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Informes:

1. Alunos do 9º termo do curso de Direito da FAI receberam aprovação no
X Exame de Ordem Unificado da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
O exame, aplicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como
advogado. O bacharel matriculado no último ano do curso de graduação
receberá a carteira após a colação de grau. A prova objetiva (primeira
fase) foi realizada no dia 28 de abril e a prova prático-profissional
(segunda fase) em 16 de junho.

2. O professor da FAI e Coordenador Institucional do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), Orlando Antunes Batista,
é idealizador da Coleção Paulo Freire, um livro-piloto para o alfabetizador
cujo intuito é contribuir para a revitalização do sistema de ensino no
Brasil. No último dia 24 de julho, o docente recebeu congratulações da
Excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, pela
publicação de uma reportagem sobre o projeto de sua autoria na revista
“VOX”, de circulação na região da Alta Paulista. O contato foi realizado
pela diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão e
Atendimento em resposta ao professor Orlando, que havia encaminhado
um exemplar da revista. Ele considera a Coleção Paulo Freire,
sistematizada em 107 volumes na forma de livro digital, interessante
contribuição para modelagem do perfil do profissional interessado na
Alfabetização. O diretor geral da FAI e também Conselheiro do CEE
(Conselho Estadual de Educação), Márcio Cardim, parabenizou o docente
e encaminhou exemplar da publicação à presidente do CEE, Guiomar
Namo de Mello.

3. Parceria entre FAI e COCIPA leva orientações de saúde e bem estar a
cooperados. Nos dois primeiros finais de semana de cada mês, alunos de
diferentes cursos promovem ações de orientação principalmente voltadas
à saúde, na entrada que dá acesso ao estacionamento interno do
supermercado. Estudantes do curso de Educação Física realizaram
avaliação do índice de massa corporal (IMC) dos consumidores e
orientações sobre atividades físicas. Alunos de Fisioterapia fizeram
orientação postural para crianças e a avaliação do equilíbrio motor de
idosos, além de avaliar a capacidade pulmonar e distribuir panfletos com
orientações sobre exercícios de alongamento e os modelos ideais de
mochilas às crianças e adolescentes em idade escolar.

4. Resultado de um convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e a FAI, por meio do curso de Direito, a Unidade Avançada de
Atendimento do Poder Judiciário (UAAJ) tem facilitado o acesso da
população à justiça. Desde sua inauguração, a Unidade já obteve 129
acordos. Só no mês de julho de 2013, entre audiências realizadas e
ações recebidas, totalizaram-se 56 processos. O maior benefício para a
população é a agilidade nos processos, pois ao entrar com um pedido na
Unidade, será agendada uma audiência no prazo de 20 dias.
Os serviços disponibilizados gratuitamente ao público referem-se aos
direitos do consumidor, planos de saúde, resolução de acidentes de



trânsito, conflitos de vizinhança, execução de títulos, como nota
promissória e cheque, e cobranças em geral, além dos demais conflitos
da área cível cujo valor envolvido não ultrapasse 40 salários mínimos.

5. A FAI pretende oferecer aproximadamente 1 mil novas bolsas integrais a
estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado da instituição para
2014. O benefício é possível por meio do programa Escola da Família,
da Secretaria de Estado da Educação e foi proposto em reunião com as
Instituições Municipais do Estado de São Paulo (IMES/SP) nesta segunda-
feira, 5, na capital paulista. O valor repassado, que tinha teto integral de
R$ 310 para as licenciaturas e 50% desse valor para os bacharelados,
deverá ser de R$ 500 para ambos. A expectativa é beneficiar cerca de
20% do alunado da FAI. Esta abertura proporcionará um número maior
de bolsas para todos os cursos. Ficou definido que as IMES terão um
programa especial dentro do “Escola da Família”, visto que compõem o
sistema estadual de educação, têm natureza jurídica pública, sem fins
lucrativos e cobram mensalidades acessíveis. A reunião contou com a
presença do subsecretário de Educação do Estado e Conselheiro do
Conselho Estadual de Educação (CEE), João Palma Cardoso Filho, e
representantes das IMES liderados pelo diretor geral da FAI e
Conselheiro do CEE, Márcio Cardim, vice-diretor da FAI, Wendel Cleber
Soares, assessora jurídica Fernanda Butarelo, do gestor do programa
Escola da Família, Paulo Mathias, do representante da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE) Humberto Ballerini e demais
técnicos da SEE/SP.

