
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 8/2013

Período: 01 a 16 de setembro de 2013

Informes:

1. A FAI novamente poderá ter alunos inscritos no Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES), do Governo Federal. A conquista foi confirmada e a boa
notícia foi dada em entrevista pelo diretor geral, Márcio Cardim, e passa a vigorar
imediatamente. Quando assumiu em maio de 2011, a nova direção inscreveu a
instituição no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), condição
necessária para a liberação do FIES, uma vez que a FAI deixou de participar desse
sistema de avaliação em 2004. A partir do ano passado, quando saíram as notas
do Enade 2011 que possibilitavam a revalidação do FIES na instituição, a direção
buscou pleitear o benefício e, nesta semana, teve a felicidade de conseguir este
feito. Isso é muito importante para os alunos, tanto para os que já estão
estudando como para os novos que vão ingressar na instituição.
No FIES, o estudante universitário pode financiar 50%, 75% ou até mesmo 100%
do valor do curso superior. Com isso, a instituição conseguirá abraçar um número
maior de alunos e dar oportunidade àqueles que não têm condições de pagar a
mensalidade de forma integral, lembrando que o beneficiado tem 18 meses de
carência, depois de formado, para iniciar a devolução do valor financiado a juros
baixos. Segundo informações do portal do MEC, o FIES é um programa destinado
a financiar a graduação na Educação Superior de estudantes matriculados em
instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da Educação. Ainda segundo o MEC, em 2010 o FIES
passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros
caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante
solicitar o financiamento em qualquer período do ano.

2. Na sexta-feira, 6, foi publicado o Decreto Municipal nº 5.296 que regulamenta
o artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Adamantina, e trata da tutela
administrativa exercida pelo município em relação aos entes públicos da
administração indireta (autarquia e empresa pública). O diretor geral da FAI,
doutor Márcio Cardim, após analisar o referido decreto, afirmou que nada muda
em relação à autonomia administrativa e financeira da instituição, pois a
vinculação entre entes da administração direta (no caso, município) e entes da
administração indireta (no caso, autarquia municipal) faz parte do sistema jurídico
nacional e decorre da própria Constituição Federal. O dirigente da autarquia
explica que não há dúvida de que a FAI deve prestar contas quanto à sua
finalidade institucional e a legalidade de seus atos, não só para o prefeito, mas
também para os vereadores e para todos os cidadãos. Temos clareza sobre a
publicidade dos atos que praticamos e estamos sempre à disposição para prestar
informações sobre a nossa gestão. O entendimento da FAI é que o decreto
municipal, por ser norma abaixo da lei, não pode criar direitos ou obrigações, mas
apenas regulamentar a lei, de tal forma que qualquer tentativa de ingerência na
autonomia administrativa da instituição será firmemente combatida. O diretor
geral informou que a matéria foi discutida em nível de Congregação, em reunião
realizada dia 6 e há consenso de que a instituição sempre acolherá as iniciativas
de cooperação entre a Prefeitura e a FAI, mas não admitirá qualquer tipo de
interferência abusiva. A diretora do Departamento Jurídico da FAI, doutora
Fernanda Stefani Butarelo, que também foi convidada para participar da reunião
de Congregação e é professora de Direito Constitucional na instituição, esclareceu



que a Constituição de 1988 assegura um Estado Democrático de Direito, ou seja,
os governantes encontram limites na lei. É neste contexto que a FAI defende a
autonomia da autarquia municipal e a legitimidade de seus atos, pois não há
subordinação do diretor geral ao prefeito do município, mas apenas vinculação
jurídica entre os entes públicos. Tal vínculo impõe o dever de prestar contas e
permite o exercício da tutela administrativa, que, certamente, não se confunde
com intervenção, quanto mais no caso da FAI que vem cumprindo a sua finalidade
institucional, com organização administrativa e acadêmica, bem como
independência financeira.O diretor administrativo da FAI, Fabrício Lopes, relatou
que na sexta-feira, alguns servidores lhe questionaram sobre o decreto, mas já
houve esclarecimento de que nada muda e o clima na instituição é de
tranquilidade. A direção geral afirma que o decreto é uma norma abstrata e, por
ora, não há motivos para questioná-lo, mas caso ocorram atos concretos que
extrapolem os limites do controle administrativo, a direção geral, apoiada pela
Congregação e, certamente, por toda comunidade.

3. A FAI promoveu de 2 a 4 de setembro a Semana da Educação Física. O evento,
aberto também a estudantes e profissionais de Fisioterapia, foi realizado no
auditório Miguel Reale, no Campus II. Na noite de abertura, os alunos e
profissionais da área acompanharam o tema: “Métodos, sistemas e montagens de
programas de musculação”, ministrado pelo professor Carlos Barbosa. Já na terça-
feira, 3, foi abordado o assunto sobre a “Fisiologia do treinamento de força”, por
Marcos Brito e no encerramento, na quarta-feira, 4, a discussão foi sobre
“bandagem funcional elástica no esporte”, por Diego Cano. O objetivo dessa
Semana foi trazer as novidades do mercado.

