
 

 
 
 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 6/2012 
 
 

                        Período: 23 de junho a 02 d e agosto de 2012 
 
Informes: 

 
  

 
1. O ex-aluno da FAI Eduardo Amaral Gurgel, formado em Comunicação 

Social (habilitado em Jornalismo ), teve recentemente a defesa de 
qualificação de mestrado aprovada pela UMESP (Universidade Metodista 
de São Paulo), tendo como orientador o professor Dr. José Marques de 
Melo, ícone da comunicação no Brasil.    
 

2. A diretora acadêmica da FAI, Profª Drª Fúlvia Veronez, acompanhou o 
ciclo de seminários em Brasília sobre a organização do Enade 2012  
(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), no qual a FAI 
participará em 25 de novembro. De acordo com a assessoria de imprensa 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), durante os quatro dias do ciclo – de 19 a 22 de junho – 800 
participantes discutiram o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior), as responsabilidades e atribuições do Inep e das IES 
(Instituições de Educação Superior) e os procedimentos para inscrição de 
estudantes.  

 
3.  Em parceria com a escola E.E. “Osvaldo Martins”, do município de 

Osvaldo Cruz, a FAI reativou o projeto “Horta Escolar” na instituição de 
ensino, por meio da aluna do 5º termo de Agronomia , Izabella Cazuza. 
Izabella criou o projeto que tem como principal objetivo colocar a teoria 
aprendida em sala de aula em prática, gerando fontes de pesquisas.  

 
4. A realidade referente ao consumo de álcool e drogas por adolescentes do 

município de Adamantina está sendo levantada por meio de um estudo 
conduzido pela ex-aluna de Enfermagem das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI), Camila Mazini Ramos. Atualmente, a 
estudante cursa Mestrado em Saúde Coletiva na Faculdade de Medicina 
de Botucatu (UNESP). Sob orientações da Profª. Drª. Ivete Dalbem, a 
aluna está aplicando um questionário validado pela Organização Mundial 
de Saúde, sobre o uso de álcool e drogas, além das condições gerais de 
vida de adolescentes. Esta aplicação está sendo feita nas escolas públicas 
e privadas, com adolescentes que cursam o 8º e 9º ano do ensino 
fundamental e ensino médio. 

  
5. Mais uma ex-aluna FAI é aprovada em Mestrado na UNESP. Graduada em 

Medicina Veterinária  no ano de 2011, Ludmilla Zavarez afirma que foi 
durante o quarto ano do curso que despertou o interesse pela área 
acadêmica, principalmente pelo convívio com mestres e doutores da 
Unesp, em especial da professora Drª Sandra Helena Gabaldi Wolf. A 
veterinária realizou a prova específica, e no dia seguinte passou pela 
análise de currículo e entrevista. Agora seu trabalho será orientado pelo 
professor Dr. José Fernando Garcia, em Reprodução Animal, na linha de 
pesquisa genômica.  

 



 

6.  No dia 25 de junho, alunos do 5º e 7º termos do curso de Nutrição da 
FAI, participaram da 28º Fispal Food Service (Feira Internacional de 
Produtos e Serviços para a Alimentação Fora do Lar), na Expo Center 
Norte em São Paulo. O evento é o maior no setor alimentício na America 
Latina. Durante o passeio os alunos também conheceram o Mercado 
Municipal Paulistano, o famoso Mercadão, um dos mais tradicionais pontos 
gourmet da cidade. Acompanhando os alunos esteve a coordenadora do 
curso professora Cláudia Garcia Molina e a professora Adriana Jorge 
Zucoloto.   

 
7. A FAI, pelo segundo ano consecutivo, participa da 44ª FAPIDRA  (Feira 

Agropecuária e Industrial de Dracena). Durante os cinco dias de festa, a 
FAI teve dois estandes no evento com o objetivo de fazer a ação de 
marketing da instituição e com a divulgação do vestibular de inverno. 

 
8. Em parceria com o Ms. Anélio Berti da UCB (Universidade Católica de 

Brasília), o professor da FAI Dr. Jurandir Savi , publicou no mês de abril, 
pela editora Juruá, de Curitiba/PR um livro que traz como título “Introdução 
à análise de balanços”. De acordo com Savi, o objetivo foi atualizar as 
bibliotecas das faculdades e universidades em âmbito nacional, após a 
publicação das leis 11.638/07 e 11.941/09, que determinaram as novas 
regras contábeis brasileiras.  

 
9. No encerramento do primeiro semestre de 2012, o curso de Medicina 

Veterinária da FAI  capacitou 32 alunos do 7º Termo em Inseminação 
Artificial em Bovinos em parceria com CRV Lagoa da Serra, de 
Sertãozinho – SP. Os professores Sandra Helena Gabaldi Wolf e 
Alexandre Wolf e a orientadora de estágio, médica veterinária Luciene 
Capellari Dias, treinaram os três grupos de alunos nas dependências da 
Clínica Veterinária da FAI, que possui excelente infraestrutura com curral 
anti-estresse, quatro troncos de contenção e 18 fêmeas bovinas não 
prenhas para o treinamento.  

