
 

 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 5/2012 
 
 

                        Período: 02 de maio a 22 de  junho de 2012 
 
Informes: 

 
 
  

 
1.  Aluno do 5° termo de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento  de 

Sistemas da FAI  ministra palestra na XI Semana de Informática realizada 
pela ETEC de Osvaldo Cruz. Lucas Renato S. Pelosi, falou sobre o tema 
“Desenvolvimento Web com JQUERY” aos 70 alunos dos cursos técnicos 
em informática presentes.  

  
2.   Alunos dos cursos de Agronomia e Agronegócio da FAI , e 14 

produtores rurais pertencentes à APRAR (Associação Passiflora de 
Produtores Rurais de Adamantina e Região), visitaram a 19ª Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação em Ribeirão Preto, a 
AGRISHOW. Na oportunidade, os alunos da FAI puderam conhecer as 
inovações tecnológicas agropecuárias, máquinas, mecanização agrícola, 
fitotécnica, área de genética e melhoramento de plantas e animais, 
irrigação, desenvolvimento de novos fertilizantes e condicionadores de 
solo, tecnologia de aplicação de agrotóxico, fitossanidade de plantas, 
sistema de cultivo, manejo e conservação do solo, agricultura familiar e 
novas técnicas voltadas para o agronegócio.  

 
3. Recém–graduada em Serviço Social na FAI , Nayara Andriani Guastalli, 

conquistou uma bolsa no Programa de Residência Multifuncional Integrada 
de Materno Infantil da FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília). Os 
profissionais que participam do processo seletivo, recebem uma bolsa de 
estudo do Ministério da Saúde por dois anos.   

 
4. Fabrício José Jassi, graduado em Fisioterapia na FAI  em 2004, que 

leciona na Universidade Estadual do Norte do Paraná, esteve em Luanda, 
capital da Angola, ministrando um curso de Anatomia Palpatória. O evento 
foi realizado na Clínica Sagrada Esperança, localizada na capital do país e 
direcionado a fisioterapeutas, médicos, educadores físicos e acadêmicos.  

 
5. A Biblioteca da FAI  recebeu doação de 100 livros pelo coordenador do 

curso de agronomia da FAI, professor Ms. Vagner Amado Belo de Oliveira. 
O material pertence às areas de agronomia e agronegócios.  

 
6. No dia 12 de maio, alunos do curso de Tecnologia em Análise de 

Desenvolvimento  de Sistema e Ciência da Computação da FAI, 
participaram do Fórum “Trocando Idéias”. O evento contou com a 
participação do empresário Márcio Carelli que compartilhou algumas 
experiências com programação e também como empresário na área.  

 
7. Nos dias 14,15 e 16 de maio aconteceu no Campus II , o VI Ciclo de  

Palestras de  Medicina Veterinária da FAI  com os temas: “Projeto de 
controle da Leishmaniose na cidade de Adamantina: implatação, 
desenvolvimento e conclusões”, “Qualidade no relacionamento com o 
cliente”, “Planejamento e organização de programas de inseminação 
artificial por Tempo Fixo, e Fatores que interferem nos resultados de IATF”, 
biotecnologia utilizada em bovinos.  



 

 
8. No dia 18 de maio, aconteceu no auditório Miguel Reale da FAI, uma 

palestra desenvolvida pelo Fórum da Comarca de Adamantina, com o 
tema: “Paternidade e Maternidade Saudável”, com a Psicóloga Alcione 
Candeloro, de Presidente Prudente. Alunos do 5º termo de Pedagogia da  
FAI atuaram na recreação infantil, desenvolvendo atividades durante o 
evento.  

 
9. No dia 18 de maio, o dia nacional de luta antimanicomial, o curso de 

Psicologia da FAI , em parceria com o CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial de Adamantina), realizou oficina no Campus II da FAI, com a 
participação de alunos do curso, 30 pessoas atendidas pelo CAPS, e da 
comunidade em geral. Na oportunidade os pacientes tiveram oficina de 
confecções de bonecas, de culinária e o mais importante, momento de 
troca, partilha, acolhimento e compreensão.  

