ferreira Pavlovsky, o comercial não ataca, nem denigre concorrentes, mas
sim, alerta para Faculdades que não são idôneas, cabendo ao consumidor
decidir e pesquisar sobre a escolha do estabelecimento de ensino.

8. Os alunos do terceiro ano de Comunicação Social – Publicidade e
Propaganda da FAI compareceram entre os dias 21 e 22 de Setembro,
em São Paulo na FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) a 25º
Edição do FEST’UP (Festival Universitário de Propaganda), evento já
consagrado como um dos maiores no campo publicitário. O festival que já
vem sendo realizado há 25 anos conta com um público crescente de nível



nacional. Segundo o presidente da APP (Associação Paulista de
Propaganda), Sr. Ênio Vergeiro, cadeiras adicionais foram instaladas nos
auditórios para que pudessem acomodar os mais mil inscritos no festival.

9. Com o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação do curso de
Medicina na FAI, o diretor geral Márcio Cardim e a subcomissão composta
por cinco membros realizou uma visita in loco na Universidade de Taubaté
(Unitau), autarquia municipal como a FAI, no dia 24 de outubro.
A subcomissão foi recebida pela professora doutora Valéria Holmo Batista,
diretora da Unidade de Ensino do Departamento de Medicina, que
apresentou com detalhes a estrutura pedagógica e física para o
desenvolvimento de um curso de qualidade e excelência. Muitas dúvidas
foram esclarecidas, a direção vai agora verificar junto a presidente do
Conselho Estadual de Educação, Guiomar Namo de Mello, e ao presidente
da Câmara de Educação Superior, Roque Theóphilo Júnior, as exigências
e os trâmites para nortear os próximos passos para o desenvolvimento dos
trabalhos da comissão.

10. Alunos do último ano da graduação em Farmácia da FAI participaram de
um curso de técnicas de medicamentos injetáveis no dia 28 de outubro, no
Campus II. O objetivo da atividade extraclasse foi preparar os futuros
profissionais para os desafios do mercado de trabalho. A intenção foi levar
ao aluno todo conhecimento técnico desde a conduta do aplicador,
adequações de salas de aplicação, perfis de pacientes que vão adentrar o
estabelecimento, além de trabalhar via de administração por via de
administração, pelo qual aqui trabalhamos a via subcutânea, intradérmica,
intramuscular deltoidiana, intramuscular glútea, técnica em ‘Z’, lateral
externo da coxa, ventro-glúteo quadril e as técnicas intravenosas. O curso
foi ministrado pelo farmacêutico e integrante do Comitê de Educação
Permanente do Conselho Regional de Farmácia (CRF), Adriano Falvo.

11. A FAI pretende ampliar a oferta do número de bolsas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para 2014 e
expandir também a abrangência para 22 escolas das cidades de Lucélia,
Flórida Paulista, Junqueirópolis, Pacaembu, Mariápolis, Inúbia Paulista,
Dracena, Osvaldo Cruz, além de Adamantina. O projeto foi formulado e
será enviado a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) para avaliação. Participante desde 2012 do programa, a
instituição registra atualmente 180 alunos bolsistas, mas busca ofertar 460
bolsas de estudos para, assim, elevar ainda mais a qualidade das ações
acadêmicas nos cursos de licenciatura. Além de oferecer bolsas para as
graduações de Ciências Biológicas, Educação Física, História, Matemática,
Pedagogia e Psicologia, a direção busca o resgate das licenciaturas de
Geografia e Letras, ampliando para oito subprojetos do PIBID.

12. O professor e pesquisador da FAI, Vagner Amado Belo de Oliveira,
participou recentemente da 6ª edição do Simpósio Internacional de
Tecnologia de Aplicação (VI SINTAG), em Londrina (PR).
O tema desta edição foi “Tecnologia de Aplicação: da Teoria ao Campo”. A
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Fundação de Estudos e
Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF) organizaram o evento, que foi o
principal fórum de discussões e debates sobre as dificuldades da
transferência de conhecimentos sobre tecnologia de aplicação de produtos
fitossanitários e sua prática em campo. Com um histórico de cinco edições
que fundamentaram o desenvolvimento da tecnologia de aplicação no
Brasil, o SINTAG chega a sua sexta edição (as outras foram em 1996,



2001, 2004, 2008 e 2011) num contexto onde é fundamental tornar os
avanços obtidos no desenvolvimento da tecnologia em práticas
corriqueiras no campo.

