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1.  Recentemente os alunos do 4° termo do curso de Medicina Veterinária  

realizaram uma visita à fazenda de Produção de Bovino em Herculândia e 
no Haras ZD, em Marília. Na oportunidade presenciaram o momento de 
ordenha e testemunharam a importância da aplicação da biotecnologia da 
reprodução na criação de eqüinos. A visita faz parte do programa de 
ensino das disciplinas ministradas pela professora Dra. Sandra Gabaldi 
Wolf e pelo professor Dr Alexandre Wolf. 

 
2. Na primeira semana de janeiro, a FAI em parceria com a Prefeitura 

Municipal, pensando no meio ambiente, realizou a coleta do lixo 
eletrônico  na instituição. Cerca de 20 monitores, além de gabinetes e 
outros equipamentos foram separados para a reciclagem. O material foi 
encaminhado ao lixão, onde os funcionários da prefeitura separaram aquilo 
que seria reutilizado, e o restante foi retirado por outra empresa 
especializada na área.  

 
3. Professora de Odontologia da FAI , Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, 

defendeu sua tese de doutorado na UNESP de Araçatuba em 18 de 
novembro, na área de Saúde Bucal da Criança. A pesquisa avaliou os 
materiais de restauração que os dentistas utilizam nos pacientes. Segundo 
a professora, o resultado com material odontológico para prevenção de 
cáries se mostrou positivo, apesar de ainda serem necessários outros 
testes 

 
4. As alunas recém-formadas do curso de Direito da FAI , Keslley Yedda 

Ponce Nikolaus e Laís Borro Gasparini, foram aprovadas na segunda fase 
do exame obrigatório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A prova 
foi realizada em 4 de dezembro. Segundo elas, a FAI e os professores 
deram total suporte para concretização deste sonho, através do corpo 
docente extremamente qualificado, no que diz respeito ao diálogo e às 
dúvidas que surgem diariamente na vida do universitário. 

  
5. Curso de História  tem demanda para várias frentes do mercado de 

trabalho. A FAI é a única faculdade no Oeste Paulista que possibilita seus 
alunos a obter duas graduações em apenas quatro anos de estudo. 
Segundo o professor do curso, mestre em História, Fábio Augusto de 
Oliveira Santos, este é um dos diferenciais que a FAI disponibiliza aos 
graduandos. De acordo com o professor, o magistério ainda é a principal 
fonte de trabalho, entretanto, há um leque de áreas disponíveis no 
mercado, como a gerência de museus, centros de documentação e 
patrimônios históricos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. No dia 16 de janeiro começaram a ser transportadas as estantes e o 

acervo da biblioteca Central , localizadas no campus I da FAI para o 
campus II. A organização e o empacotamento do acervo, estão sendo 
realizados por funcionários da limpeza, inspetores e funcionários da 
biblioteca, além de 10 funcionários do Sindicato dos Trabalhadores que 
foram contratados para realizar a carga e descarga do material. Na 
biblioteca do campus II haverá nove salas no total, sendo cinco acervos, 
uma sala de estudo em grupo, subdividida em nove, uma sala com 15 
computadores do laboratório de informática e mesas de estudo, uma sala 
com quatro computadores para consulta ao acervo online, balcão de 
empréstimo, guarda-volume e sala da bibliotecária além de uma sala de 
leitura. 

 
7. O novo curso de Bacharelado em Química  da FAI já conta com 40 alunos 

matriculados. A procura tem sido grande pois o mercado de trabalho é 
cada vez mais promissor devido às novas tecnologias, principalmente na 
região do Oeste Paulista, onde estão as principais indústrias de açúcar e 
álcool. As disciplinas bases são: matemática, física e química. A duração é 
de quatro anos, e o investimento mensal de R$ 350,00.  

 
8. Com objetivo de alegrar a vida de pessoas hospitalizadas, aluna de Pós-

Graduação em Psicologia da Saúde da FAI cria Trupe do Riso  e diverte 
pacientes de Hospitais. Larissa de Oliveira, formou -se em 2010, e no ano 
seguinte ingressou na pós-graduação. A trupe se organiza em datas 
comemorativas levando brincadeiras, músicas e danças aos doentes. De 
acordo com a psicóloga, foi através dos estágios da área da saúde que a 
Trupe do Riso surgiu. 