 
10. No dia 09 de julho, a coordenadora do curso de Nutrição da FAI  

(Faculdades Adamantinenses Integradas), professora Claudia Maria Garcia 
Lopes Molina, participou do programa Super Útil da TV Band de Presidente 
Prudente. Junto a outros dois profissionais, um infectologista e uma 
dermatologista, a professora respondeu às dúvidas de telespectadores a 
respeito dos mitos e verdades sobre a saúde no inverno.  

 
11. O vice-diretor da FAI, prof. Dr. Wendel Cleber Soares, foi indicado para 

compor a equipe de professores para a elaboração e revisão da Prova  
Brasil 2013 . Ele estará em Brasília de 23 a 27 de julho e de 6 a 10 de 
agosto para elaborar e revisar os itens da prova de matemática junto a 
outros professores do país.  

 
12. A ex-aluna e atual professora do curso de Psicologia da FAI , Thaísa 

Angélica Déo da Silva, foi aprovada como aluna regular do Mestrado em 
Educação na UNESP (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho"), campus de Marília. Thaísa foi aprovada no Programa de Pós-
Graduação em Educação. O tema da pesquisa será na educação para o 
trânsito a partir de propostas de intervenção com alunos do ensino 
fundamental, tendo em vista uma de suas atuações como psicóloga 
credenciada do DETRAN/SP, e pelos trabalhos de pesquisa que já vinha 
desenvolvendo na Pós-Graduação Latu Sensu concluída em 2011.  

 
13. No dia 13 de julho, a Casa do Advogado de Adamantina realizou o 

lançamento do projeto “Mãos dadas com a Justiça” e fez a entrega oficial 
de carteira da OAB aos novos advogados. Ao todo 12 aprovados no 



 

Exame da Ordem se inscreveram na cerimônia de outorga. A ex-aluna de 
Direito pela FAI , Camila Rasteiro Oliveira Santos, foi convidada a fazer a 
leitura do termo de compromisso para o ingresso na advocacia paulista.  

 
14. No dia 16 de julho, a FAI juntamente com os representantes das IMES 

(Instituições Municipais de Ensino Superior) se reuniu com o presidente da 
Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa, deputado 
Simão Pedro. O objetivo das IMES foi reivindicar apoio da Pasta, por meio 
do governo estadual, para expansão de vagas gratuitas no ensino superior 
no Estado de São Paulo. Após a apresentação das reivindicações das 
IMES, o deputado se comprometeu a agendar reunião com a Comissão de 
Educação no dia 15 de agosto, com governador do estado, Geraldo 
Alckmin, e com o ministro da educação, Aloizio Mercadante. O diretor geral 
da FAI, prof. Dr. Márcio Cardim, acredita que a união das IMES seja o 
melhor caminho para conquistas relevantes para essas instituições. “Não é 
admissível que as instituições privadas recebam incentivo do governo 
federal por meio do Prouni e as IMES não tenham nenhum tipo de 
incentivo”, afirma Cardim.  

 
15. Na manhã de terça-feira, 17 de julho, a coordenação institucional do 

PIBIC/CNPq/FAI 2011/2012  (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico/FAI) realizou o seminário de apresentações dos trabalhos de 
iniciação científica. A atividade marca o encerramento das pesquisas 
desenvolvidas por três alunos bolsistas do programa na instituição, no 
período de um ano. Na banca de avaliação esteve presente o coordenador 
institucional do PIBIC da FAI, prof. Délcio Cardim, que integra a equipe do 
Comitê Interno junto dos professores Paulo Sérgio da Silva, Rita de Cassia 
Bertolo Martins, Wendel Cleber Soares, Fulvia de Souza Veronez e Sandra 
Helena Gabaldi Wolf. O professor Marcelo Giovanetti Canteri, associado do 
departamento de Agronomia da UEL (Universidade Estadual de Londrina), 
representou o Comitê Externo, formado também pelo professor José 
Roberto Sanches Mantovani.  

 
16. No dia 20 de julho, o curso de Psicologia da FAI  (Faculdades 

Adamantinenses Integradas), por meio do Núcleo de Psicologia e Pós-
graduação em Psicologia da Saúde realizou o curso de extensão de 
Leituras sobre o autismo. Destinada a estudantes e profissionais da área 
de Psicologia, Serviço Social e Educação, a palestra será ministrada pela 
doutora em Psicologia Clínica, Maria Ângela Fávero-Nunes, no campus II 
da instituição.   

 
17. A FAI esteve presente na 53ª Festa do Ovo de Bastos  fazendo a 

divulgação do vestibular de inverno. Foram distribuídos cerca de seis mil 
panfletos para o público nos três dias de festa. A faculdade, que tinha dois 
estandes armados no evento, escolheu a cidade de Bastos para encerrar o 
ciclo de divulgação do vestibular de inverno. 

 
18. A ex-aluna de Ciências Biológicas da FAI , Amanda Camarinho, realizou 

o concurso público da Prefeitura de Americana (SP) para bióloga e 
recentemente teve a notícia de que foi aprovada em 1° lugar. Amanda 
conta que quando começou o curso, um de seus objetivos profissionais 
sempre foi o de passar em um concurso público em sua área.  