4. O quadro de docentes da FAI conta com mais uma doutora.
No início do mês de agosto, Marisa Furtado Mozini Cardim, que leciona nos cursos
de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, e Ciências Biológicas da instituição
defendeu a sua tese de doutorado na Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto (Famerp) e foi aprovada pela banca examinadora, composta pelos
professores doutores José Eduardo Tolezano (Instituto Adolfo Lutz), Carlos
Eugênio Cavasini (Famerp), Francisco Chiaravalloti Neto (orientador, USP), Vera
Lúcia Fonseca de Camargo Neves (Sucen) e Maurício Lacerda Nogueira (Famerp).
Sob o tema da “Expansão da Leishmaniose no Estado de São Paulo”, Marisa
Cardim efetuou um estudo minucioso na área de Medicina e ciências correlatas
sobre a chegada da doença no território paulista e os fatores que facilitaram a sua
disseminação no estado. Um dado interessante levantado pela pesquisa de
doutorado é que a doença adentrou ao estado de São Paulo pela região oeste e
ficou restrita às regionais de saúde de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente,
Marília e São José do Rio Preto. São cidades que têm uma característica climática
semelhante, mas cujo processo de disseminação não foi homogêneo. Apesar de
tem invadido as cinco regiões, a doença ficou concentrada nas regionais de
Araçatuba e Presidente Prudente.

5. A FAI realizou no início de setembro o IV Simpósio de Fisioterapia para debater
temas ligados a essa área profissional, com atividades no Auditório Miguel Reale
(Campus II), na Fisioclínica e em sala de aula no Campus III. O evento contou
com a presença do fisioterapeuta Luis Ferreira Monteiro Neto, doutorando em
Ciências da Saúde, que ministrou, na Fisioclínica (Campus III) o curso de
“Crochetagem Mio-Apaneurótica”. Neste curso específico o aluno apreendeu a
utilizar umas das melhores técnicas para trabalhar com retrações musculares e
tendinosas, avaliar e tratar membros superiores, membros inferiores e elaborar o
tratamento para diversas patologias, resultados imediatos. No auditório do
Campus II os alunos puderam assistir a uma palestra sobre “Fisioterapia
Hospitalar”, com o fisioterapeuta e professor Leandro Gomes Mendonça, pós-
graduando em Fisioterapia Cardiorrespiratória pela Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto (Famerp) e Fisioterapeuta da Fundação Faculdade Regional de
Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme - Hospital de Base). Na quarta-feira,
foi aberta uma mesa redonda com o tema “Desordem Temporomandibular – Uma



Intervenção Multidisciplinar”, que teve o professor Bruno Gonçalves Dias Moreno
como moderador e como palestrantes o cirurgião dentista Paulo Renato Junqueira
Zuim, doutor em Clínica Odontológica pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba
(FOP/Unicamp) e o fisioterapeuta Paulo Umeno Koeke, doutor em Fisioterapia pela
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). Na quinta-feira, durante o dia, os
alunos receberam o curso sobre “Lesão Medular: Atendimento e Contextos da
Reabilitação”, com a presença de Eliane Ferrari Chagas, doutora em Ciências pela
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, tendo formação inicial em Método
Kabat. No mesmo dia e horário, também para 40 participantes, foi realizado o
curso de “Equoterapia - Um Novo Horizonte de Reabilitação”, com o fisioterapeuta
Matheus Campos Garcia Parra, mestrando em Ciência Animal pela Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste). A aula teórica foi em uma das salas de aula do Campus
III e a prática na Chácara da Apae de Adamantina. E fechando o Simpósio, foi
realizada uma mesa redonda com o tema “Reabilitação Vestibular em Idosos:
Enfoque Interdisciplinar”, tendo a professora Leandra Navarro Benatti como
mediadora e como ministrantes Paulo Roberto Rocha Junior, doutorando em
Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp/FMB) e Ana
Claudia Figueiredo Frizzo, doutora em Neurociências pela Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto (FMRP-USP).

