
 
 
 BOLETIM DA DIRETORIA Nº 01/2011 

 

                        Preríodo:  30 de abril a 13  de maio de 2011 
 
Informes: 

 
1. No dia 30 de abril aconteceu, às dez horas, no auditório Miguel 

Reale, do Campus II da FAI, a posse do Diretor  Prof. Dr. Márcio 
Cardim, das Faculdades Adamantinenses Integradas, e do Vice 
Diretor Professor Doutor Wendel Cleber Soares. A solenidade 
contou com a presença de professores, alunos, funcionários e 
autoridades municipais. Em discurso de posse, Márcio explicou 
seu projeto de gestão destacando o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão. Ele também agradeceu e parabenizou o professor 
Roldão Simione, que deixava o cargo. 

 
2. No dia 30 de abril, no período da manhã, foi inaugurado o 

Biotério Central  da FAI.  Biotério é um local com instalações 
específicas para produzir e manter espécies animais para 
pesquisa e ensino de diversas áreas da ciência. Na FAI, o 
Biotério atende às necessidades de ensino e pesquisa dos cursos 
de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia de Alimentos, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. 

 
3. No dia 02 de maio, teve início na FAI, a II Semana de 

Engenharia e  Valorização Profissional , que marca os 10 anos 
do Curso de Engenharia de Alimentos da FAI. O evento trouxe 
palestras, mini cursos e cursos voltados a eixos temáticos como 
“Ações Ambientais em Bacias Hidrográficas”, “Engenharia de 
Alimentos e Mercado de Trabalho”, “Legislação do Sistema 
CONFEA/CREA”, entre outros temas. Além dos professores da 
FAI, a semana contou com a organização de engenheiros ligados 
ao CREA nas áreas de Agronomia, Ambiental, Civil, Alimentos, 
Técnico em eletrônica e de alunos do CREA Jovem. 

 
4. No dia 03 de maio, aconteceu no campus I da FAI, a I Reunião 

de Congregação , com a presença dos coordenadores de cursos, 
representantes docentes, mestres e doutores, assim como 
representantes da comunidade.. A pauta apresentada foi o 
marketing institucional direcionado ao vestibular de inverno. Na 
reunião foram apresentados oficialmente os novos cargos da 
atual direção da instituição. A nova diretoria conta com a Profª Drª 
Fulvia Veronez, como diretora acadêmica, a Profª Drª Sandra 
Wolf, como coordenadora pedagógica e de estágios, o Prof. Dr. 
Paulo Sérgio da Silva, como coordenador de pesquisa e pós 
graduação, Profª Ms.Regina Eufrásia do Nascimento Ruete, como 
diretora administrativa, Ricardo Sampaio, como diretor financeiro, 
Drª. Fernanda Butarelo, como diretora jurídica e Fabrício Lopes 
como assessor de comunicação. 

 
 



 
 
 

5. No dia 04 de maio, os professores e alunos do curso de Medicina 
Veterinária da FAI, receberam os membros do Conselho 
Nacional de  Ensino em Medicina Veterinária , que residem em 
Viçosa – MG e Cuiabá – MT. Alexandre Wolf, médico veterinário, 
vê na visita uma oportunidade da FAI se aprimorar ainda mais 
com a Clínica e o curso de Medicina Veterinária: “Essa é uma 
alternativa pra auxiliar os coordenadores a melhorar o ensino, 
para que cada vez mais possam ser inseridos no mercado de 
trabalho, profissionais melhores capacitados”. 

    
6. Nos dias 03 e 10 de maio, aconteceu reuniões com a CDPV – 

Comissão  Permanente de Divulgação do Vestibular ,  que foi 
constituída para tratar de assuntos referentes aos  vestibulares. 
Destacou-se na reunião a organização de palestras sobre 
profissões nas escolas de ensino médio, com professores da FAI, 
e a data do vestibular de inverno que será no dia 24 de julho de 
2011. 

 
7. No dia 11 de maio, teve início a V Semana do Serviço Social , 

com o Evento Cultural: Talento da Casa. A semana seguiu com a 
presença da assistente social, Simone Duran, mestre em Serviço 
Social, Política e Movimento Sociais – coordenadora do CREAS 
de Presidente   Prudente, no dia 12 e teve a presença, dia 13, da 
assistente social da Empresa Granol de Osvaldo Cruz. As 
palestras aconteceram no anfiteatro Miguel Reale, no Campus II. 

 
8.    No dia 12 de maio, a FAI recebeu professores especialistas  

para a avaliação de renovação do reconhecimento do curso de 
Direito . Durante o dia todo e à noite os especialistas visitaram as 
instalações do Campus I e Campus II, fazendo a revisão de 
documentos e conversando com alunos e professores, sempre 
acompanhados pela direção e pelo coordenador do curso Prof. 
Ms. Igor Terraz Pinto. Os visitantes elogiaram a estrutura da FAI, 
reconheceram a relevência do sistema de avaliação ensino-
aprendizagem e apreciaram a estrutura do curso de direito e as 
possibilidades de atuação prática pelo Núcleo de Prática Jurídica 
e o CEPAC. Aguardamos agora, o parecer favorável à 
manutenção do curso. 

 
9.    Com a Nova direção da FAI os cursos de Enfermagem, Ciência 

da Computação e Psicologia recebem novos coordenadores de 
curso . A Profª Marília Sornas Franco Egéa passa ser 
coordenadora do curso de Enfermagem, Marília diz estar 
empolgada com a nova função e que a nova coordenação 
pretende ser participativa. No curso de Ciência da Computação, a 
FAI conta com o Prof. Ms José Luiz Vieira de Oliveira, que 
pretende manter os alunos sempre atualizados, trabalhando com 
a capacitação de cada um deles. O Prof.Ms Cassiano Ricardo 
Rumim assume o curso de Psicologia e se compromete aprimorar 
o funcionamento do curso. 

 
 
 



 
O que está previsto para os próximos dias: 

 
   1.     Nos dia 16 e 17 de maio, será lembrada na FAI, pelo curso de 

Psicologia a importância do Movimento Antimanicomial , com 
presenças de profissionais do ramo de saúde mental e palestra 
com a coordenadora do CAPS AD de Rancharia, professora 
Maria Jucélia Nascimento, sobre os desafios que fazem parte do 
seu dia a dia, na atenção à Saúde Mental. O evento estará aberto 
a toda população que enfrentam problemas com álcool e drogas. 

 
   2.     No dia 16 de maio, o Diretor da FAI, estará em reunião com o 

Deputado  Mauro Bragato  para tratar de assuntos de interesse 
da FAI. 

 
3.   No dia 18 de maio, acontece o II Encontro Temático de 

Fisioterapia.  O tema da palestra será a manipulação músculo 
esquelética, neural, craniana e visceral com cervicobraquialgia. 
Nesses encontros, os alunos de Fisioterapia, relata um estudo de 
caso para todos os acadêmicos do curso, além de professores, 
profissionais e interessados. Neste encontro os alunos 
apresentadores serão: Amanda Gonçalves de Souza, Carolina de 
Almeida e Daniele Aguiar. O evento acontece no auditório Miguel 
Reale, no Campus II, a partir das 21h. O encontro é aberto a 
profissionais e interessados.  

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

  


