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                        Período: 27 de outubro a 25  de novembro de 2011 
 
Informes: 

 
1. Com o objetivo de debater os rumos da educação superior  municipal no Estado de 

São Paulo e as políticas estabelecidas pelo Governo Estadual para o segmento na 
busca de recursos e investimentos em ensino, pesquisa e extensão, o dirigente da 
FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim, juntamente com o pró-reitor de extensão, Felício 
Muradi, da UNITAU (Universidade de Taubaté), realizaram encontro em 26 de 
outubro na Secretaria de Educação de São Paulo, com um dos diretores da Pasta, 
Sebastião Arruda. Eles representaram as 28 Instituições Municipais de Ensino 
Superior do Estado de São Paulo. De acordo com o diretor da FAI, na reunião surgiu 
a possibilidade de a instituição participar, juntamente com USP, UNESP e UNICAMP, 
de um processo de formação continuada de professores da rede pública, a qual conta 
com 1.206 escolas estaduais prioritárias. Os alunos da IMES, que cursam 
licenciatura, serão tutores da formação continuada nas escolas da rede pública. O 
aluno tutor vai trabalhar 20 horas semanais nas escolas estaduais e os professores 
tutores irão supervisiona-los, afirma. Os docentes dos cursos de licenciatura da FAI já 
estão trabalhando em projetos.  

 
2. Entre os dias 24 e 27 de outubro, aconteceu nos Campus II e III da FAI, o II 

Simpósio de Fisioterapia da FAI , onde foram ministradas seis palestras, que 
abordaram temas como a dor crônica, osteopatia, fisioterapaia no esporte, na 
estética, na neurologia e em pediatria. Também foram oferecidos mini-cursos de 
Pilates e de Maitland. O simpósio teve adesão de quase todos os alunos do primeiro 
ao quarto ano do curso de Fisioterapia, que ficaram satisfeitos com os temas e 
organização.  

 
3. O curso de Direito da FAI  obteve renovação de reconhecimento em sessão plenária 

realizada em 26 de outubro no Conselho Estadual de Educação (CEE). A decisão 
põe fim ao parecer desfavorável de um dos conselheiros da Pasta, na avaliação feita 
em dezembro de 2010. Com a deliberação, publicada no Diário Oficial do dia 27, o 
curso mantém regularidade e  
cumpre todas as metas estabelecidas. O corpo docente atua com seriedade e temos 
também um corpo discente muito aplicado. Foi um grande equívoco e agora a 
injustiça foi solucionada, explica a Diretora Jurídica, Dr. Fernanda Butarelo. “A FAI 
agradece a honestidade e presteza do relator Décio Lencioni Machado, que 
constatou que a FAI atendeu todas as exigências do relatório circunstancial dos 
especialistas, bem como atendeu a Comissão de Estudos Jurídicos da OAB”, finaliza 
Márcio Cardim.  

 
4. Alunos de Direito da FAI fizeram a primeira fase do V Exame de Ordem  Unificado 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB ) realizado no dia 30 de outubro. Os 
alunos do último termo do curso de Direito, Juliano Camargo, Keslley Yedda Nikolaus 
e Laís Borro Gasparini tiveram mais acertos que o mínimo exigido para aprovação. 
Segundo o coordenador do curso, Prof. Ms. Igor Terraz, este número é um bom 
resultado para alunos que ainda não concluíram todas as disciplinas do curso. 
“Mesmo no décimo termo, ainda em fase de estudo das disciplinas, é uma média que 
nos deixa muito feliz, pois mostra que estamos fazendo um bom trabalho dentro da 
FAI. O mérito desta conquista não é somente dos alunos que se dedicaram, mas 
também dos professores que não mediram esforços para transmitir seus 
conhecimentos aos estudantes”, conclui.  

 
5.  No dia 27 de outubro, alunos do 4º ano e professores do curso de Odontologia da 

FAI participaram do 3º Encontro do Centro de Assistência Odontológica a 
Pessoas com Deficiência (CAOE), na Unesp de Araçatuba . De acordo com o 
coordenador de Odontologia, prof. Ms. Jean Paulo Rodolfo Ferreira, o evento propicia 
aos alunos o contato com profissionais renomados da área 
e o conhecimento de atividades realizadas bem como  procedimentos do Centro de 
Assistência Odontológica, aumentando assim o conhecimento clínico e teórico 
destinados ao atendimento de pacientes especiais”. 

 
 
 
  

 



 
 
6. No dia 05 de novembro, alunos do curso de Comunicação Social da FAI ,  

realizaram visita ao distrito de Varpa, situado no município de Tupã. Acompanhados 
pela profª Ms Cássia Popolim, os estudantes fizeram registro fotográfico da 
comunidade colonizada por imigrantes vindos da Letônia, e retrataram a história 
daquelas pessoas e da cidade através das lentes de uma câmera. Conforme registros 
históricos, os colonizadores do povoado, estabeleceram-se na margem direita do rio 
do Peixe depois do domínio da Revolução Russa, no final de 1922.  