13. A V Mostra de Profissões da FAI, aconteceu no início de outubro com a
visita de alunos do Ensino Médio de inúmeras escolas da região, além de
professores, imprensa e docentes da instituição. Cumprindo a missão de
mostrar para os futuros graduandos uma escolha acertada e contribuindo
para que o aluno não erre na escolha da formação superior, a FAI recebeu
quase 3 mil estudantes do Ensino Médio de cerca de 60 escolas públicas e
privadas de aproximadamente 40 cidades dos estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul.

14. Mais uma conquista eleva a qualidade e competência da FAI. Na manhã
do dia 2, foi firmado na sede do Conselho Estadual de Educação de São
Paulo (CEE/SP) credenciamento da instituição para emissão de
pareceres técnicos para cursos de educação profissional técnica de nível
médio. No estado de São Paulo são apenas nove instituições habilitadas e
a FAI é a primeira Instituição Municipal de Ensino Superior (IMES) a
integrar o grupo. O diretor geral, professor doutor Márcio Cardim, e a
diretora acadêmica, professora doutora Fulvia Veronez, estiveram
presentes no gabinete da presidente do CEE, professora doutora Guiomar
Namo de Mello para assinatura do convênio. Segundo a direção geral a
FAI vai atuar em todo o Estado, o que dá uma visibilidade muito
interessante, porque ela passa a fazer parte de um grupo de avaliação
para autorização dos cursos técnicos profissionalizantes. Nós tomamos
conhecimento da alta demanda e isso vai ficar entendido como uma
contribuição para a qualidade desses cursos. O presidente da Câmara de
Educação Básica do CEE, conselheiro Francisco José Carbonari, afirma
que, ao fazer parte do grupo de avaliadores, a FAI contribui de maneira
relevante para o sistema estadual de ensino. A FAI está credenciada para
avaliar cursos nas áreas de Ambiente, Infraestrutura, Segurança, Recursos
Naturais, Controle e Processos Industriais, Gestão e Negócios, Informação
e Comunicação, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design. Em
breve, a instituição realizará abertura de edital para o cadastro dos
professores interessados em participar como pareceristas na avaliação
desses cursos técnicos.

15. Alunos e professores do curso de Enfermagem da FAI disponibilizaram
atendimentos na Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa), nos
dias 4 e 5 de outubro. A ação integra parceria da instituição com a
Cooperativa, que é realizada nos dois primeiros finais de semana de cada
mês. Sob coordenação da orientadora Nielen Helena Fochi Damasceno
Cupelli, os graduandos do 6º termo de Enfermagem aferiram pressão
arterial e fizeram orientação sobre os cuidados necessários no momento
da aferição.

16. O diretor geral da FAI, professor doutor Márcio Cardim, concedeu
entrevista no dia 9 de outubro, sobre a avaliação da instituição no
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), divulgada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
Cardim ressaltou a qualidade do ensino na instituição e afirmou que a
faculdade, que aderiu ao Enade em 2011, ainda passa por adequações às
exigências do Exame e lembrou que os cursos avaliados participaram pela
primeira vez da prova. A FAI possui uma das melhores estruturas e uma
das mais completas bibliotecas entre as instituições de Ensino Superior do



interior paulista, o que é um diferencial. A direção tem a certeza de que
com a infraestrutura, o corpo docente, o acervo bibliográfico, os
laboratórios e a otimização do espaço físico, rapidamente a FAI deverá
melhorar a sua avaliação no Enade. A partir dos resultados, serão
realizadas as adequações para moldar o trabalho acadêmico às exigências
do Exame.

