
 
 
 
 BOLETIM DA DIRETORIA Nº 02/2011 

 

                        Período: 13 a 27 de maio de  2011 
 
Informes: 

 
1. No dia 16 de maio o Diretor da FAI Prof. Dr. Márcio Cardim e o Vice-diretor 

Prof. Dr. Wendel Cleber Soares receberam a visita do Deputado Estadual 
Mauro  Bragato que esteve em Adamantina para expor suas recentes 
conquistas aos municípios da região. O motivo de sua vinda à instituição foi 
se disponibilizar para futuros projetos dentro da FAI. O deputado também 
visitou as dependências do Campus I, e os estúdios da Rádio Cultura. 

 
2. No dia 16 de maio, no período da manhã, teve início a Semana de  

Profissões , uma parceria da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, de 
Adamantina, e a FAI. O evento teve o objetivo de, com palestras, auxiliar os 
alunos do ensino médio a entender melhor o funcionamento de cada 
profissão. As palestras aconteceram nos dias 16,17 e 19 de maio e contaram 
com a presença de professores das áreas de biológicas, exatas, agrárias e 
humanas, que esclareceram dúvidas aos alunos do 3° ano do ensino médio. 

 
3. Nos dias 16 e 17 de maio foi lembrada na FAI, pelo curso de Psicologia, a 

importância do Movimento Antimanicomial , que preconiza a redução da 
internação hospitalar e a ampliação da atenção ao sofrimento psíquico nos 
serviços primários de saúde. Os alunos do 7° Termo de Psicologia 
encenaram a vida de Arhur Bispo do Rosário, reconhecido como exemplo da 
viabilidade dos serviços substitutivos em saúde mental. Também aconteceu 
uma palestra com a coordenadora do CAPS AD de Rancharia, Professora 
Maria Jucélia Nascimento em parceria com o conselho Regional de 
Psicologia, sobre os desafios que fazem parte do seu dia a dia, na atenção à 
Saúde Mental.  

 
4. No dia 18 de maio, foi realizado no auditório Miguel Reale, Campus II da FAI, 

o 3° Encontro Temático de Fisioterapia da FAI , que teve como tema, a 
Fisioterapia Hospitalar no Atendimento ao Paciente Portador de Acidente 
Vascular Encefálico Isquêmico, e as técnicas utilizadas na reabilitação de 
pacientes. 

 
5. No dia 18 de maio, em apoio as ações do Centro de Atenção Psicossocial e 

da Secretaria de Saúde de Adamantina, a coordenação de Graduação e 
Pós-Graduação da FAI e os alunos de Psicologia participaram da atividade 
de pintura dos muros do CAPS . Esta atividade destaca o serviço público 
da atenção em saúde mental e baseia-se na lei paulo delgado, preconizando 
a substituição dos leitos de internação hospitalar. 

 
6. No dia 19 de maio, aconteceu uma reunião com os diretores de ensino da  

região  na EMEI Ciclo I – Cantinho da Criança, realizada pela dirigente de 
ensino Profª Vera Cazu. A FAI aproveitou o encontro para abordar a Semana 
das Profissões a ser realizada nas escolas de ensino médio do município e 
região, que tem como objetivo atingir o público jovem, para auxiliá-los na 
hora de optar por determinada graduação. 

 
 
 
 
 



 
 
 
7. No dia 19 de maio o curso de Odontologia promoveu no Campus II da FAI, 

uma palestra com o tema Biossegurança no ambiente de tr abalho,  que 
previu minimizar o risco de Contaminação Cruzada. O tema é de 
fundamental importância para todos os profissionais da área da saúde. A 
palestra foi ministrada pela Profª Ms. Yara Regina B. Álvalos – enfermeira do 
Centro de Assistência Odontológica e Excepcionais de Araçatuba, 
especialista em Administração de Serviços da Saúde, Centro Cirúrgico, 
Doenças em Ensino Superior. 

    
8. No dia 20 de maio, os alunos do 3° ano da ETEC ( Escola Técnica Eudécio 

Luiz Vicente), visitaram as instalações dos campus I e II da FAI , 
laboratórios, Clínica Veterinária e o Núcleo Midiático. O objetivo da visita foi 
expor aos alunos as opções de cursos, explicar um pouco de cada área e 
mostrar as necessidades existentes no mercado de trabalho.  

 
9.    Ex-aluno de Matemática da FAI defende mestrado na F EIS/UNESP – 

ILHA  SOLTEIRA . João Luiz Bérgamo Zamperin, que concluiu a graduação 
de matemática em 2007, defendeu sua dissertação de mestrado no curso de 
Pós Graduação em Engenharia Elétrica. Zamperim aborda em seu trabalho a 
energia eólica como fonte alternativa. 

 
10.     No dia 23 de maio, os alunos do sétimo termo de Publicidade e 

Propaganda  da FAI  participaram de uma apresentação do roteiro para o 
vídeo institucional da FAI, que será utilizado nas ações de marketing do 
vestibular de inverno. O vídeo, projeto que tem a finalidade de produzir uma 
propaganda sobre a instituição e transmiti-la nos veículos de comunicação, 
faz com que o vestibular ganhe maior ênfase e seja mais valorizado na Alta 
Paulista. 

