
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 07/2011 
 
 

                        Período: 01 a 18 de agosto de 2011 
 
Informes: 
 

1.  A Biblioteca Central da FAI passará a funcionar no campus II, contendo 
salas de estudos individuais e coletivas, além de disponibilizar notebooks 
para os alunos avançarem suas pesquisas. A Biblioteca do Campus I 
continuará funcionando normalmente, com livros referentes aos cursos que 
estão instalados no campus I. 

 
2. No dia 3 de agosto aconteceu no Ministério da Educação, em Brasília, a 

segunda reunião  entre dirigentes representantes das Instituições de  
Ensino  Superior (IES) municipais brasileiras . O diretor da FAI Prof. Dr. 
Márcio Cardim representa as IES municipais de São Paulo. O objetivo da 
reunião é criar um programa para ampliar o número de vagas no ensino 
superior brasileiro de forma gratuita, através do aproveitamento das vagas 
disponíveis nas IES municipais. 

 
3. No dia 08 de agosto teve início no Auditório Miguel Reale no Campus II da 

FAI, a Semana dos cursos de Administração e Economia  que objetivou 
tratar o campo de atividade profissional do Administrador e Economista, 
demonstrando os principais elementos na gestão empreededora, gerando 
idéias de serviços e informações sobre como se preparar para o mercado de 
trabalho. O evento contou com a participação do professor Ruither Marques 
Pereira, engenheiro formado pela Universidade Herroit Watt na Escócia, 
entre outros palestrantes. 

 
4. Curso de Fisioterapia da FAI tem novo coordenador , Prof. Me Marcos 

Antonio Pereira Brito, que assumiu o cargo e já fala em desafios. De acordo 
com o professor a última coordenadora deixou o referido curso muito bem 
gerenciado e pretende continuar dando andamento nas atividades 
complementando a grade curricular. O curso de fisioterapia na FAI é muito 
valorizado pela sua Clínica de Fisioterapia, pois é uma forma de praticar as 
aulas dadas em sala de aula. 

 
5. Josiane Calixto de Souza, graduada em Psicologia pe la FAI  em 2009, 

teve um artigo científico selecionado para publicaç ão na Revista 
Transformações em Psicologia da Universidade de São  Paulo – USP . O 
artigo, cujo título é “O serviço de atenção à saúde mental aos trabalhadores 
do sistema prisional” foi produzido por Souza sob a orientação do professor 
Cassiano R. Rumin. Esta é a terceira publicação da linha de pesquisa 
“Saúde e Trabalho” em periódicos científicos externos à FAI demonstrando a 
solidez dos estágios do curso de Psicologia da FAI. 

 
6. Recentemente, o curso de Medicina Veterinária da FAI  finalizou mais duas 

turmas de inseminação artificial em bovinos , com parceria da CRV Lagoa 
da Serra, de Sertãozinho com um total de 31 alunos. O curso tem como 
finalidade capacitar tecnicamente o aluno e permitir que ele obtenha maior 
bagagem técnica no estágio. Os alunos recebem apostila e materiais 
fornecidos pela CRV Lagoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. No dia 15 de agosto, teve início a III Semana de Educação  dos cursos de 
licenciatura da FAI no auditório Miguel Reale Campus II. O ciclo de palestras 
com profissionais da educação tem como objetivo enfatizar temas 
emergentes da atualidade. Temas como bullying, política educacional, escola 
e comunidade, estão sendo abordados por professores da área. Palestrando 
sobre o tema “Política Educacional e Mudanças na Legislação de Ensino”, o 
Prof. Dr. Carlos Giannazi ressaltou que a educação é o fundamento principal 
do desenvolvimento humano, tanto na questão social, econômica, cultural, 
como na questão tecnológica e ambiental do ser humano. 

 
8. Recentemente o curso de Educação Física da FAI participou dos 55° 

Jogos  Regionais em Presidente Prudente . Representando a FAI e o 
município de Adamantina, os alunos participaram de diversas modalidades 
de provas esportivas. Os graduandos participaram também do 1° 
Campeonato de jiu-jitsu de Flórida Paulista. 

 
 

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


