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Informes:

1. Pelo segundo ano consecutivo, os cursos de Agronomia e
Agronegócios proporcionaram aos alunos a visita na 20ª
Exposição da Agrishow. Em ação conjunta com a Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
(SAAMA), também participaram do evento em Ribeirão Preto,
produtores rurais e estudantes da ETEC Engº Herval Bellusci, que
conheceram a maior feira de agronegócios da America Latina. A
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow)
aconteceu nos dias 29 de abril a 03 de maio, no município de
Ribeirão Preto.

2. Com o projeto: “Saneamento – Elemento Básico para o
desenvolvimento”, a FAI conquistou a aprovação no Projeto
Rondon, Operação Forte do Presépio, a ser realizada em 30
municípios nos estados do Pará e Maranhão. As atividades terão
início no mês de julho, entre os dias 6 e 22.
A equipe de 10 “rondonistas” é formada por dois professores e
oito alunos dos cursos de graduação, ligados à questão
ambiental, que irão atuar no município de Tomé-Açu (PA)e
trabalhará na capacitação dos funcionários da Prefeitura de Tomé-
Açu, membros da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura,
no manejo de bacia hidrográfica e no manejo de água e solo. A
direção incentiva a participação em todos os editais e conta com a
colaboração do corpo docente para manter a tendência de
incentivo ao ensino, pesquisa e extensão. O coordenador do
Projeto Rondon na FAI prof. Dr. José Aparecido dos Santos,
esteve no dia 19 de maio no município de Tomé-Açu no estado do
Pará com o objetivo de adequar as atividades propostas no
projeto aprovado à realidade do local, definir questões a respeito
do alojamento, alimentação e transporte da equipe que
participarão da operação. Durante a estada no município, o
professor participou ainda de reunião com o Comando das Forças
Armadas, responsável pelo Projeto Rondon, com os 60
professores coordenadores
e com representantes da Secretaria de Saúde, da Assistência
Social, do Meio Ambiente e da Agricultura.

3. No dia 06 de maio, alunos do curso de Comunicação Social da
FAI viajaram à capital paulista para as gravações do talk-show
Programa do Jô, na Rede Globo, formato que entrevista diversas



personalidades das mais variadas áreas. Na ocasião os
universitários puderam ver de perto a produção de três
programas, obter a experiência de técnicas de entrevistas com o
próprio apresentador e regras gerais da apresentação de um
programa de TV. Também estiveram presentes alunos dos cursos
de Comunicação Social, Direito, Administração, Psicologia,
Desenho Industrial, Odontologia, Ciência da Computação,
Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas e Farmácia, que
também obtiveram a oportunidade de conhecer o ambiente de
televisão, além da interação entre os colegas de plateia.

4. A FAI, com apoio da Prefeitura Municipal de Adamantina e
Câmara Municipal promoveu o “Dia da Saúde” no Bairro Lagoa
Seca, no dia 11 de maio. A população do local recebeu
atendimentos gratuitos como: aferição de pressão arterial e
acuidade visual, teste de glicemia e orientação sobre o uso
correto de medicamentos, orientação postural para crianças, bem
como avaliação do equilíbrio motor de idosos, orientação de uma
alimentação saudável e avaliação do estado nutricional e
consumo de alimentos, avaliação preventiva do câncer e lesões
bucais, avaliação física do índice de massa. A ação de saúde e
meio ambiente na zona rural, também distribuiu mudas doadas
pela SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente de Adamantina), e orientou sobre como evitar a erosão,
através de oficinas técnicas e vídeo sobre a vida e a conservação
do solo.

5. No dia 15, a FAI participou da 2ª edição da Feira de Vocações
na cidade de Bastos, na ACERB (Associação Cultural Esportiva
Rural de Bastos). O evento foi promovido pelo Rotaract Club de
Bastos, por meio do presidente Danilo Deo de Almeida, com o
objetivo de solucionar as dúvidas em relação às profissões
escolhidas pelos alunos do Ensino Médio da cidade. No estande,
servidores da instituição fizeram a distribuição de Kits contendo a
revista Trajetórias, régua, caneta e bala com o logotipo da FAI.
O vice-diretor, professor Dr. Wendel Cleber Soares, falou sobre os
cursos de graduação das quatro grandes áreas (Agrárias,
Biológicas, Exatas e Humanas), explicou sobre as bolsas de
estudos e os projetos de iniciação científica disponíveis na
instituição.