6. Alunos do curso de Licenciatura da FAI, participaram da V Semana da
Educação, que aconteceu no Auditório Miguel Reale.
O evento trouxe profissionais, para colaborar com a formação do futuro
docente de forma que consigam ampliar a sua visão com relação a temas
diversificados. Temas como “Higiene Vocal”, com Tatiana Guilhermino
Tazinazzio Coelho Costa, fonoaudióloga da Universidade de Campinas
(Unicamp), que também é especialista em Audiologia Clínica e
Educacional pela Universidade de São Paulo (USP) e mestranda em
Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp, “Orientação e
Diversidade Sexual na Escola e na Formação de Professores”, ministrada
por Arilda Ines Miranda Ribeiro, que é doutora em Filosofia e História da
Educação pela Unicamp e professora de graduação e pós-graduação no
Programa de Educação da FCT UNESP – Presidente Prudente. “Formação
do Professor para a Educação Inclusiva”, com Sadao Omote, livre
docente em Educação Especial pela Universidade Estadual Paulista
(Unesp) e professor do programa de pós-graduação em Educação da
Unesp – Marília, foram abordados.

7. A Rede de Combate ao Câncer de Adamantina promoveu no dia 17, das
8h às 12h, o II Mutirão da Prevenção ao Câncer de Próstata. Junto à
campanha, foram passadas orientações e realizados exames para
prevenção de câncer de boca pelos alunos do curso de Odontologia da
FAI, supervisionados pela professora Cristiane Fumiko Furuse.

8. O diretor geral da FAI, Márcio Cardim, no dia 07 de agosto, assumiu uma
nova função no Conselho Estadual de Educação (CEE). Por indicação
do governador Geraldo Alckmin (PSDB), Cardim tomou posse como
conselheiro titular da Câmara de Educação Superior do CEE para um
mandato de três anos. A solenidade contou com a presença do secretário
estadual de Educação, Herman Voorwald. O diretor geral da FAI havia
assumido em agosto do ano passado uma vaga como membro titular na
Câmara de Educação Básica, uma das duas que compõem o Conselho.
Assim que assumiu a direção da FAI, o diretor geral teve a iniciativa de
reunir as 30 instituições municipais [de Ensino Superior] do estado de
São Paulo a fim de realizar vários fóruns e seu nome, juntamente com os
dos reitores da Unitau [Taubaté] e Uni-Facef [Franca], foram indicados



para compor o CEE. Esses nomes foram encaminhados em junho de
2012 para o governador, que achou por bem ter um representante das
instituições municipais dentro do Conselho e escolheu o meu nome”,
observou Cardim ao afirmar que permanece no cargo até julho de 2015.
O Conselho atua como “órgão normativo, deliberativo e consultivo do
sistema educacional público e privado paulista. É quem estabelece regras
para todas as escolas de todas as redes (estaduais, municipais e
particulares) de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
profissional, seja presencial ou a distância. Também cabe ao CEE orientar
as instituições de ensino superior públicas do estado de São Paulo, bem
como credenciar seus cursos. Cabe às Câmaras, compostas por 12
membros cada, triar os assuntos que serão votados na plenária do CEE.
A Câmara Básica cuida de todos os processos ligados aos ensinos
primário, fundamental e médio e a Câmara Superior cuida dos processos
das instituições de ensino superior, mas, na realidade, os assuntos não
são votados nas Câmaras, mas convalidado na plenária formada por elas.
Márcio Cardim ocupa cadeira ao lado de outros grandes nomes como o
de João Cardoso Palma Filho, atual secretário-adjunto de Estado da
Educação de São Paulo; Rose Neubauer, ex-secretária de Estado da
Educação no governo Mario Covas; Hubert Alquéres, ex-secretário-
adjunto de Estado da Educação de São Paulo no governo Mario Covas;
Laura Laganá, diretora superintendente do Centro Paula Souza, que
administra as Etecs e Fatecs paulistas; e João Grandino Rodas, reitor da
Universidade de São Paulo (USP), entre outros.
Sua permanência no Conselho Estadual de Educação é fundamental para
que as instituições municipais [de Ensino Superior] consigam sobreviver.
Sem essa permanência no Conselho e sem essa busca por novos projetos
fica muito complicada a sobrevivência dessas instituições municipais pelo
fato de que ano a ano há um aporte muito agressivo das instituições
privadas que têm vários benefícios. Por isso, a contribuição de ter lá um
representante nosso é ímpar.