 
11.    Nos dia 23 e 24 de maio aconteceu na Clínica Veterinária da FAI, a I Noite  

de Atualização em Medicina Veterinária,  com o tema Nefrologia. O 
assunto abordou desde a anatomia até as principais afecções do sistema 
urinário de pequenos animais. Os palestrantes foram o Prof. Ms José Antonio 
Marciano e as orientadoras de estágio Bruna Cristina Fernandes e Neriely 
Dias Trabasso. Estiveram presente  64 alunos durante o evento. 

 
12. No dia 24 de maio, a Comissão Permanente de Divulgação do Vestibular , 

reuniu-se para tratar de assuntos referentes à participação da FAI no recinto 
da Adamantina International Rodeo. 

 
13. Nos dias 24 e 25 de maio foi realizada uma palestra com pais de crianças  

que estudam nas Escolas Municipais de Educação Infantil – Ciclo II, sobre 
planejamento de compras, armazenamento e melhor aproveitamento de 
alimentos nos domicílios. Trata-se de mais uma etapa do Programa 
Consciência Alimentar, promovido pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento e do Fundo Social de Solidariedade do estado de São Paulo. 
Em Adamantina, o Programa está sendo desenvolvido pelo Departamento de 
Alimentação Escolar com apoio do Curso de Nutrição da FAI  ( Estágio de 
Nutrição Social). 

 
14. Professores e alunos do curso de Enfermagem  da FAI estão ministrando 

palestras sobre “Higienização das Mãos”  para os alunos de Farmácia, 
Nutrição, Gerontologia e Fisioterapia, bem como nas instituições de saúde e 
de ensino e ainda pretendem levar essas ações por todo o ano de 2011 a 
toda região. A finalidade dessas palestras é aumentar a adesão de 
profissionais da saúde à correta lavagem das mãos. O hábito previne e reduz  

 
 



 
 
 
       infecções, promovendo a segurança de pacientes, profissionais e demais 

usuários dos serviços de saúde.  
 

15. No dia 25 de maio, foi apresentada aos alunos do curso de Medicina  
Veterinária , duas palestras  com os temas “Eletrocardiografia em cães” e  
uma metodologia para avaliar o tamanho do coração –  o chamado 
Método  VHC (Vertebral Heart Cize). As palestras foram ministradas por 
alunos que formam um grupo de monitoria em cardiologia veterinária, 
montado na FAI para aprimorar o conhecimento de todos os alunos do curso, 
com a iniciativa do Prof. Dr. Andrey B. Teixeira. O programa visa dar ao 
aluno um aprimoramento dentro da área de cardiologia, para que ele saia 
com mais confiança e experiência para trabalhar na prática. 

 
16. No dia 26 de maio o Diretor Geral da FAI  Prof° Márcio Cardim, a Diretora 

Acadêmica Fúlvia Veronez, a Advogada Fernanda Butar elo e o 
Deputado Mauro Bragato , estiveram reunidos com o secretário-adjunto da 
Educação e presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual 
da Educação, João Cardoso Palma Filho, para as apresentações da nova 
direção da FAI. Também nesta reunião foram tratados assuntos sobre as 
licenciaturas e o curso de Direito. 

 
17. Alunos de Engenharia Ambiental, acompanhados pelo Prof. Vagner Amado 

Belo de Oliveira,  visitaram  recentemente um viveiro de mudas de espécies 
nativas da região da Alta Paulista  situado em Adamantina. Com a visita, os 
alunos puderam complementar o ensino pela extensão da disciplina de 
climatologia, presente na grade curricular do curso. Na ocasião, os alunos 
conheceram na prática a importância de manejar o microclima para a 
produção de mudas em ambiente protegido – as estufas. 

 
18. Renato Fernando Silva Gonçalves, ex aluno da FAI, que concluiu o curso 

de Tecnologia em Analise e  Desenvolvimento de Sistemas em 2011  e 
hoje exerce a função de servidor do Ministério Público Federal como técnico 
de informática, concedeu  entrevista à FAI  e diz que encontrou na instituição 
a oportunidade de uma boa capacitação. A demanda por essa área sempre 
foi alta no Brasil e com o crescimento econômico do país, a elevação na 
busca por esta mão de obra cresceu de forma impactante. Renato aconselha 
aos alunos que já estudam e os que desejam ingressar na área de 
tecnologias, que aproveitem bem o período de graduação, para que na hora 
de sair da faculdade, estejam preparados e capacitados para atender a 
demanda que o mercado procura. 

 
19. No dia 26 de maio, foi publicada no Diário Oficial de São Paulo a Deliberação 

CEE n° 102/2011, que aprova o pedido de autorização  de funcionamento do 
curso de bacharelado em Química na FAI . De acordo com o diretor geral da 
FAI, detalhes importantes deverão ser acertados para que a FAI possa 
oferecer mais um curso com padrão de qualidade. 

 
20. Nesta semana o vice-diretor da FAI, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares e o 

Prof. Dr Délcio Cardim estiveram em escolas de ensi no médio  da região 
para agendar visitas onde professores da FAI estarão expondo aos alunos 
profissões em diversas áreas. 

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