17. Teve início no dia 9 de outubro, o Ciclo de Palestras de Administração e
Ciências Econômicas da FAI. Os alunos puderam assistir as palestras do
Sebrae sobre empreendedorismo, palestras com os delegados regionais
da Economia e Administração, que falaram aos alunos de Economia e
Administração respectivamente sobre a profissão de economista e
administrador, palestra com o professor Pierluigi Piazzi com o tema
motivacional “Ensinando Inteligência”, e  Fabiana Ferreira Pascoaloto, que
falou sobre “Transparência Pública e Lei do Acesso a Informação”.

18. Alunos participantes da Agência Experimental de Publicidade e
Propaganda (AGEPP) da FAI, organizaram a semana acadêmica dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, o Ciclo de Palestras
Comunicação Social (CICOM), que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de
outubro. O tema escolhido esse ano foi “O mercado de trabalho na
comunicação”, com o slogan: Jornalistas e Publicitários, aonde vocês
querem chegar? Cada palestrante ficou livre para conversar com alunos
sobre a sua atuação profissional e perspectivas na área da comunicação.
No dia 7 a abertura foi com Rubens Gennaro, cineasta, que iniciou sua
vida profissional prestando serviços de marketing e publicidade. O segundo
dia contou com a presença de dois profissionais: um jornalista e outro
publicitário. O jornalista é Eduardo Amaral Gurgel, Doutorando e Mestre
em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, e o
publicitário Cesar de Mello Bechara, graduado em Publicidade e
Propaganda pela Unilago de São José do Rio Preto. O encerramento
contou com a presença de Alexandre Lucas Bavaresco Macedo, Bacharel
em Direito, Pós-graduado em Marketing e Gestão de Negócios Consultoria,
Assessoria e Elaboração de Projetos. Ocorreu uma apresentação musical
para encerrar o evento.

19. O trabalho contínuo de aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos dos
cursos da FAI foi reconhecido e referendado pelo Conselho Estadual de
Educação de São Paulo (CEE) por meio da avaliação e revalidação do
reconhecimento de 18 cursos de graduação da instituição desde
2011. Destes, 15 conseguiram a revalidação pelo prazo máximo, de cinco
anos. Direção, coordenação e docentes zelam pela execução das
atividades acadêmicas em total consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso e as normas estabelecidas pelo CEE e Conselhos
de Classe. É competência do CEE visitar as instituições públicas
municipais como a FAI e averiguar as condições de infraestrutura para os
cursos, adequação da matriz curricular e perfil do corpo docente. Esses
elementos alinhados constituirão o resultado do profissional que se
pretende formar.

20. A direção da FAI anunciou a abertura de um novo curso de graduação na
instituição: Bacharelado em Ciências Biológicas. Já estão disponíveis 90
vagas do novo curso para o Vestibular 2014. A instituição já possui desde
o início da década de 1970 o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, que habilitava os graduados apenas a lecionar em disciplinas
ligadas à área. Agora, com o bacharelado e sua grade curricular



específica, os graduados poderão atuar em diversos campos do mercado
de trabalho. Os alunos que cursam Licenciatura em Ciências Biológicas
poderão estudar mais um ano e adquirir também o diploma de
bacharelado. Os estágios do bacharelado serão parte nos laboratórios da
faculdade e parte em empresas do mercado de trabalho, como em
laboratórios, parques, hospitais etc.

21. A fim de promover a educação nutricional, a FAI com apoio da Secretaria
de Educação do município de Adamantina realizou a 1ª Gincana de
Alimentação Saudável, no dia 11 de outubro. As atividades foram
desenvolvidas no ginásio de esportes Prof. Carlos Santana Bueno, das
7h30 às 11h e das 13h às 16h, com os alunos do 5º ano da EMEF Prof.
Navarro de Andrade e EMEF Profª Teruyo Kikuta. Aproximadamente 140
estudantes, em cada período, fizeram parte da competição. A iniciativa
surgiu dos próprios estagiários na área de alimentação escolar sob
supervisão da supervisora de estágio de Nutrição Social da área de
alimentação escolar, promovendo a educação nutricional, além de
proporcionar entretenimento para as crianças. Ao final, houve premiação
para o 1º, 2º e 3º colocados.