9. A FAI abriu oficialmente no dia 15, no Auditório Miguel Reale, no Campus
II, o I encontro do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (Pibid). Cerca de 500 pessoas acompanharam a solenidade,
entre docentes e discentes das licenciaturas da instituição, bolsistas do
Pibid, coordenadores de área e supervisores da Rede Municipal de
Ensino. O evento visa aperfeiçoar a formação de docentes para a
educação básica, proporcionando oportunidade para divulgação dos
resultados de pesquisas desenvolvidas pelos bolsistas do programa.
Quase 20 instituições dos Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Amazonas participam do
evento. Neste primeiro encontro do Pibid houveram 94 trabalhos
inscritos, tendo 17 instituições representadas (com a FAI) de sete
estados, com a participação de mais de 200 autores de trabalhos, num
total de mais de 400 alunos inscritos no Congresso. Esse encontro foi
para os alunos e bolsistas do Pibid uma forma de apresentar as
atividades desenvolvidas neste ano na instituição. Para o diretor geral da
FAI, Márcio Cardim, sediar um encontro do Pibid projeta a instituição em
nível nacional e agrega conteúdo à formação dos futuros docentes. Esse
é o melhor programa que existe no Brasil em nível de formação de
professores porque o universitário pratica 20 horas semanais de iniciação
à docência nas escolas com a supervisão dos nossos professores e dos da
Rede [Municipal de Ensino]. E esse Encontro tem uma visibilidade em
âmbito nacional e, por meio desse evento, a FAI expõe a razão de fazer
parte desse programa.

10. O diretor geral da FAI, Márcio Cardim, em entrevista coletiva no dia 15
de agosto, a fim de esclarecer polêmica sobre concurso público para a
contratação de professores para duas vagas no curso de Odontologia da
instituição, afirma que é necessário separar bem o público do privado e
no público, o concurso é o que vale. O ato se deu depois que



aproximadamente 100 alunos do 1º ao 5º anos do curso organizaram um
protesto e passeata em frente ao Campus I, na região central, se
deslocando até a Prefeitura de Adamantina, para pedir a anulação do
concurso. No mês de junho, a pedido do coordenador de Odontologia,
Jean Paulo Rodolfo Ferreira, a direção da FAI abriu concurso para duas
disciplinas. Para o pleito, houve cinco candidatos e quatro doutores na
área foram aprovados, sendo que dois deles já atuam como docentes da
faculdade com contrato a vencer em dezembro deste ano. Porém,
quando a classificação das aprovações foi divulgada, houve insatisfação
porque os dois candidatos que atualmente ministram aulas na FAI
ficaram em segundo lugar. Os dois candidatos que foram classificados
em segundo lugar entraram com liminar no Poder Judiciário, que foram
julgadas improcedentes pela Justiça local. O próprio Judiciário verificou
que o concurso foi lícito, limpo e foi isso que a direção buscou praticar
quando da preocupação de buscar uma banca [avaliadora] impecável.
Temos todos os elementos para provar judicialmente onde quer que seja.
Mediante este quadro, a direção da FAI esclarece que mantém o
concurso público tal como realizado por entender ser legítimo e manterá
o diálogo com o corpo docente do curso de Odontologia e seus
respectivos alunos para resolver a situação.