6. Com o objetivo de aumentar o conhecimento e aperfeiçoarem-se
na área, quatro estudantes do curso de Direito da FAI
participaram como ouvintes do XI Congresso Internacional de
Direito Constitucional em Natal (RN), entre os dias 16 a 18 de
maio. Um dos mais importantes na área de Direito Constitucional,
o evento é promovido pela EBEC (Escola Brasileira de Estudos
Constitucionais) desde o ano de 2003, e está estabelecido na
capital do Rio Grande do Norte desde 2007. Neste ano, a temática
abordada foi Constituição, Política e Cidadania com a participação
de diversos juristas brasileiros e internacionais. Nos três dias de
evento, estudantes, advogados e toda comunidade jurídica



debateram sobre os diversos temas propostos pelos palestrantes.

7. A FAI, em parceria com o IAS (Instituto Apoio Social) de
Araçatuba, ofereceu no dia 18 de maio, o Seminário TDAH: Mitos
e Fatos com a participação de crianças, adolescentes,
profissionais de saúde e agentes sociais, educadores e pais. O
seminário foi ministrado por João Roberto Franco, psicólogo
formado pela Unesp de Assis, com aprimoramento profissional
pela Unicamp (Universidade de Campinas) e mestre em Educação
Especial pela UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) e foi
direcionado também aos profissionais de educação de escolas
públicas e particulares, e com o objetivo de proporcionar um
espaço, onde diferentes disciplinas possam discutir sobre os
desafios contemporâneos do processo ensino-aprendizagem.

8. O Curso de Pedagogia da FAI realizou atividade extraclasse, em
comemoração ao dia do pedagogo, no dia 20 de maio, com
objetivo de aprimorar a formação dos alunos, com apresentação
literário-musical e coreografia. Na ocasião, foram abordados
temas relacionados aos conteúdos ministrados durante o
semestre, envolvendo financiamento da educação para o Ensino
Médio, formação de professores, estatuto do magistério, plano de
carreira e outros.

9. No dia 20 de maio, o Prof. Dr. Márcio Cardim diretor geral da FAI
e Conselheiro do CEE, participou da sessão solene de
comemoração dos 50 anos do CEE (Conselho Estadual de
Educação) na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo.
Estiveram presentes deputados, autoridades, dirigentes,
professores, diretores de escolas e os Conselheiros do CEE. Foi
uma reunião comemorativa com discursos de alguns deputados,
do Secretário da Educação do estado de São Paulo Herman
Jacobus Cornelis Voorwald, e da Presidente do CEE de SP
Guiomar Namo de Melo. O Prof. Dr. Herman destacou que a
gestão de Recursos Humanos deve ser valorizada e incentivada,
pois somente assim poderá se mudar a educação do estado de
São Paulo e a educação do Brasil. A Presidente do CEE, profª Drª
Guiomar Namo de Melo em seu discurso enfatizou que o Estado
de SP tem que ser exemplo para a educação brasileira. O CEE
tem contribuído ao longo desses 50 anos para a inclusão ao
acesso da educação básica, com 100% de inclusão no estado de
SP. O Prof. Márcio Cardim estará à frente do CEE como
Conselheiro até julho de 2015 e se dedicará a contribuir para
implantação de programas que visem a melhoria da qualidade de
formação dos alunos, tanto a nível básico como superior.

