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Informes:

1. Após concluir um estágio curricular durante o curso, a recém-
graduada em Medicina Veterinária, Daniele Mônego foi
contratada pela empresa no estado do Paraná. O estágio surgiu
por meio de um ex-aluno da instituição e a indicação da Profª Drª
Sandra Helena Gabaldi Wolf. Daniele está atuando na área clínica
e cirurgia de bovinos de leite e a prestação de serviço de
assistência em propriedades.

2. No dia 07 de agosto, a FAI, em parceria com a Diretoria de ensino
de Adamantina, lançou o projeto Educação Ambiental: “Crítica e
Participativa”, no âmbito da Bacia Hidrográfica das Escolas.
Com o objetivo de atingir as 32 escolas da região de Osvaldo Cruz
a Panorama, o projeto faz com que os alunos da Alta Paulista
reflitam sobre os problemas ambientais. Na FAI, os cursos de
Geografia e Engenharia Ambiental estarão envolvidos
diretamente, sendo coordenados pelo professor Dr. José
Aparecido dos Santos.

3. No dia 09 de agosto, o coordenador do curso de Psicologia,
Cassiano Ricardo Rumin, apresentou um Projeto de Extensão, no
II COPEX (Congresso Paulista de Extensão Universitária)
promovido pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). O
projeto teve como título: “A extensão em saúde do trabalhador
no ensino da psicologia: formação, pesquisa e serviços para a
comunidade”, e contou com a coautoria de alunos e ex-alunos da
instituição.

4. A edição 2012 dos congressos de iniciação científica da FAI
(CICFAI, CICFAI Júnior e CPCFAI) inicia no dia 22 de outubro,
mas a campanha de divulgação nas escolas de ensino médio e
técnico já começou. Em sua 6ª edição, o objetivo é incentivar os
estudantes a apresentarem pesquisas, que estejam em
andamento ou que já foram desenvolvidas. O Núcleo de Prática
de Pesquisa, coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva,
realiza a divulgação dos Congressos de Iniciação Científica da FAI.

5. No dia 10 de agosto, aconteceu um leilão de diversos animais no
recinto da Clínica Veterinária da FAI, localizada no Campus II
da instituição. O evento que foi destinado aos produtores rurais e
comerciantes do ramo na região contou com treze bovinos, um
equino e mais de vinte ovinos fêmeas para reprodução da raça
DORPER. A realização do leilão foi necessária pois os animais
foram procriando e a área disponível não os comportava mais.



Para isso uma comissão especial de avaliação de animais bovinos
e ovinos foi montada.

6. Foram concluídas as implantações das placas de identificação
visual externa, no Campus II da FAI. A intenção foi promover a
reestruturação do campus, facilitando a locomoção dos veteranos
e novos alunos.

7. Entre os dias 02 e 10 de agosto foram realizadas aulas de
Tecnologia da Informação para o programa “Jovem Aprendiz
Rural” no laboratório de informática do campus I da FAI. As
aulas foram ministradas pela professora da instituição, Ms. Mirian
Bordinhon. O programa é desenvolvido pelo Governo Federal
através do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ) e
coordenado pelo sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Adamantina, em parceria com a Prefeitura Municipal de
Adamantina e FAI, com o objetivo de proporcionar ao jovem,
educação profissional básica necessária para o trabalho em todas
as atividades produtivas do meio rural.

8. Recentemente, funcionários e alunos da área de Informática da
FAI realizaram, voluntariamente, serviços de assistência nos
computadores do Instituto de Assistência ao Menor de
Adamantina (IAMA). Na ocasião foram instalados dez
computadores em redes, internet e configurações.

9. No dia 13 de agosto, aconteceu a abertura da “IV Semana da
Educação”, no auditório Miguel Reale, no campus II da FAI, com
a instalação oficial do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência), conquistado pela faculdade. A semana
ofereceu palestra com profissionais renomados, a todos os cursos
da licenciatura.

10.No dia 15 de agosto, aconteceu na assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, uma audiência pública liderada pelo
diretor geral da FAI e conselheiro do CEE, prof. Márcio Cardim e o
pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias da UNITAU, José
Felício Goussain Murade, com o objetivo de promover o debate
sobre a criação do PROIMES (Programa de Apoio à Educação
Superior nas Instituições de Ensino Superior. Além dos deputados
membros da Comissão de Educação e Cultura e representantes de
diversas instituições, 20 funcionários da FAI acompanharam a
apresentação das reivindicações.

11.No dia 18 de agosto, alunos do 4º termo de Agronomia e
Tecnologia em Agronegócios e do 2º termo de Engenharia de
Alimentos visitaram a propriedade do Sr. Karimata, conceituado
produtor de Adamantina. Os alunos puderam observar aspectos
relacionados à sustentabilidade do agronegócio do ponto de vista
social, ambiental e econômico. Receberam informações sobre o
manejo de solo, água e planta e manejo integrado de pragas e
doenças.