22. Alunos e professores do curso de Nutrição da FAI disponibilizaram
atendimentos na Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa), nos
dias 10 e 11 de outubro. A ação integra parceria da instituição com a
Cooperativa, que é realizada nos dois primeiros finais de semana de cada
mês. Sob coordenação da orientadora Camila Maria de Arruda, alunos do
6º termo de Nutrição desenvolveram ações de orientação para uma
alimentação mais saudável aos cooperados da Cocipa. Durante a Ação
foram realizadas avaliação nutricional, aferição de peso, estatura e calculo
do IMC [Índice de Massa Corporal], também foram realizadas orientações
alimentares quanto à hipertensão arterial e alimentação saudável através
dos dez passos da Alimentação Saudável do Ministério da Saúde.
Aproximadamente 50 pessoas foram atendidas em cada dia da Ação.

23. O Auditório Miguel Reale, no Campus II da FAI, foi palco de duas
palestras do curso de Direito nos dias 17 e 18 de outubro.
A primeira, em parceria com a Fundação Procon de Adamantina, com o
tema “Direitos do Consumidor”, tendo como palestrante o assessor-chefe
da Fundação Procon-SP, Renan Bueno Ferraciolli, pós-graduado em
Ciências de Consumo Aplicadas pela ESPM-SP. No segundo dia, numa
promoção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Escola
Paulista de Magistratura, o tema abordado pelo procurador de Justiça do
Ministério Público, Dr. Edilson Mougenot, foi “O Moderno Tribunal do Júri”.
O objetivo dos eventos é sempre despertar nos alunos o interesse em
temas relevantes atuais na área do Direito.

24. Teve início no dia 14 de outubro, a campanha “Doe seu gibi, a hora é
essa”, que faz parte do projeto “História em Quadrinhos, uma proposta
para o Ensino Fundamental”, desenvolvido pelas bolsistas Fabiana Tomé,
Sara Dias, Ana Graziele Prado, Maria Carlota de Oliveira e Pâmela
Martins, orientadas pela supervisora Renata Gonçalves Nunes Zanata,
professora da Emef Prof. Eurico Leite de Morais. A campanha, que integra
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), ligado
a FAI, segue até o dia 31 de outubro com a arrecadação de gibis a serem
utilizados no incentivo à leitura de alunos do Ensino Fundamental. O
trabalho é um Subprojeto de Pedagogia do programa Pibid/Capes/FAI,
coordenado pela professora doutora Siomara Ladeia Marinho.



25. No dia 16 de outubro, mais uma ação de conscientização da campanha
mundial “Outubro Rosa” ocorreu em Adamantina, promovida pela Rede
de Combate ao Câncer em parceria com a FAI e Lions Clube da cidade.
No saguão da prefeitura municipal, foram disponibilizados exames e
atendimentos gratuitos por meio dos cursos de Enfermagem, Farmácia,
Nutrição e Odontologia. Os exames de colo de útero e toque de mama
ficaram sob a responsabilidade da Unidade Móvel da Associação de Apoio
ao Portador de Câncer (AAPC), ligada à Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente, instalada no local. Já os cursos de Agronomia,
Engenharia Ambiental e Tecnologia em Agronegócio realizaram a
distribuição de mudas de árvores doadas pela Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina (SAAMA).

26. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de
Adamantina (SAAMA) realizou uma campanha denominada “Carona
Solidária” em conjunto com a FAI.
Antes da campanha os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da
instituição participaram de um concurso cultural para com o objetivo do
desenvolvimento de um cartaz sobre o tema.
Os prêmios para os alunos vencedores foram, uma impressora para o
primeiro colocado, doada pela WM Informática e três cursos
disponibilizados pelo Centro Nacional Integrado de Cursos (Cenaic) para o
segundo colocado.