6. Uma parceria muito bem-sucedida entre a FAI, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a empresa mineradora
Vale rendeu mais um fruto para a instituição na última semana.
Construída no Campus II por meio dessa parceria, a estrutura da estufa de
hortaliças já está pronta e só espera a finalização dos canteiros e o tratamento do
solo para que verduras e legumes comecem a ser plantados no local. Dentro do
chamado CNPq/Vale o aluno bolsista Danilo de Souza Rosa, que cursa o último
termo de Agronomia, desenvolve pesquisas com hortaliças e se prepara para
ingressar no mercado de trabalho com uma bagagem profissional ainda mais rica.
Esse projeto tem grande importância para o aluno, ainda mais sendo vinculado a
uma empresa de renome mundial, que é a Vale, porque agrega valor ao currículo.
Além de financiar a pesquisa do aluno bolsista, o CNPq/Vale também estende a
oportunidade de aprendizado a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas da
cidade.
Danilo Rosa também é responsável por ensinar os estudantes participantes do
projeto a como manejar a terra para plantio, entre outras orientações voltadas à
área. O objetivo é permitir que esses jovens alunos possam conhecer, por meio da
prática, o dia a dia de profissões ligadas às engenharias e, quando forem ingressar
ao Ensino Superior, possam se direcionar a cursos ligados a essa área. O projeto
da estufa é destinado para o curso de Engenharia Agronômica. Além dos quatro
alunos do Ensino Médio envolvidos mais os alunos do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-Em), também do CNPq,
estudantes de Agronomia da FAI realizarão experimentos a princípio com a cultura
de alfaces.

7. Por mais um ano a FAI esteve presente na Feira do Verde e Exposição
Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina (ExpoVerde 2013) com o
objetivo de aproximar a população do conhecimento e dos alunos que serão os
profissionais do futuro. Nos estandes foram apresentados sete de seus cursos,
sendo eles Fisioterapia, Informática, Nutrição, Enfermagem, Ciências Biológicas,
Direito e Agronomia. Cada área contando com alunos e professores que tiraram
dúvidas, expuseram materiais e mostraram um pouco da prática. Já a opção do
curso de Ciências Biológicas foi expor animais empalhados pelo curso de Medicina
Veterinária, podendo assim, ilustrar como é variado o acervo nos laboratórios da
faculdade. Os alunos dos primeiros anos do Curso de Medicina Veterinária da FAI
tiveram a oportunidade de aprender e atuar no pronto atendimento aos animais
de exposição da feira agropecuária, durante estágio de plantão da Clínica
Veterinária, instalada como apoio técnico ao evento. Orientados pelos professores,
os alunos atenderam aos casos ocorridos no setor da exposição. Ainda, durante as
provas de rodeio, os estudantes dos últimos anos do curso de Medicina Veterinária



garantiram o bem-estar animal, evitando que houvesse maus tratos aos animais
de montaria.

8. Danilo, aluno do 8º termo de Ciência da Computação, apresentou o projeto
“Semáforo Inteligente” na ExpoVerde 2013, pensando exclusivamente nos
pedestres. O sistema é responsável por regular o tempo do semáforo por meio de
sensores de movimento a peso, que possibilitam a contagem de veículos na faixa
e regulagem do tempo necessário para a travessia desses. A ideia visa diminuir
acidentes, atropelamentos e colisões nos cruzamentos das grandes cidades.
Contando ainda com mais cinco estandes (Agronomia, Direito, Nutrição,
Fisioterapia e Medicina Veterinária), professores e alunos atenderam aos
visitantes, tirando dúvidas, como também apresentando ideias, projetos e
trabalhos.

9. Mediante a situação de saúde do país, a Direção das Faculdades Adamantinenses
Integradas em reunião com a Congregação constituiu nesta sexta-feira
(06/09/2013), comissão com o objetivo de identificar a viabilidade de implantação
do curso de Medicina. A implantação do estudo vem de encontro à proposta do
Ministério da Educação, que instituiu uma Política Nacional de expansão para
incentivar a criação de novos cursos de graduação em medicina, em instituições
de educação superior, com competência para tal.

10. Alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAI realizaram na semana
passada a 6ª Excursão de Geociências. O objetivo da viagem foi de estudar as
formações geológicas do estado de São Paulo, principalmente o arenito do grupo
bauru no planalto ocidental paulista e o basalto de cuestas basálticas. Uma
oportunidade em que os alunos observam também os relevos, solos, hidrografia,
vegetação, danos ambientais urbanos e rurais. Os pontos de estudo ficaram
concentrados nas serras de Quintana e Pompeia, e nas áreas de nascentes dos
rios Aguapeí (Feio) e Peixe, em Garça. Depois, em Bauru, puderam observar
danos ambientais urbanos, numa das maiores erosões urbanas do país.
Já em Brotas, na região central do estado, os alunos verificaram o afloramento da
rocha de basalto e o relevo de cuesta. Outro aspecto enfatizado em Brotas foi o
ecoturismo. A excursão didática já é tradição da disciplina de Geologia Aplicada do
curso de Engenharia Ambiental da FAI. Aproximadamente 30 pessoas, entre
alunos e professores, participaram da viagem.