 
10. No dia 18 de maio, a direção da FAI, realizou uma Reunião de 

Congregação  com o objetivo de trazer melhorias aos alunos e à 
faculdade. Dentre os assuntos discutidos durante a reunião estava o 
Vestibular de Inverno 2012, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência, Bolsa Alfabetização, visita dos especialista para o curso de 
Engenharia Civil, dentre outros assuntos destacou-se o desejo da 
Congregação de manifestar o seu pesar pelos alunos que foram vítimas de 
acidente de trânsito recentemente. Uma campanha de conscientização 
está sendo pensada.  

 
11. No dia 19 de maio, alunos do 1º e 3º termos de Agronegócio  e 5º termo 

de Engenharia de Alimentos da FAI,  visitaram a agroindústria Fruteza, 
localizada na cidade de Dracena – SP. Os alunos que foram 
acompanhados pelos professores Ms. Vagner Amado Belo e Prof. Ricardo 
Llorca, puderam conhecer todo o processo industrial e comercial da 
empresa que é voltada para o agronegócio de processamento de frutas 
para exportação e também atua no fornecimento de frutas despolpadas e 
congeladas para empresas de sucos naturais.  

 
12. No dia 21 de maio, foi aprovada por unanimidade na 70ª sessão ordinária 

da Câmara Municipal de Adamantina, a Monção de Congratualações e 
Aplausos nº 021/12 ao NUPFAI (Núcleo de Psicologia da FAI) , de autoria 
do vereador Israel P. Coutinho. Com o objetivo de aprimorar a formação 
dos alunos, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão nos 
diversos campos da psicologia, o Núcleo já realizou 14.500 atendimentos 
nas áreas de Psicologia da Educação, Psicologia do Trabalho e Psicologia 
Institucional e Psicologia Clínica. 

 
13. Nos dias 21 e 22 de maio, aconteceram no Campus II da FAI, duas 

Palestras em comemoração à Semana da Enfermagem,  com os temas 
“Enfermeira do Trabalho na Empresa” com a enfermeira do trabalho da 
Usina Branco Peres e Hospital Estadual de Mirandópolis, Luciene Fatinansi 
e “Doenças Crônicas não transmissíveis” com a enfermeira Isabel Cristina 
Stefano Pellizzari, da Secretaria Regional de Saúde de Marília.  

 
14. No dia 22 de maio, o Grupo de Monitoria de Medicina Veterinária da FAI , 

apresentou palestras sobre Cardiologia Veterinária, no Auditório Miguel 
Reale. A atividade foi desenvolvida pelo Prof. Andrey Borges Teixeira. As 
palestras foram ministradas pelos alunos Ana Paula S. Barcelos, Camila G. 
Rodrigues, Maria Musiat, Felipe P. Soares e Julyan César P. Andreo, com 
os temas: “O exame cardiovascular e a utilização de um novo fármaco 
(Pimobendan) em cardiomiopatias”, “Distúrbios do Ritmo Cardíaco e 



 

Terapia Antiarrítmica”, “Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva e 
Ressuscitação cardiopulmonar”. 

 
15. Nos dias 23 e 24 de maio, celebrando o dia do Assistente Social, o Curso 

de Serviço  Social da FAI  promoveu um ciclo de palestras no Auditório 
Miguel Reale, com temas relacionados à criança e à família. O evento 
contou com a presença da assistente social Patrícia Adriana Mendes, a 
psicóloga Mércia Troncon da Associação de Proteção à Criança, 
Adolescente e Família, e da assistente social e terapeuta Neli Henrique 
Caccozzi, especialista em metodologia de enfrentamento a violência contra 
criança e adolescente.  