10. Entre os dias 21 e 24 de maio, alunos, ex-alunos e profissionais
da área de Biologia participaram da Semana da Biologia edição
2013 da FAI, com os tema “aconselhamento genético” abordado
pela professora Dra Erika Cristina Pavarino, da UNESP
(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) de São
José do Rio Preto; “As novas deliberações do CRBio-01” (Conselho
Regional de Biologia da Primeira Região), de São Paulo, com o



professor Dr. Celso Luis Marino e “ Citologia Hematológica”, com
Eder do Nascimento Ruete.

11. Alunos do curso de Serviço Social da FAI participaram do ciclo
de palestras da Semana do Serviço Social, nos dias 16 e 17 de
maio. Com o tema “Saúde Mental e Atendimento Profissional -
Propostas de uma Nova Experiência”, três palestrantes
compartilham seus conhecimentos no primeiro dia de palestras.
No encerramento, foi abordado o tema: “Trabalho em Assessoria
sobre Serviço Social”, assunto importante sobre trabalho de
cunho liberal, o que possibilita mais um campo de atuação para o
profissional assistente social. A Semana do Serviço Social foi
alusiva às comemorações do dia 15 de maio, “Dia do Assistente
Social”. A Profissão visa compromisso com a democracia e com o
acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos.

12.Docente do curso de Comunicação Social com habilitação em
Jornalismo da FAI, Prfª Ieda Borges, teve trabalho aprovado para
apresentação no Ibercom 2013 com o tema - Comunicação,
cultura e esferas do poder - que acontece nos dias 29 e 31 de
maio, em Santiago de Compostela, na Espanha. Ex-alunos da FAI,
são co-autores do artigo, com o resultado parcial da pesquisa do
trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora no
semestre passado e que esta relacionado com a projeto de
pesquisa desenvolvido pela docente em seu doutorado na
Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo (USP).

13.O Coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência da FAI, professor Dr. Orlando Antunes Batista,
participou do III Encontro Nacional do PIBID em Brasília, nos
dias 14 a 16 de maio. O objetivo do Encontro foi sistematizar as
ações do PIBID no sentido de aprimorar o desenvolvimento da
aprendizagem na Educação Básica, bem como realizar o debate
de novas tecnologias para controle da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) da eficiência do
programa em cada instituição integrante do PIBID.

14.No dia 25 de maio, os docentes da FAI estiveram reunidos para
debater sobre o papel do professor no Ensino Superior, no 1º
Encontro de Docentes da FAI. O objetivo do evento foi
fortalecer o corpo docente com ações de integração e espaço para
discussão de estratégias para o Ensino Superior. Tal ação integra
o Programa de Qualidade de Ensino da instituição.
Os professores da rede pública que integram o PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) também foram
convidados. O evento contou com a  presença do Prof. Dr. Marcos
Masetto, Mestrado e Doutorado em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo que atua na área de educação
com ênfase em formação pedagógica de professores
universitários, abordando os desafios atuais no ensino superior na
universidade. O diretor geral da FAI, prof. Dr. Márcio Cardim,
ressaltou as ações colaborativas entre corpo docente e direção



que visam a melhoria na qualidade de ensino.

15.Visando divulgação dos cursos e ampliação da marca nas redes
sociais, a FAI realizou o lançamento da campanha para o
“Vestibular de Inverno 2013”. Com o objetivo de acompanhar
uma tendência mundial e obter participação efetiva dos alunos,
professores e funcionários, bem como apoio dos empresários,
comerciantes e comunidade em geral de Adamantina e região, a
FAI investe em uma campanha inovadora para a divulgação do
Vestibular de Inverno 2013. A ideia é atingir mais forte as redes
sociais, não deixando de lado as mídias tradicionais, alcançando
mais diretamente os jovens, o grande público da instituição. O
lançamento aconteceu nesta segunda-feira, 27 de maio, no
campus I, com a presença de docentes, servidores, empresários e
autoridades do município e região. Na solenidade, o diretor geral
da FAI, professor Dr. Márcio Cardim, fez um retrospecto da
administração ao longo de dois anos quanto à captação de
recursos via agências de fomento à pesquisa e extensão,
aumento no número de alunos e investimento no Programa de
melhoria da qualidade de ensino da FAI.
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