11. O livre-docente Orlando Antunes Batista, professor da FAI, foi homenageado
após apresentação do Projeto de Alfabetização Paulo Freire no município de
Aquidauana (MS). A palestra foi realizada no anfiteatro do Centro Universitário de
Aquidauana, pertencente à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS) e estiveram reunidos mais de 300 professores dos municípios sul-mato-
grossenses de Aquidauana e Anastácio para conhecimento detalhado do projeto,
em vias de implantação na Rede Municipal de Ensino anastaciense. Também
presente ao evento, a conselheira Ester Sanches-Naek, membro do Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE), falou da importância do
letramento no desenvolvimento da consciência nacional, logo após a explanação
do professor Orlando.
Ester Sanches-Naek se deslocou dos Estados Unidos, onde mora, para Aquidauana
somente para conhecer o teor do Projeto de Alfabetização.
Durante a solenidade, a Câmara Municipal de Aquidauana entregou aos dois
expositores uma Moção de Congratulações pelo trabalho desenvolvido pelo
professor Orlando em prol da alfabetização no Brasil.
Foi apresentada também, na oportunidade, a importância dos livros “Emília no
País da Cosmologia” e “Dicionário do Aquém do Além”, ambos de autoria do
professor Orlando, na estrutura do Projeto, que hoje conta com 113 volumes.

12. A FAI abriu no dia 9 de setembro, a II Semana de Estudos de Química, com
palestras que abordam temas da área com dois focos diferentes, um voltado à
área de pesquisa e outro sobre a segurança em laboratório, mais voltado à



prática. A professora doutora Ana Maria Pires, do departamento de Física, Química
e Biologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Presidente Prudente falou
sobre os conversores de energia em marcação biológica. Hoje em dia qualquer
teste de laboratório farmacêutico utiliza kits com materiais geralmente
luminescentes que são muito mais fáceis de trabalhar e quando se usa a
luminescência, ou seja, a emissão de luz, fica mais fácil a detecção e sem riscos
na hora de fazer o teste. O evento se encerrou com a participação do engenheiro
de Segurança do Trabalho e do Meio Ambiente Márcio Braz Sanches, com a
palestra “Segurança do Trabalho no Laboratório”.

13. Nesta segunda-feira, dia 9, comemorou-se o dia do médico veterinário e para
celebrar a data, o curso de Medicina Veterinária da FAI promoveu uma grande
festa em uma pizzaria da cidade. Esta é a primeira vez que a data é celebrada
oficialmente em Adamantina. Em 9 de setembro de 1933 foi editada a primeira lei
que reconheceu a profissão do médico veterinário, pelo decreto nº 23.133. O
então presidente Getúlio Vargas foi quem reconheceu a profissão e essa lei
também regulamentou o ensino da Medicina Veterinária no país. A primeira escola
mundial de Medicina Veterinária surgiu na França, na cidade de Lyon, em 1762.
No Brasil, a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro
entrou em funcionamento em 1913, tendo sua primeira turma formada em 1917.
Vale lembrar que o médico veterinário atua em quatro setores, não somente na
saúde do animal, mas também na relação com o proprietário, na saúde pública
com foco na prevenção de doenças e na qualidade do alimento antes de chegar ao
consumidor final e, por fim, no meio ambiente.

14. De 13 a 16 de setembro, os alunos de Medicina Veterinária da FAI participaram
do I Curso de Casqueamento em Bovino, promovido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), realizado nas dependências da Clínica Veterinária da
faculdade. O curso foi ministrado pelo técnico José Carlos da Costa, palestrante do
Senar há mais de 25 anos, e organizado por Geraldo Mantovani, do Sindicato
Rural de Adamantina. Nesta oportunidade pode-se aprender tanto o
casqueamento de manutenção do gado bovino, como o diagnóstico, tratamento e
prevenção das principais patologias dos cascos desta espécie. Além do assunto
principal (casco bovino), o curso abordou métodos para derrubar e conter o
animal, para a execução de procedimentos nos cascos com segurança. Durante as
aulas foram utilizados alguns animais da própria Clínica Veterinária da FAI para o
aprendizado do casqueamento de manutenção e também foi realizado o
procedimento de correção de tiloma (gabarro) em um touro de um proprietário da
região e em algumas vacas da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de Pracinha,
que produz o “Leite da Vaca”.

15. Durante a cobertura da ExpoVerde 2013, os profissionais da Rádio Cultura e da
assessoria de Comunicação da FAI contaram com a colaboração de alunos do 2º
ano do curso de Jornalismo, supervisionados pela professora Márcia Molina. Os
estudantes Andressa Matos, Munique Melo Clappis, Natália Aline da Silva,
Alessandro Caldeira e Renan Khallel 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 da instituição, Ary Correia, Priscila Caldeira
e Daniel Torres, também presentes na cobertura do evento.
Os textos experimentais produzidos pelos alunos podem ser conferidos no arquivo
de notícias do portal da FAI.

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