11. Aconteceu no mês de agosto a XVII Semana de Informática da FAI,
no Auditório Miguel Reale, no Campus II. Organizado pelas coordenações
dos cursos de Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (Tads), o evento tem por objetivo inteirar
os estudantes das atualizações da área no mercado de trabalho por meio
de palestras. O grande objetivo foi trazer para os nossos alunos
novidades e atualidades da área com profissionais renomados e que têm
prática em ministrar palestras desse tipo. No primeiro dia aconteceu a
palestra “Vida de Programador”, com André Noel (bacharel e mestrando
em Ciência da Computação – UEM –, programador e usuário Linux desde
2002, membro oficial da Comunidade Ubuntu, autor do site Vida de
Programador) e “A Tecnologia que Melhora o Desempenho dos
Negócios”, com Augusto Rafael (formado em Processamento de Dados
pela Unesp de Bauru, pós-graduado em Marketing pela FECAP e MBA
pela FIA de São Paulo, atualmente é Account Executive na divisão
Southern Latin America da SAP, maior empresa de software empresarial
do mundo). No segundo dia, os alunos puderam assistir as palestras
“Princípios de Design de Software”, com João Batista Neto (engenheiro
de aplicações e trabalha com ambiente web desde 2000 em diversas
linguagens, como Java e PHP) e “Automação Residencial com Arduino e
Android”, às 21 horas, com Diego Moreira Guimarães (formado em
Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, usuário e
ativista de software livre e desenvolvedor há oito anos).
No sábado, um dia especialmente dedicado para desenvolvedores de
softwares interessados em boas práticas de programação e metodologias
ágeis, ocorreu a palestras sobre tecnologia.

12. Sob a supervisão da professora do curso de Medicina Veterinária da
FAI Sandra Helena G. Wolf, os alunos do 8º termo de graduação
realizara uma visita técnica ao Laticínio Jóia de Adamantina. A atividade
ocorreu no dia 20 de agosto, como parte da Disciplina de Higiene e
Inspeção de Produtos de Origem Animal. Os alunos tiveram contato com
a análise físico-química do leite em seu recebimento, controle de
qualidade, além do acompanhamento na fabricação de queijo e iogurte.
A ação proporcionou interação dos alunos, onde puderam aliar teoria à
prática e aprimorar o conhecimento.

13. A professora de Pedagogia da FAI, Siomara Marinho, participou no mês
de julho do Encontro de Acompanhamento de Trabalho do Projeto Bolsa
Formação Escola Pública e Universidade, realizado na Escola de
Formação de Professores Paulo Renato Costa Souza (EFAP), em São



Paulo. O evento reuniu professores orientadores de Instituições de
Ensino Superior e contou com a presença da professora consultora da
Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires
(Argentina), Delia Lerner. Desde 2012, a FAI é uma parceria da
Fundação para o Desenvolvimento para Educação (FDE). Criado pelo
Governo do Estado de São Paulo em março de 2007, o Projeto Bolsa
Escola Pública e Universidade na Alfabetização, conhecido como Bolsa
Alfabetização, busca envolver a rede estadual de ensino e as
Universidades, gerando um elo de integração para estimular a
capacitação dos futuros docentes e também tornar ainda mais completa
a assistência dada aos alunos da 1ª Série do 1º Ciclo, segundo
informações do portal do programa. Após formar convênios entre as
Instituições de Ensino Superior (IES), a secretaria de Estado da Educação
e a Fundação para o desenvolvimento da Educação (FDE), o projeto visa
desenvolver conhecimentos e experiências necessárias aos futuros
profissionais da educação em relação à natureza da função docente no
processo de alfabetização de alunos da 1ª série do 1º ciclo, além de
apoiar os professores destas turmas na complexa ação pedagógica de
garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos ao final do
primeiro ano letivo.

