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                        Período: 14 a 30 de junho d e 2011 
 
 
Informes: 

 
1. O curso de Educação Física da FAI  vem desenvolvendo projetos na 

disciplina de Educação Física Adaptada acompanhados pela professora 
Gabriela G. Toloi, onde dois grupos especiais são divididos: atividades 
físicas para idosos, natação e musculação e atividades físicas para 
deficientes físicos, neste é trabalhado o basquete e musculação com atenção 
individualizada. A focalização destes projetos não está apenas na parte 
física, mas também na socialização, ou seja, envolve a sociedade para 
praticar atividades físicas junto à faculdade. 

 
2. Nos dias 15,16 e 17 de junho, o Prof. Dr. Márcio Cardim, diretor geral da FAI, 

participou do Fórum de Práticas e Gestão em Instituição de Ens ino 
Superior , que aconteceu no Amcham Business Center em São Paulo. O 
fórum abordou discussões, debates, apresentação de casos de sucesso e 
networking entre os profissionais do setor de educação do país. O encontro 
proporcionou o acesso a conteúdos e experiências de profissionais de 
destaque e que estão totalmente envolvidos e empenhados no processo de 
profissionalização e melhoria do setor de educação. 

 
3.  Os alunos do 5° termo de Agronomia da FAI  visitaram recentemente a 

fazenda Oroitê localizada no município de Inúbia Paulista. Acompanhados 
pelo Prof. Vagner Amado Belo de Oliveira e objetivando a complementação 
do ensino pela pesquisa, os alunos conheceram todas as atividades 
desenvolvidas no local, puderam observar na prática aquilo que foi abordado 
em sala de aula e verificaram os cuidados com segurança e meio ambiente 
que a fazenda tem, além da importância socioeconômica desta empresa 
para o nosso município e região. 

  
4. Mais um ex-aluno de Matemática da FAI, Marlon Borges , defende tese de 

mestrado na Faculdade de Engenharia da UNESP de Ilha Solteira, na área 
de automação. Com o trabalho intitulado: “Reconfiguração de Alimentadores 
em Sistemas de Distribuição usando a Metaheurística GRASP”, o objetivo da 
pesquisa foi minimizar as perdas de potência ativa do sistema sujeito a 
restrições físicas e operacionais do sistema de distribuição. 

 
5. Alunos e professores de Fisioterapia avaliaram a sa úde de fumantes  

durante o Adamantina International Rodeo - AIR. Através de questionários foi 
avaliado o grau de dependência nicotínica nos fumantes e a função pulmonar 
por meio Peak Flow, instrumento que avalia o pico de fluxo expiratório. O 
trabalho realizado pela equipe de alunos do curso de Fisioterapia foi 
essencial para orientação da população do evento, para prevenção de 
eventuais alterações pulmonares, além do incentivo a mudança de hábito. 

 
6. Alunos do sétimo termo do curso de Jornalismo da FAI , atuaram como 

assessores de comunicação durante o Adamantina International Rodeo – 
AIR, acompanhados pela Prof. Márcia Molina. O trabalho da equipe de 
estudantes foi produzir matérias diárias falando sobre o Rodeio e sobre as  

      atividades que aconteceram no recinto. Segundo os próprios alunos, a                     
oportunidade foi fantástica, aprenderam muito nesses cinco dias. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7. Alunos e professores de Desenho Industrial da FAI  irão desenvolver um 
projeto de ampliação da comunicação visual da instituição que deve ter início 
no segundo semestre letivo. A idéia é reforçar e ampliar a identidade da 
instituição em todos os locais que a imagem da FAI é projetada, seja em 
sites e comunidades  de  relacionamentos    ou    na entrada das Faculdades. 
Haverá mudanças também na sinalização interna dos campi.  

 
8. No dia 18 de junho, a FAI realizou exposição de cursos na 21° Festa Junina 

de Santo Antônio , no Poliesportivo de Adamantina. Na ocasião, professores 
e alunos realizaram ações gratuitas à população presente no evento. É de 
fundamental importância expor os cursos que a instituição tem a oferecer e 
mostrar sua identidade, com a associação de todos os coordenadores, 
professores, funcionários e estagiários. 

 
9. A palestra sobre Biossegurança realizada no campus II da FAI, por meio do 

curso de Odontologia , teve como objetivo não apenas ministrar sobre o 
risco da Contaminação Cruzada, mas também, a arrecadação de 500 
agasalhos para a comunidade carente que aconteceu em forma de cobrança 
de entrada para a palestra. 

 
10. Foi ministrado recentemente pelo professor Fábio Botteon, uma palestra 

sobre como se preparar para o vestibular , no colégio Objetivo do 
município de Tupi Paulista. O professor abordou, principalmente, a 
importância de se fazer a escolha certa no momento do vestibular para que 
não haja problemas profissionais no futuro, além da demonstração sobre 
toda a estrutura, a qualidade dos cursos e a competência de um corpo 
docente voltado ao aprendizado que a FAI tem a oferecer. 

 
11.  Alunos de Engenharia Ambiental em parceria com a APTA (Agência Paulista 

de Tecnologia dos Agronegócios) realizaram projeto de avaliação da  
qualidade das águas do rio Aguapeí  junto às confluências dos córregos 
Lajeados, Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá. O projeto abre um novo capítulo 
da pesquisa na faculdade e na região e será desenvolvido com a obtenção 
de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

 
12. Os professores Valdecir Guimarães e Isabel C. Soares Brito e alunos do 

curso de Enfermagem da FAI , realizaram no campus I da instituição, a 
simulação de reanimação cardiorrespiratória para o exame de renovação e 
primeira habilitação da CHN ( Carteira Nacional de Habilitação). O objetivo 
da palestra foi orientar os condutores de veículos a prestar os primeiros 
socorros necessários em caso de acidentes. Participando de outras ações de 
conscientização, alunos do 5° termo de Enfermagem d a FAI, ministraram 
uma palestra sobre “Higienização das Mãos”, na escola Navarro de Andrade, 
acompanhados pela Profª Marília Egea. 

 
13. Recentemente, os alunos do 5° termo de Engenharia de Alimentos da FAI , 

realizaram uma visita a Usina de Açúcar e Álcool Branco Peres, localizada 
em Adamantina. Acompanhados pelo Prof. Vagner Amado, os alunos 
visitaram toda a unidade sucroalcooleira, conhecendo a fabricação de açúcar  

                             VHP, álcool, fermento biológico, óleo fúsel e o processo de cogeração de                      
energia que move a planta agroindustrial. Na ocasião, os alunos da primeira 
turma do curso de Tecnologia em Agronegócio da FAI, também estiveram 
presentes. 
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