 
9. A procura pelo curso de matemática  aumentou em todas as instituições 

de ensino, e na FAI não foi diferente. O matemático possui um leque de 
opções e pode atuar desde a área de informática, até a licenciatura. De 
acordo com o professor Francisco Regis Zago de Oliveira, com a falta de 
profissionais no meio acadêmico muitos já conseguem trabalho durante o 
segundo ano de faculdade. 

 
10. No dia 18 de janeiro, os dirigentes da FAI Prof. Dr. Márcio Cardim e 

Wendel Cleber Soares estiveram na sede da Fundação para o 
Desenvolvimento de Educação (FDE) para receber oficialmente do chefe 
do Departamento de Convênios, Alberto Ishikava, a conquista de 131 
bolsas do programa Escola da Família. Em reunião mais recente 
receberam a notícia de que a FAI foi contemplada com mais 40 bolsas de 
estudo. A maioria das bolsas  será integral para as licenciaturas da FAI  e 
o aluno que queira concorrer à Escola da Família precisa desenvolver 
atividade educacional nas escolas da rede estadual aos finais de semana. 
Com a conquista, a instituição irá realizar um novo vestibular no dia 26 de 
fevereiro e as bolsas serão disponibilizadas a partir de março no site. 

  
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. A recém-graduada em Psicologia pela FAI , Fernanda Martinez Frizon, 

foi aprovada no programa de Aprimoramento Profissional no Hospital 
Santa Marcelina, obtendo a quarta colocação com nota 7,1. Formada em 
2011, a psicóloga busca atuar na área de saúde depois da conclusão do 
aprimoramento, que tem duração de um ano. Ela atribuiu a conquista a 
uma junção de fatores, ao esforço individual, ao auxílio de colegas de 
turma mas também ao empenho dos professores da FAI. O aprimoramento 
profissional que Fernanda irá ingressar tem carga horária de 40 horas 
semanais. Com a classificação obtida, a graduada irá receber uma bolsa 
de estudos de R$ 790,00 atribuída aos cinco primeiros colocados. 

 
12. Com o retorno das aulas, a coordenação do curso de Psicologia  preparou 

um Curso de Extensão com o tema “Avaliação e Intervenção Psicossocial 
para Clientes HIV+: experiências do Sul da África para o Brasil”. O curso 
foi direcionado aos alunos do 3º, 4º e 5º ano, e para profissionais da área. 
O palestrante é o psicólogo formado pela FAI, Gúpi Munhoz, que possui 
um currículo vasto, e com muita experiência no tema. 

 
13. No dia 29 de janeiro, 410 candidatos compareceram na terceira edição do 

“vestibular 2012”  das Faculdades Adamantinenses Integradas. O número 
de alunos que prestaram a prova para ingressar nos 32 cursos foi 
apontado com significativo pela direção. Com a oferta de bolsas para as 
licenciaturas, a procura principalmente pelos cursos de História e 
Matemática foi grande e deverá resgatar o oferecimento desses dois 
cursos.  

 
14. A recém-graduada em  Odontologia da FAI , Lanne Gavazzi recebeu  

prêmio do Conselho Regional de Odontologia (CRO) denominado 
“professor João Dória” pela classificação em primeiro lugar no curso de 
Odontologia da FAI. “Todo o aluno que se destaca é agraciado com uma 
premiação.”É um incentivo perante os outros alunos que estão cursando a 
graduação obter esse título”, aponta o coordenador de Odontologia da FAI, 
Prof. Ms.Jean Paulo Rodolfo Ferreira. 

 
15. Pós-graduação em Comunicação e Cibercultura da FAI  tem proposta 

diferenciada com o intuito de agregar a cultura tecnológica e midiática e 
sua relação com a educação. De acordo com o coordenador do curso 
Sérgio Barbosa, a especialização visa atingir todos os graduados na área 
de humanas, em especial àqueles diplomados em Comunicação Social, ou 
em Ciências Sociais e Educação. 

 
16. No dia 03 de fevereiro, aconteceu a 1ª reunião  geral  do ano de 2012, com 

todos os funcionários, professores e estagiários no auditório Miguel Reale,  
da FAI, com o objetivo de apresentar a situação atual e as propostas para 
o ano de 2012. Os departamentos puderam tratar, na seqüência, do 
planejamento das atividades dos cursos para o semestre letivo.  

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



 
 