14. A população do Jardim Adamantina recebeu atendimentos gratuitos no
dia 24 de agosto, na EMEF Prof. Eurico Leite de Morais, no evento que é
chamado de “Dia da Saúde”, ação promovida pela FAI, com apoio da
Prefeitura Municipal de Adamantina, Câmara Municipal e Secretaria de
Saúde do município. Estiveram presentes alunos e professores dos
cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia, Agronomia e Direito. Foram disponibilizados avaliação física
do índice de massa corporal, aferição de pressão arterial e acuidade
visual, teste de glicemia e orientação sobre o uso correto de
medicamentos, orientação postural, avaliação do equilíbrio motor de
idosos, avaliação do estado nutricional e consumo de alimentos,
orientação de uma alimentação saudável, avaliação preventiva do câncer
e lesões bucais. Houve também distribuição de mudas doadas pela
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de
Adamantina (SAAMA), e foram dadas orientações a respeito do uso de
agrotóxicos, além de serviços à população por meio da Unidade
Avançada puderam ser  recebidos conflitos da área civil, cujo valor
envolvido não ultrapasse 40 salários mínimos, questões referentes ao
direito do consumidor, planos de saúde, acidentes de trânsito, conflitos
de vizinhança, execução de títulos, como nota promissória e cheque e
cobranças em geral.

15. Com o objetivo de discutir temas relevantes para a formação da
Psicologia presentes na atualidade, o Encontro de Psicologia da FAI
aconteceu do dia 24 de agosto e se estendeu até o dia 28. No primeiro
dia do evento, os participantes acompanharam palestras com o tema
“(In)Capacitados para o trabalho? Trabalho, Estranhamento e Saúde do
Trabalhador no Brasil”, ministrada pelo Dr. André Luis Vizzaccaro-Amaral
(UEL). A segunda, às 10 horas, deve falar sobre “Ser pai de Filho surdo:
vivências paternas”, com o Ms. Fernando Márcio Cortelo (Unicamp).
“Práticas em Psicologia no Sistema Prisional - A atenção em saúde
mental nas prisões”, coordenado pela professora Esp. Evelyn Yamashita
Biasi (AEMS); “O Psicólogo em uma penitenciária feminina”, com a
psicóloga Luciane dos Santos Passos (SAP). e “Intervenções em
Psicologia na progressão penal”, com a psicóloga Isabel Daniela Carrilho
Vieira (SAP). No segundo dia, houve o minicurso “Entre a carne e o
sonho: a psicossomática psicanalítica”, com o Dr. Lazslo Antônio Ávila
(Famerp), que lança o livro “Isso é Groddeck (Edusp). No dia 27, terça-
feira, o minicurso “Falando da morte com crianças” foi realizado pela
Dra. Elaine Gomes Reis Alves (LEM/USP) e a palestra sobre “A morte
escancarada no cotidiano: reflexões da tanatologia”.



Para fechar a programação, o Encontro de Psicologia terá na quarta-feira,
28, a apresentação de práticas e pesquisas na área em exposições orais
de até 15 minutos.

16. Num evento descontraído, mas com a finalidade de direcionar os jovens
que sonham em breve ingressar no Ensino Superior, a FAI marcou
presença com um time de professores e coordenadores de cursos na
Mostra de Profissões da Escola Técnica (Etec) Amim Jundi, em Osvaldo
Cruz. Os docentes da FAI apresentaram aos alunos do 3° ano do Ensino
Médio, por meio de palestras, a atuação de cada profissão que a
instituição disponibiliza por meio de seus cursos. Os estudantes puderam
conhecer as graduações de Fisioterapia, Agronomia, Nutrição, Direito,
Psicologia, Serviço Social, Farmácia e Enfermagem. Além das profissões
explanadas, o vice-diretor da FAI, Wendel Cleber Soares, levou aos
alunos as propostas de benefícios e bolsas de estudos que a instituição
proporciona aos universitários.