 
7.  Recentemente alunos do curso de Enfermagem da FAI participaram da Expo  

Enfermagem , em São Paulo. Com o objetivo de conhecer as novidades de empresas 
brasileiras e internacionais, fornecedores de produtos, equipamentos e serviços 
destinados às atividades de Enfermagem e Medicina, os alunos percorreram mais de 
8 mil m² de exposição , acompanhados pelas professoras Ms Marília Egea e 
Rosemary Mantovani, visitando estandes e conhecendo novas empresas do 
segmento, além de participarem de fóruns com cursos e treinamentos especializados.  

 
8. Aconteceu, nos dias 09 e 10 de novembro, o Ciclo de Palestras de  Odontologia 

2011, no auditório Miguel Reale, Campus II da FAI.  Estiveram presentes o Prof. Dr. 
Artênio José Isper Garbin, Mestre e Doutor em Ortodontia e Ortopedia Facial na 
UNICAMP, e os mestres Leonardo Perez Faverani e Gabriel Ramalho Ferreira, 
professores colaboradores do curso de Especialização em Implantodontia pela 
associação Brasileira de Odontologia (ABO) de Araçatuba. Encerrando o primeiro dia 
do ciclo, foi apresentado o projeto Dentista do Bem e exibição do documento “Boca a 
Boca, pela coordenadora regional do projeto, Cíntia E. Quinto Martins. No segundo 
dia os professores mestres Leonardo Peres Faverani e Gabriel Ramalho Ferreira 
ministraram a palestra “Cirurgia Bucal e a Reconstrução dos Maxilares”. O Prof. Dr. 
Adilson Hideki Ueno, mestre e doutor em Reabilitação Oral pela USP de Bauru 
encerrou o ciclo falando sobre a importância da oclusão na reabilitação oral. A 
entrada para os dois dias de palestra foi a colaboração com 2 quilos de alimentos 
doados à Santa Casa de Adamantina.   

 
9. Nos dia 08 e 09 de novembro, o diretor geral da FAI, prof. Dr. Márcio Cardim, e o 

coordenador do Núcleo de Prática de Pesquisa da instituição, prof. Dr. Paulo Sérgio 
da Silva, participaram da Conferência Internacional sobre  “Indicadores de 
desempenho nas Instituições de Ensino Superior (IES)  ocorrida no Pergamon 
Hotel em São Paulo. A Conferência organizada pela International Business 
Comunications (IBC) e InformaGroup Latin América, teve como objetivo refletir sobre 
o estabelecimento de um modelo de gestão integrada, focado na avaliação dos 
impactos de evasão e inadimplência nas IES. O diretor e o coordenador de Pesquisa 
representaram a FAI no evento, com duas apresentações. Uma delas abordou a 
“Gestão Competitiva no Setor de Ensino Superior”, já a segunda tratou dos “Modelos 
e Indicadores para Gestão da Evasão e Riscos nos Índices de Inadimplência”. 
Para Márcio Cardim, definir indicadores adequados e “estruturar  um    planejamento 
estratégico alinhado a um plano de desenvolvimento institucional, visando otimizar 
resultados e desempenho da IES, é fundamental para o sucesso num ambiente 
competitivo do ensino”. 

 
10. No dia 14 de novembro aconteceu na FAI, o I Encontro dos Profissionais  

Farmacêuticos  atuantes na região da alta Paulista. O Encontro teve a presença da 
Presidente e Conselheira do Consellho Regional de Farmácia do Estado de São 
Paulo (CRF-SP), profª Ms Raquel Rizzi e de mais de 100 farmacêuticos da região. A 
pauta da reunião visou apresentar as ações desenvolvidas pelo CRF-SP em todo o 
estado que tem como objetivo zelar pela assistência farmacêutica, além de orientar e 
fiscalizar o exercício ético da profissão para que haja atendimento confiável à 
sociedade.  

 
11. Com cerca de 1050 candidatos, foi realizado, no final de outubro, a primeira edição 

do Vestibular 2012 da FAI , que superou as expectativas da direção da Instituição. É 
esperado que cerca de 90% dos candidatos que realizaram a prova efetuem a 
matrícula, uma vez que já demonstraram interesse pela instituição que, 
constantemente, vem demonstrando melhorias acadêmicas e de infraestrutura.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Recentemente, o curso de Direito  da FAI, em parceria com a Diretoria da OAB de 
Adamantina, realizou uma palestra no auditório Miguel Reale, Campus II da FAI, com 
o tema “Mundo natural e humanístico: problemas fundamentais e o papel do Direito 
Ambiental nesse contexto”, ministrado pelo vice-presidente da CETESB (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) Nelson Bugalho. O objetivo foi trazer àqueles que 
tem preocupações com o meio ambiente um pouco mais de informação.  