 
16. Professora de Psicologia da FAI  Ms. Renata Cristina Sobral Dias, 

participou do V Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Além de 
participar como ouvinte, Renata apresentou dois trabalhos: “Gestão de 
Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador” e 
“Perpesctivas da Interface Trabalho e Saúde Mental”. Sua participação 
contribui para seu aprimoramento.   

 
17. No dia 25 de maio, o 3º termo do curso de Pedagogia da FAI  apresentou 

teatro com temas voltados à educação, com a responsabilidade do 
professor Nelson Carlos P. dos Santos. O objetivo foi despertar o 
empreendedorismo, o trabalho em equipe, o aspecto artístico e a 
musicalidade.  

 
18. A direção geral da FAI, com intermediação do Prof. Luiz Carlos Galvão, 

recebeu doação de seis mil livros  da secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo e Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Alunos 
de Agronomia, Agronegócio e Engenharia Ambiental forma beneficiados 
com os cadernos, além de escolas municipais e estaduais de Adamantina 
e região.  

 
19. A FAI, em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de  

Adamantina,  doou 12 pares de tênis para o time de vôlei feminino do 
município. São jovens que representam Adamantina em competições 
oficiais em toda a região do Oeste paulista, nos jogos escolares, regionais 
e nos jogos da juventude.  

 
20. Nos dias 29, 30, 31 de maio, o curso de Fisioterapia da FAI realizou o 3º 

Simpósio de Fisioterapia , no Campus II da FAI. Além de palestras o 
evento contou com mini cursos com carga horária de 8 horas. O 
fisioterapeuta Luis Ferreira Neto ministrou a palestra de abertura com o 
tema “Realidade Virtual aplicada a Reabilitação”, no segundo dia a Profª 
Esp. Valéria Regina de Lima Marinho, falou sobre “Fisioterapia na 
Incontinência Urinária” e no último dia a palestra foi sobre “Relato de Vida 
de um Deficiente Físico”, com Humberto Carlos dos Santos.  

 
21. No dia 31 de maio, os alunos do 5º termo de Medicina Veterinária da FAI , 

realizaram uma visita às novas instalações do Biotério Central, 
acompanhados pelo Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira. A visita integra a 
disciplina de Farmacologia Veterinária e está inserida na disciplina de “Vias 
de Administração”. O objetivo é fazer com que os alunos aprendam a 
manipular animais de laboratório, trabalhando a pesquisa, de acordo com 
as normas do Comitê de Ética no Uso Animal. 

 
22. O curso de Desenho Industrial da FAI  tem nova coordenação. Professor 

Sérgio Genaro, graduado em Eduacação Artística e Artes Plásticas é 
professor na FAI desde 2004.  



 

 
23. No dia 31 de maio, as 28 Instituições Municipais de Ensino Superior, do 

estado de São Paulo reuniram-se na sede do Conselho Estadual da 
Educação para o II Encontro entre as IMES do Estado de São Paulo , 
com a finalidade de buscar apoio no Governo Estadual e Federal. Além 
dos deputados que compões a Câmara de Educação Superior, foram 
convidados o secretário de estado da educação Dr. Hermam Jacobus, o 
secretário adjunto Dr. João Cardoso Palma Filho, o presidente do CEE Dr. 
Hubert Alquéres e presidente da câmara de educação superior do CEE Dr. 
Ângelo Luiz Cortelazzo. Na abertura oficial do encontro, participaram da 
mesa diretiva o presidente do CEE, Hubert Alquiéres, o pró-reitor de 
extensão da UNITAU, prof. José Felício Murade, e o diretor geral da FAI, 
Prof. Dr. Márcio Cardim. Na reunião geral, Prof. Márcio apresentou 
sugestão do novo portal das IMES de São Paulo, onde cada instituição irá 
administrá-la e inserir as informações que entender pertinentes. Na 
ocasião foi proposto a indicação de representantes das IMES/SP na 
composição do CEE, os presentes, a título de sugestão, elegeram os 
seguintes nomes: Dr. José Rui Camargo, Reitor da UNITAU( Universidade 
de Taubaté/SP), Dr. Márcio Cardim, Diretor Geral da FAI e o Dr. Paulo de 
Tarso de Oliveira, Vice-Diretor do Centro Universitário de Franca/SP. A 
Comissão de representantes das IMES deverá agendar uma reunião com a 
Comissão de Educação da assembléia Legislativa e com o chefe da Casa 
Civil para apresentar as propostas. Ainda para este semestre está previsto 
um encontro em Brasília com todas as IMES.  