27. Em virtude do dia do engenheiro de alimentos e do Dia Mundial da
Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, o curso de Engenharia de
Alimentos da FAI realizou a 13ª edição do Ciclo de Palestras de
Engenharia de Alimentos (Cipea), no Auditório Miguel Reale, Campus II.
A programação com palestras e minicursos contou com o engenheiro de
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos do Grupo Carino, Juliano
Toniolo Silvério, com o tema “Tendências e inovações na indústria de
alimentos”. Os alunos puderam conferir também um minicurso sobre o
“Desenvolvimento de novos produtos: alimentos funcionais e sem
alergênicos”, ministrado pela engenheira de alimentos e doutora em
Alimentos e Nutrição, Patrícia de Miranda Brusantin e, uma palestra com a
engenheira de alimentos e analista de gestão de qualidade e produtiva do
café, Danielli Crstina Scalizze. Outro assunto abordado no evento foi
“Resíduos e contaminantes químicos em alimentos no Brasil: estamos
seguros?”, com a farmacêutica e doutoranda em Ciência de Alimentos pela
Unicamp, Juliana Teles, às 19h30. Encerrando a 13º Cipea aconteceu o
minicurso “Frutas desidratadas e polpa de fruta estruturada”, ministrada por
Juliano Toniolo Silvério“.

28. Os cursos de Nutrição e Enfermagem da FAI marcaram presença na
caminhada da campanha Outubro Rosa, que prevê a conscientização e
prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, realizada em
Lucélia no dia 18 de outubro. Foram disponibilizados exames gratuitos por
meio da Unidade Móvel de prevenção ao câncer de colo de útero na Casa
da Cultura e realizada orientação sobre o autoexame da mama e
verificação da pressão arterial pelos estudantes de Enfermagem.
Alunos de Nutrição da FAI também fizeram orientação sobre alimentação
saudável e outras dicas de saúde. A ação foi organizada pela Casa da
Amizade do Rotary Clube em parceria com o Fundo Social de
Solidariedade de Lucélia, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, além de
empresas que patrocinaram a confecção de banners, adesivos, faixas e



panfletos de conscientização. O setor da saúde daquele município também
contribuiu por meio de palestras de orientação, ministradas pelos
profissionais da Enfermagem nos PSFs, CRAS e Centro de Saúde.

29. A FAI foi representada no workshop do Plano de Apoio Conjunto Inova
Agro, uma iniciativa destinada à coordenação das ações de fomento à
inovação e ao aprimoramento da integração dos instrumentos de apoio
disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), na
cidade do Rio de Janeiro (RJ) no dia 21 de outubro. O diretor geral, Prof.
Dr. Márcio Cardim e o vice-diretor, Prof. Dr. Wendel Cléber Soares,
defenderam projetos regionais a serem financiados pela FINEP e o BNDES
em que a FAI se encaixa como Instituição Científica e Tecnológica (ICT) a
fim de apoiar empresas ligadas ao agronegócio no desenvolvimento de
novas tecnologias e produtos na Nova Alta Paulista. Segundo a direção, a
instituição só tem a ganhar a partir do momento em que estratégias de
projetos de pesquisa são traçadas e fortalecidas. Com esse mecanismo,
avançando na pesquisa, todo ensino ganha, seja de graduação ou pós-
graduação. A pesquisa alavanca o conhecimento e o nosso aluno será
melhor formado quanto mais pesquisas houver na instituição”.

30. Amanda Barros, universitária do 3º ano de Odontologia da FAI está muito
feliz e confiante por integrar os finalistas do projeto “Estudante do Bem
2013”. A aluna terá a oportunidade de ganhar um consultório completo da
ONG Turma do Bem. Em 2012, o aluno da FAI Luan Rosseto ficou em
segundo lugar. Neste ano, quatro alunos participaram do concurso, que é
direcionado aos alunos de Odontologia de todo o Brasil e busca relatos de
casos clínicos que mostrem a realidade social de crianças de baixa renda
entre 11 e 17 anos na área odontológica. O caso clínico apresentado por
Amanda está entre os 14 destaques de todo o Brasil.
O trabalho é feito por triagem em escolas e analisado por um júri através
da produção do painel com o histórico e evolução do paciente.
O resultado será divulgado no evento “Sorriso do Bem”, entre os dias 25 e
28 de outubro em São Paulo, e contará com a presença de todos os
finalistas, além dos colaboradores da ONG Turma do Bem.