17. Em comemoração ao dia do nutricionista, 31 de agosto, o curso de
Nutrição da FAI realizou o XIII Ciclo de Palestras no campus II da
instituição nos dias 28, 29 e 30 de agosto. A abertura do evento foi
ministrada pela coordenadora do curso de Nutrição, professora Claudia
Maria Garcia Lopes Molina e pelas docentes da comissão de organização,
profª Adriana Jorge Zucoloto e Lucia Helena Pacheco Ramos Eduardo. A
ginecologista Elza Tiemi Yamashiro fez apresentação das atividades
relacionadas à campanha de conscientização “Outubro Rosa”,
reconhecida internacionalmente, assistida também pelos alunos do curso
de Serviço Social da FAI. Em seguida a nutricionista especialista em
Nutrição Clínica, Nutrição Esportiva e Funcional, Margareth Viana,
abordou a nutrição no esporte, apontando a avaliação nutricional com
atleta e abriu uma discussão sobre suplementação e alimentos
funcionais. No segundo dia os alunos puderam assistir a palestra
“Engenharia de Alimentos aplicada à Nutrição” pela engenheira de
alimentos especialista em Biotecnologia em qualidade de alimentos,
Hemily Almeida e logo depois, a mestranda pela UNESP, Eliege Carolina
Vaz, discorreu sobre doenças endócrinas. Na sexta-feira, 30, palestra
com Renata Vignali, representante do Sindicato dos Nutricionistas do
Estado de São Paulo e, logo após, uma mesa redonda com profissionais
da área com o tema “Formação Profissional, Constante atualização”, com
a Drª Pamela Modesto, graduada em Nutrição pela FAI em 2009 –
Nutricionista Mestranda na Faculdade de Medicina – UNESP Botucatu –
SP, Drª Andressa Lott, também graduada em Nutrição pela FAI em 2012
– Nutricionista Residente em Materno Infantil na empresa FAMEMA, Drª
Marília Regina dos Santos Valença, graduada em Nutrição pela UNIMAR,
em 2013, aprimoranda na área de Nutrição Clínica na Famema- Hospital
das Clínicas de Marília e Drª Simone Almeida de Oliveira graduação em
Nutrição pela FAI em 2011, com atuação na Usina de Álcool alta Paulista
(Usalpa) em Junqueirópolis – SP. No sábado, 31, a nutricionista Micheli
Bassiquete falou sobre o controle de qualidade nas cozinhas industriais
fechando o Ciclo de Palestra de Nutrição.

18. Terminou no dia, 28 de agosto, o I Curso de Animais Silvestres e
Exóticos da FAI, numa parceria entre o curso de Medicina Veterinária
da FAI e o Grupo de Estudos Avançado de Animais Silvestres
GEAASFAI, para todos os termos dos cursos de Medicina Veterinária e
Ciências Biológicas da instituição. Durante o evento, cerca de 85
estudantes participaram de aulas teóricas sobr a biologia e o manejo de
aves, répteis e mamíferos presentes no Brasil, além de demonstrativas
práticas sobre técnicas de contenção, anatomia de diferentes espécies,
raio-x de répteis e uma pequena introdução sobre a área para estimular
que os alunos ingressem no grupo de estudos de animais selvagens.



19. Os alunos do curso de Direito da FAI prestaram homenagem no dia 28
de agosto, aos 50 anos do discurso do ativista político Martin Luther
King, um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis
dos negros nos Estados Unidos e no mundo. O discurso “I have a dream”
– “eu tenho um sonho”– foi pronunciado no Lincoln Memorial, em
Washington, capital dos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1963 e
marcou a luta contra os abusos racistas na América, mesmo após 100
anos da abolição da escravatura. Apesar de despretensiosa, o intuito da
manifestação foi registrar a importância do legado dele para o mundo,
ainda mais que vivemos um racismo velado.
A professora da disciplina de Direito Constitucional, Fernanda Stefani
Butarelo, acompanhou o ato, realizado na escadaria próxima à
lanchonete do campus II, e congratulou os alunos.

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