 
 

19. No dia 22 de julho), a FAI  realizou o “Vestibular de Inverno 2012”.  Ao 
todo, 245 candidatos prestaram a prova. A procura foi maior que do ano 
passado, quando 180 pessoas registraram participação. Segundo o diretor 
geral da FAI, professor Dr. Márcio Cardim, a expressividade na procura se 



 

deve ao marketing institucional e às bolsas de estudos conquistadas em 
2011 e 2012.  

 
20. No dia 23 de julho, o governador do estado Geraldo Alckmin nomeou oito 

novos membros para fazer parte do CEE (Conselho Estadual da 
Educação), para o período 2012 a 2015, e dentre os indicados estava o 
diretor geral da FAI, professor Dr. Márcio Cardim. De acordo com o diretor, 
era um desejo de todas as 28 IMES (Instituições Municipais de Ensino 
Superior) do estado, ter voz no conselho. Sendo assim, em reuniões três 
nomes foram indicados, e o governador fez a escolha. Para a FAI  é um 
privilégio ter seu diretor fazendo parte do CEE, durante estes três anos de 
mandato, no entanto, Cardim frisou que a missão não é legislar em causa 
própria e sim pensar na educação como um todo.  

 
21. A FAI presenteou seus 198 funcionários e estagiários do setor 

administrativo com novos uniformes . Cada um recebeu quatro camisetas. 
Além disso, trabalhos de melhoria nos prédios têm sido realizados, dentre 
eles a identificação visual de todos os blocos no campus II. De acordo com 
o diretor administrativo Fabrício Lopes o uniforme demonstra organização, 
além de facilitar a identificação para o atendimento ao público.   

 
22. No dia 25 de julho, o Diário Oficial publicou, por meio de nota, a renovação 

de reconhecimento do curso de Agronomia da FAI por quatro anos. Na 
mesma data o curo de Nutrição  da FAI  foi reconhecido por cinco anos. O 
responsável por realizar esse processo de avaliação é o Conselho 
Estadual de Educação, ligado ao MEC, através de uma bancada de 
especialistas da área. Os avaliadores podem optar por vetar ou não a 
renovação, se assim julgarem necessários. Porém, decidiram aprovar o 
curso da instituição, demonstrando a qualidade do ensino oferecido. 

 
23. Com objetivo de propagara marca FAI, foi desenvolvida entre os dias 26 a 

28 de julho uma “Ação de Marketing”  em todo o comércio 
adamantinense. Mais de dois mil kits contendo canetas, réguas e mouse 
pads foram entregus aos comerciantes e comerciários. De acordo com o 
diretor geral professor Dr. Márcio Cardim, “Adamantina se tornou Pólo 
Regional de Educação e a direção da FAI orgulha-se desta conquista”.  

 
24. Após concluir um estágio curricular durante o curso, a recém-graduada em 

Medicina Veterinária pela FAI, 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 professora 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.  

 
25. Os ex-alunos do curso de licenciatura em Geografia , Rafael Tavares Alves 

e Janaina Aparecida Pedrozo, publicaram na revista eletrônica da UFU 
(Universidade Federal de Uberlândia) em Minas Gerais. O artigo trata do 
tema de “Educação Ambietnal” e foi realizado para o Trabalho de 
Conclusão de Curso que devido à qualidade do projeto, a bancada 
avaliadora que é composta por rigorosos profissionais da área fez 
recomendação do artigo. 

 
26.  No dia 27 de julho, recém-nomeado pelo governador Geraldo Alckmin 

como um dos novos conselheiros do CEE (Conselho Estadual de 
Educação) no período de 2012 a 2015, o diretor geral da FAI, professor Dr. 
Márcio Cardim, concedeu entrevista ao vivo para telejornal do SBT Interior. 
Durante a participação no “Tele Verdade”,  o diretor falou sobre a 
relevância de sua nomeação, não apenas para a FAI, mas também para a 
qualidade de ensino das IMES (Instituições Municipais de Ensino Superior) 



 

como um todo. 
Desde o início de sua gestão, Cardim busca, junto dessas instituições, 
apoio na esfera estadual para a participação ativa no CEE.   

 
27. No dia 1º de agosto, o diretor geral das Faculdades Adamantinenses 

Integradas, Prof. Dr. Márcio Cardim, foi oficialmente empossado como 
novo membro do CEE (Conselho Estadual de Educação). O evento 
ocorreu em São Paulo, na sala “ Carlos Pasquale”, Praça da República. 
Cardim foi convidado pelo presidente do CEE para fazer o discurso de 
posse, representando os oito novos conselheiros.O Conselho Estadual de 
Educação é quem estabelece regras para todas as escolas das redes 
estaduais, municipais e particulares, de educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e público de nível superior, seja presencial ou à 
distância. A Sessão Plenária também foi destinada à eleição e posse do 
novo presidente e vice. 

 
 
 
   

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

 
 
 
 
 
 
 