31. A VII edição do Congresso de Iniciação Científica da FAI de nível
universitário (CICFAI), o VI CICFAI Júnior voltado a estudantes dos
ensinos Fundamental e Médio, bem como o III Congresso de Pesquisa
Científica (CPCFAI), direcionado a pesquisadores e a profissionais que já
atuam em suas respectivas áreas de graduação foi um sucesso. Nos cinco
dias de evento foram mais de 1.903 autores, 977 trabalhos, 364
orientadores, em 27 salas de aula com explanação oral, cartazes e
pôsteres. Para o diretor geral da FAI, Márcio Cardim, o evento buscou
despertar a importância da iniciação científica e o interesse pela pesquisa
nos alunos, seja de ensino superior, médio ou fundamental, e a
importância do CICFAI Júnior – há seis anos trazendo um diferencial para
o cenário nacional de congressos, para a comunidade estudantil.

32. Em sua 12ª edição, o ciclo de palestras do curso de Farmácia da FAI
teve início no dia 29 de outubro, com minicursos e palestras, realizadas em
parceria com a Seccional de Adamantina do Conselho Regional de
Farmácia (CRF). Em noite de abertura, o evento levou à discussão pela
vice-presidente do CRF-SP, Raquel Rizzi, a prescrição farmacêutica,
regulamentada pela resolução nº 586 de 29 de agosto de 2013 e publicada
no Diário Oficial da União de 25 de setembro. Essa resolução trata do



poder do farmacêutico em prescrever alguns medicamentos para que se
acompanhe os problemas como dor de cabeça, gripe, náusea e avalie qual
o medicamento melhor que esse paciente pode tomar.
A profissional reforçou a ampliação das responsabilidades e funções dos
farmacêuticos.

33. Por iniciativa dos cursos de Psicologia e Publicidade e Propaganda, a
FAI desenvolveu recentemente, a campanha “1 Minuto de Bobeira, 1 Vida
que Perdemos”, com o objetivo de trabalhar a conscientização no trânsito
em dois eixos de ação pedagógica: o primeiro atuando na conscientização
do motorista (respeito às leis de trânsito) e o segundo atuando no respeito
do espaço de trânsito do estacionamento da FAI, local onde encontramos,
por exemplo, o desrespeito às vagas para deficientes e às faixas de
pedestres. Um material de divulgação impresso foi distribuído ao público
por meio dos jornais de circulação local em Adamantina.

34. Durante a cobertura dos Congressos de Iniciação Científicas da FAI
(CICFAI 2013), os profissionais da Rádio Cultura e da assessoria de
comunicação da instituição contaram com a colaboração de alunos do 2º
ano do curso de Jornalismo, supervisionados pelo professor Cacá Haddad.
Os estudantes fizeram reportagens por meio de entrevistas, fotos e textos
para impresso e internet, veiculados pela Rádio Cultura e pelo portal da
FAI, em colaboração aos jornalistas Ary Correia, Priscila Caldeira e Daniel
Torres, também presentes na cobertura do evento. Os mesmos alunos já
haviam participado da produção de materiais jornalísticos durante a
ExpoVerde 2013. Os textos experimentais produzidos pelos alunos podem
ser conferidos no arquivo de notícias do Portal da FAI.

35. Em sua 9ª edição, o Dia de Campo do curso de Medicina Veterinária da
FAI aconteceu no dia 31 de outubro. Organizada pelos alunos do 6º termo,
a atividade é exercida como requisito da disciplina de Extensão Rural,
ministrada pela professora Jaqueline Haddad Machado. O objetivo é
orientar os alunos sobe urgências e emergências em pequenos e grandes
animais. É uma ampliação de conhecimentos teóricos para o produtor rural
e pessoas que vivem no meio rural com informações que unem pesquisa e
extensão.

36. Dando continuidade à parceria da FAI com o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Adamantina, nos dias 19, 20 e 21 de outubro, foi realizado o
curso de "Formação e manejo de pastagem para bovino de leite” aos
alunos do curso de Medicina Veterinária, promovido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). O curso, ministrado pelo
engenheiro agrônomo Ângelo Costa Morales, palestrante pelo SENAR,
ocorreu na Clínica Veterinária da FAI, e foi organizado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Adamantina. As atividades com aulas teóricas e
práticas foram realizadas nos piquetes do setor.

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