 
24. No dia 05 de junho, a FAI realizou uma coletiva de imprensa para iniciar as 

atividades dos Congressos de Iniciação Científica da Instituição. No 
encontro, o Diretor Geral Prof. Dr. Márcio Cardim explicou aos jornalistas e 
convidados a importância do evento para a formação educacional dos 
alunos do ensino médio. O presidente dos Congressos Científicos da FAI, 
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva apresentou as camisetas do congresso 
deste ano, além de comentar o cartaz do evento. A coletiva foi organizada 
pela Prof. Márcia Molina com auxílio de estudantes do 7º termo do curso 
de Comunicação Social – Jornalismo  e contou ainda com a presença da 
Central de Comunicação da FAI, em especial do Assessor de 
Comunicação, Ary Correia e da jornalista da FAI Priscila Caldeira.  

 
25. No dia 15 de junho, foi inaugurado no Campus II da FAI, um estúdio de 

rádio para os alunos do curso de Comunicação Social da FAI , com 
fotografia, rádio e TV. A inauguração foi marcada com a primeira entrevista 
no local, feita pelo coordenador do curso Prof. Ms. Antonio Carlos B. 
Haddad, que na oportunidade entrevistou o diretor geral da FAI Prof. Dr. 
Márcio Cardim e o vice-diretor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares. 

 
26. No dia 18 de junho, a FAI recebeu a visita in loco de dois especialistas do 

Conselho Estadual de Educação com o objetivo de analisar as condições 
de instalação para abertura do curso de Engenharia Civil . Toda parte 
documental do curso foi analisada pelos especialistas e, na sequência, foi 
realizada uma breve reunião com o corpo docente do curso.  

 
27. No dia 19 de junho, a FAI foi contemplada com 180 bolsas de estudo do 

PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciaç ão à Docência . Ao 
todo seis professores dos cursos de licenciatura atuarão como 
orientadores no programa. Os alunos bolsistas receberão R$ 400,00 e 
terão 10 horas semanais para o desenvolvimento do projeto, com início 
previsto para agosto de 2012 e término em julho de 2013.  

 
28. No dia 20 de junho, a diretora acadêmica da FAI Profª. Drª. Fúlvia Veronez, 

esteve em um seminário em Brasília que tratou sobre o Exame Nacional de 



 

Desempenho de Estudantes (ENADE), com o objetivo de orientar os 
alunos que farão a prova. Os cursos de Administração, Ciências 
Econômicas, Comunicação Social-Jornalismo e Publicidade e Propaganda, 
Desenho Industrial, Direito e Psicologia serão avaliados nesta edição do 
Exame.  

 
29. As Faculdades Adamantinenses Integradas abre Processo Seletivo  para 

função administrativa. As vagas são para os cargos de motorista, operador 
de gravação de rádio e produtor executivo de rádio.  

 
30. No dia 20 de junho, a FAI sediou o treinamento do novo teste rápido para 

Leishmaniose Visceral Americana Canina, conhecido pela sigla TR DPP. 
Os alunos e professores do curso de Medicina Veterinária da  FAI foram 
convidados a participar deste treinamento, bem como o auxílio do 
desenvolvimento das etapas do programa. O teste será executado pelo 
Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde 
em 100% das amostras coletadas dos cães de Adamantina.  

 
 
 
 
 
   

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

 
 
 
 
 
 