12.No dia 20 de agosto, teve início na FAI a XVI Semana de
Informática, no Auditório Miguel Reale, na FAI. Especialmente



voltada para os alunos de graduação da área e profissionais que
queiram se atualizar no mercado de trabalho, o evento contou
com palestras, mini-cursos e um fórum “Trocando Idéias”,
idealizado por um aluno do curso de Ciência da Computação. A
semana terminou com a realização da segunda edição do
“Microsoft Techday” com diversas palestras.

13.No dia 20 de agosto, junto com a abertura da XVI Semana de
Informática, foi lançado oficialmente a revista Trajetórias, uma
publicação da assessoria de imprensa da instituição sobre as
graduações ofertadas, destinadas aos ingressantes de curso
superior, com entrevistas com ex-alunos que obtiveram destaque
no meio profissional nos últimos anos.

14.No dia 20 de agosto, a Escola Técnica Prof. Eudécio Luiz Vicente
realizou a “Semana das Profissões” destinada aos futuros
ingressantes do ensino superior. Em razão disso, professores da
FAI foram até a escola a fim esclarecer as dúvidas dos alunos
sobre alguns cursos da instituição. Foram realizadas palestras
com profissionais de diferentes áreas no decorrer da semana e na
sexta-feira (24), como encerramento das atividades, os alunos
puderam conhecer as instalações do campus II e a Clínica
Veterinária da faculdade.

15.No dia 23 de agosto, a FAI recebeu o chefe da agência do IBGE
de Adamantina, João Carlos Rodrigues, e Prof. Mário Luiz Amorim
da Silva que ministraram palestra aos alunos dos cursos de
História e Matemática. Na ocasião foram abordados temas
pertinentes à micro-região da agência do IBGE de Adamantina,
analise de dados estatísticos das características demográficas,
como o crescimento populacional, natalidade e mortalidade e os
efeitos da longevidade para a região e da expansão urbana. Além
disso, assuntos sobre a União Européia foram discutidos na, bem
como exposições de fotos de diversos países europeus.

16.No dia 24 de agosto, o curso de Direito da FAI, junto com a 59º
Subseção da OAB de Adamantina, promoveu uma palestra com o
tema “Adoção” aos alunos da instituição e profissionais da área de
toda região. Ministrada pelo advogado Antonio Carlos Berlini, a
palestra tratou não só da Adoção, mas também da convivência
familiar e comunitária de crianças e adolescentes.

17.No dia 24 de agosto, alunos do 8º termo de Engenharia
Ambiental da FAI, realizaram pela manhã um trabalho de
campo com o objetivo de fazer uma análise ambiental no alto
curso da bacia hidrográfica do córrego Tocantins. O principal
objetivo da visita foi analisar o funcionamento e o atual estágio
do Ecoponto da Prefeitura de Adamantina, sob supervisão do
geógrafo que ministra a disciplina de Mecânica dos Solos, prof.
Dr. José Aparecido dos Santos.

18.No dia 27 de agosto, em comemoração do dia do Psicólogo, a
FAI realizou um evento simbólico para divulgar o lançamento do
livro “A armadilha do Vício”, da professora Drª Mariana Costa de
Almeida. A obra aborda temas pertinentes ao consumo e



dependências de drogas e é um relato sobre sua experiência
profissional no tratamento de pessoas dependentes da cocaína.

19.No dia 30 de agosto, a FAI realizou uma solenidade no auditório
Miguel Reale a fim de comemorar e anunciar oficialmente a
autorização do funcionamento do curso de Engenharia Civil na
FAI pela Câmara de Educação Superior do CEE. Estiveram
presentes no evento representantes das secretarias municipais,
entidades empresariais e sociais, CRAS-SP, CREA_SP, e Wilson
Hermenegildo, representando a Diretoria Regional de Ensino de
Adamantina, o Prefeito de Adamantina, Kiko Micheloni e o
Presidente da Câmara Silvio Frisão. Funcionários, estagiários e
professores da FAI também prestigiaram a cerimônia.

20.Recentemente, dois estudantes do curso de Agronomia da FAI,
participaram do 29º Congresso Nacional de Milho e Sorgo de
Águas de Lindóia. Com o tema “Diversas e Inovações na Era dos
Trangênicos”, o evento foi promovido pela Associação Brasileira
de Milho e Sorgo. Os temas abordados pelos alunos foram
“Tolerância do sorgo granífero a diferentes combinações de
herbicidas e o “Efeito de extratos de nim no controle da largata
do cartucho na cultura do milho”
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