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                        Período: 25 de novembro a 1 6 de dezembro de 2011 
 
Informes: 

 
 
  

1. Neste início de dezembro, a FAI recebeu a compra de dois servidores e 
uma  unidade de armazenamento externo , ambos da fabricante IBM. A 
previsão é que até o mês de janeiro de 2012, sejam colocados em 
funcionamento. De acordo com o encarregado de TI da FAI, Prof. Ms André 
Mendes, os equipamentos adquiridos atendem às necessidades de 
crescimento da instituição num período de 10 a 15 anos. 

 
2. Alunos do 4° termo do curso de Farmácia da FAI  realizaram recentemente 

uma campanha de aferição de pressão arterial para monitorar o perfil da 
população local e analisar a utilização correta de medicação. Foram 
coletados dados sobre o paciente hipertenso como o nível de escolaridade e 
o conhecimento que cada um possui em relação ao uso correto de 
medicamentos. 

 
3. Estão abertas as inscrições para a especialização em  Alfabetização e  

Lingüística da FAI . Voltado para professores do Ensino Fundamental e 
Médio, o curso tem duração de 12 meses e pretende oferecer novos 
métodos de alfabetização.   

 
4. Alunos do 8º termo de Fisioterapia da FAI  desenvolveram durante o ano, a 

frente de estágio supervisionado na área de fisioterapia preventiva em alguns 
setores da instituição. O último trabalho do ano foi realizado no setor de 
comunicação, onde os alunos desenvolveram a ginástica laboral juntamente 
com os funcionários. Anteriormente foi aplicada uma avaliação prévia para 
que o setor pudesse ser escolhido.  

 
5. Pós-graduação em Estética Corporal e Facial terá in ício em 2012 . Com o 

objetivo de capacitar profissionais de Fisioterapia no treinamento de estética 
para que se adquira conhecimento dos principais princípios ativos utilizados 
em cosmetologia e farmacologia o curso contará com um qualificado corpo 
docente, dentre eles dois médicos dermatologistas.  

 
6. Com aproximação do final do ano, a direção da FAI  começa a avaliar os 

resultados obtidos ao longo de 2011 e projetar as conquistas que buscará 
tornar realidade em 2012. A Folha Regional realizou uma entrevista, 
apresentada no site da FAI, com o diretor geral Prof. Dr. Márcio Cardim, que 
assumiu o cargo no mês de maio e implementou mudanças a curto, médio e 
longo prazo, que vêm projetando ainda mais a instituição no mercado do 
ensino regional. Na ocasião, o diretor geral anunciou para a reportagem que 
a principal meta a ser buscada a partir de janeiro é a conversão da FAI em 
Centro Universitário.  

 
7. Curso de Fisioterapia da FAI participou recentemente do II Congresso de  

Fisioterapia da UNESP de Marília . Ao todo seis trabalhos foram 
apresentados por aluno dos 4º, 6º e 8º termos.O coordenador do curso, prof. 
Ms Marcos Antonio Pereira Brito ressalta que os trabalhos apresentados 
pelos alunos da FAI foram bastantes elogiados por professores e estudantes 
de outras instituições presentes.  

 



 
 

 
8. Alunos do 4º termo de Comunicação Social da FAI  realizaram 

recentemente uma visita ao jornal O Imparcial e a TV Band de Presidente 
Prudente. Acompanhados pela Prof. Eliane Vendramini, os estudantes 
puderam conhecer a rotina de um jornal impresso com mais de 70 anos de 
tradição, bem como a rotina de um repórter desde a sugestão de pauta até o 
fechamento de uma edição.  

 
9. No dia 02 de dezembro, no Campus II da FAI, aconteceu um workshop 

realizado pelo Núcleo de Aprendizagem de Parapuã, em parceria com a FAI. 
O tema abordado foi “Desafios do crescimento – Prisioneiros da 
Infância”  que é uma síntese de experiências de mais de 10 anos na área 
clínica, de estudos dentro da área da Psicologia e de um grupo que se 
interessa pelo tema que estuda as fases existenciais da educação.  

 
10. Em 2012 o curso de Comunicação Social da FAI  passará a funcionar no 

Campus II onde utilizarão de uma nova estrutura com novos laboratórios 
para aulas práticas. O curso, que oferece formação de qualidade, tem 
duração de quatro anos que estão divididas em duas etapas: nos dois 
primeiros anos os alunos estudam as disciplinas básicas da Comunicação 
Social, no terceiro ano o curso se divide para dar início à habilitação de 
escolha do aluno: Jornalismo ou Publicidade e Propaganda. A partir daí, o 
graduando começa a estudar disciplinas específicas para se aprimorar na 
profissão escolhida.  

 
11. Aluna de engenharia de alimentos da FAI , Raquel de Cássia Pereira, 

obteve aprovação em todas as etapas no programa de pós-graduação em 
Ciência Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária da UNESP, campus 
de Araçatuba. Raquel fez questão de ressaltar que o curso de engenharia de 
alimentos da FAI sempre exigiu muito dos alunos com boa infraestrutura, 
principalmente dos laboratórios, e a instituição proporcionou muito mais, com 
professores de alto nível, que tornaram-se seus amigos. 
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