
 
 
 
 
 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 08/2011 
 
 

                        Período: 19 de agosto a 13 de setembro de 2011 
 
Informes: 
 

1. O curso de Farmácia da FAI promoveu entre os dias 29 e 30 de agosto, o 
11° Ciclo de Palestras de Farmácia no auditório Miguel Reale, Campus II 
da FAI. No período da manhã os alunos puderam participar de minicursos 
com o Dr. Daniel Antunes e Dr. Sandro Januário falando sobre “Boas 
Práticas de Dispensação com Ênfase em POPs” e “Noções Gerais de 
Interpretações de Exames Laboratoriais. Na noite do dia 29 aconteceu uma 
palestra com a  Profª Ma. Fabiana Veiga da Silva falando sobre o tema: 
Interações Medicamentosas: Aspectos Farmacocinéticos e 
Farmacodinâmicas”, e  no dia 30, a palestra ficou por conta de um aluno 
formado pela FAI, o farmacêutico David Wilson Ferreira, com o tema 
“Mecanismos Gerais de Ação dos Fármacos”.  

 
2. Em continuidade ao projeto da Comissão Permanente de Divulgação do 

Vestibular, alunos, professores e funcionários da FAI trabalharam na Feira 
Agropecuária de Presidente Venceslau , que ocorreu no entre os dias 19 e 
28 de agosto, em um estande de divulgações dos cursos da instituição, além 
de realizarem ações no local com cursos da área da saúde. 

 
3. No dia 18 de agosto aconteceu em São Paulo o I Encontro entre as  

Instituições de Ensino Superior Municipais do Estad o de São Paulo , sob 
coordenação da FAI. Realizado na Sala de Reuniões do Conselho Estadual 
de Educação do Estado de São Paulo, Dirigentes de Instituições Públicas 
debateram os rumos da educação superior municipal no Estado de São 
Paulo e as políticas estabelecidas pelo Governo Estadual para esse 
segmento. Ao final da reunião ficou estabelecido: 
- Criação do Fórum Permanente das Instituições municipais de Ensino 
Superior do Estado de São Paulo. 
- Instituir o Programa de apoio à Educação Superior através das Instituições 
Municipais de Ensino Superior – PROIMES – no âmbito do Estado de São 
Paulo. 
- Encaminhar pedido de repasse de recursos a Secretaria de Educação às 
Instituições Municipais de Ensino Superior com o objetivo de instituir 
Programa de ampliação da oferta de Ensino superior do Estado de São 
Paulo, conforme minuta anexa. 
- Solicitar ao Presidente do Conselho Estadual de educação a alteração da 
composição do referido Conselho, contemplando a indicação de conselheiros 
(mínimo: 2 titulares e 2 suplentes) representantes das Instituições Municipais 
de Ensino Superior, tendo em vista que as IES Municipais têm seus atos 
autorizados, reconhecidos e acompanhados pelo CEE-SP e sentem a 
necessidade de participarem da política educacional. 
- Realizar campanha para informar as instâncias Estadual e Federal dos 
poderes executivos e legislativo que as Instituições Municipais de Ensino 
Superior integram o Sistema Público de Ensino, portanto, ordinariamente, 
devem ser consideradas aptas a participar de programas, editais e projetos 
desenvolvidos com recursos públicos geridos por essas esferas de poder,  



 
 

 
passando, assim, a ser prática comum e não extraordinária na confecção de 
documentos legais que as habilitam a participar da política educacional e 
concorrer igualitariamente aos objetos dos editais públicos. 
- Escolha de representantes das IES Municipais para reunião com Secretário 
Estadual de Educação e o Governador do Estado de São Paulo. 
 

4. Recentemente a FAI foi contemplada com um acervo de aproximadamente 
oito mil livros através da Secretaria Estadual do Meio Ambie nte  
correspondente a quinze cadernos da série que abrange a temática 
ambientalista. Não apenas a FAI, mas também outras instituições serão 
beneficiadas com os livros, dentre elas, as escolas municipais e estaduais de 
Adamantina e os acervos das bibliotecas regionais, pelo intermédio do Prof. 
Luis Carlos Galvão. 
 

5. No dia 22 de agosto teve início a XV Semana da Informática da FAI . Com 
uma extensa grade de mini-cursos e palestras, a semana oferece aos alunos 
e interessados a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em 
informática, através de tópicos atuais sobre o assunto. A novidade deste ano 
ficou por conta do Microsoft Techday que reuniu renomados profissionais da 
área ministrando palestras sobre as novidades do campo das tecnologias. 
Rafael Dohms que ministrou  palestra com o tema “Trilhando o caminho de 
PHP, explica que os futuros alunos que desejam atuar na área encontrarão 
um mercado amplo de oportunidades. 

 
6. CICFAI 2011 terá uma nova modalidade de congresso. Tendo como objetivo 

divulgar pesquisas, o CICFAI conta também com o CICFAI Júnior, para 
alunos dos ensinos fundamental e médio, e a introdução do CPCFAI 
(Congresso de Pesquisa Científica da FAI)  para pessoas que já 
desenvolvem atividades de pesquisa. O Congresso que acontece 
anualmente reunindo alunos de diversas partes do país, será realizado entre 
os dias 17 e 21 de outubro. 

 
7. Em agosto, a FAI foi contemplada com 03 bolsas pelo Programa 

Institucional  de Bolsas de Iniciação Científica  (PIBIC/CNPq ). As bolsas 
são para alunos de graduação da FAI, para o período de 2011-2012. Para 
concorrer às bolsas exigiu-se a indicação de um orientador com o título de 
doutor e um projeto de pesquisa. A seleção dos projetos para a 
contemplação da bolsa está em andamento.  Criou-se um Comitê Interno 
para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 
PIBIC/CNPq/FAI, constituído pelos professores doutores: Délcio Cardim, 
Paulo Sérgio da Silva, Fúlvia de Souza Veronez, Rita de Cássia Bertolo 
Martins, Sandra Helena Gabaldi Wolf e Wendel Cleber Soares. Um Comitê 
externo também está sendo elaborado. 

 
8. O Departamento de Enfermagem da FAI em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Adamantina estão realizando palestras nas escolas 
de ensino médio de Adamantina, ministradas pela professora Rosemary 
Mantovani e discentes do 6° termo do Curso de Enfer magem com o tema: 
“Campanha de Prevenção e Conscientização às Drogas n as Escolas ”.  

 
9. No dia 11 de setembro, foi realizado concurso público na FAI  com vagas 

para telefonista, orientador de estágios, vigia, advogado, jornalista, eletricista 
e pintor. As provas tiveram início às 9:00 horas no Campus II da FAI. Foram 
inscritos 537 candidatos. 

 
 



 
 
 

 
10. A FAI esteve presente na 23° Expo Verde e Exposição Agropecuária , 

Comercial e Industrial de Adamantina,  com um estande apresentando 
seus cursos e expondo seus trabalhos das áreas de agrárias, biológicas, 
exatas e humanas. Superando as expectativas, o trabalho contou com a 
ajuda de professores, alunos e funcionários da FAI que disponibilizaram seu 
tempo livre ajudando na elaboração e recepção. No local foram realizadas as 
inscrições para o vestibular 2012 que acontece no dia 30 de outubro e 
orientações sobre o CICFAI (Congresso de Iniciação Científica da FAI). 

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