 
13. O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas  obtém prazo máximo de 

renovação de reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação. Com a 
deliberação publicada no Diário Oficial, o curso mantém a regularidade para os 
próximos cinco anos. De acordo com o coordenador do curso, prof. Ms. André 
Mendes Garcia, o reconhecimento renovado é reflexo do trabalho desenvolvido em 
todos esses anos pelos professores do curso de TADS e pela infraestrutura e apoio 
oferecidos pela FAI.  

 
14. No dia 18 de novembro, o Conselho Estadual de Educação (CEE), publicou no Diário 

Oficial, a renovação de reconhecimento do curso de Letras da FAI . A avaliação foi 
realizada no primeiro semestre deste ano por especialistas designados pelo CEE. 
Além da renovação também houve alteração da grade curricular do curso. “A grade 
foi alterada, em proposta feita pelo corpo docente qualificado” segundo a professora 
Simone Leite, coordenadora da ISE.  

 
15. Recentemente, alunas do curso de Fisioterapia da FAI, participaram do XIX 

Congresso Brasileiro de Fisioterapia , em Florianópolis (SC). Cristiane Aparecida 
Sales Damascena, Leila Cristina Frata Dias, Rúbia Mara Kikina Zutin e Simone Moya 
Suzuki apresentaram pesquisas científicas sob a orientação dos professores de 
Fisioterapia da FAI. As pesquisas trataram sobre a análise da frequência cardíaca e 
pressão arterial de idosos, que foram submetidos a um programa fisioterapêutico de 
atividade física de longa duração. A mobilidade e composição corporal de idosos 
também foram analisadas e apresentadas pelas estudantes.  
A aluna do 4º Termo, Glaciele Crancianinov, participou do Congresso na categoria de 
ouvinte. 

 
16. Com o objetivo de capacitar empresários, diretores, gerentes, professores, 

profissionais liberais, líderes e consultores para analisar, desenvolver e executar 
projetos e buscar soluções de problemas da área financeira, 
a FAI está preparando para 2012, um novo curso de pós-graduação em  Auditoria, 
Controladoria e Gestão Financeira . O público-alvo são os graduados em 
Administração, Economia, Matemática, Estatística, Engenharias ou áreas afins que 
pretendem especializar-se em uma carreira profissional.  

 
17. Recentemente, alunos do curso de Educação Física da  FAI participaram do 25° 

Passeio Ciclístico, realizado duas vezes ao ano no município de Adamantina.Com 
saída no Parque dos Pioneiros, os alunos realizaram juntamente com o coordenador 
do curso de Educação Física, Fabiano Montagnoli, testes físicos e coletas de dados, 
antes e depois das atividades, para desenvolver artigos relacionados à flexibilidade 
das 50 crianças presentes no passeio. “Atividades como esta são importantes não 
apenas para que as crianças se estimulem a praticar esportes, mas também aos 
alunos que têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos 
durante o curso”, diz o coordenador do curso. 

 
18. Aconteceu na manhã do dia 19 de novembro, a cerimônia de premiação  da quinta 

edição do Congresso de Iniciação Científica da FAI . O evento aconteceu no 
auditório Miguel Reale, reunindo diretores da instituição, docentes e autoridades 
municipais. Durante o envento, os autores dos melhores trabalhos nas modalidades: 
CICFAI, CIC FAI Junior e CPCFAI foram premiados. Os classificados em primeirio 
lugar receberam um notebook, na segunda colocação, uma impressora e em terceiro, 
um pen-drive. Além disso, foram entregues certificados com o título de menção 
honrosa. A direção da FAI juntamente a Comissão Organizadora parabenizam todos 
os participantes que garantiam mais uma vez o sucesso do evento.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
19. FAI reforça o marketing institucional e passa por r eestruturação física , 

investindo na área institucional, tanto interna quanto externamente nos três campi. 
Foram comprados mais de R$200 mil em materiais de informática, que incluem 
servidores, 70 computadores para laboratórios e 50 projetores multimídia para salas 
de aula e acessórios. Dentro das reformas já concluídas está o calçamento na torre 
da rádio Cultura e o curral para os carneiros da Clínica de Veterinária. Foram 
reformados os painéis dos luminosos do Campus II e Campus III, onde está sendo 
trocada toda a parte elétrica e as lonas de identificação visual da nova campanha Eu 
escolho. Outros 10 luminosos serão distribuídos em estabelecimentos para a 
divulgação da marca FAI, além da distribuição de 8 mil adesivos para carros. Para o 
período natalino, os três campi receberam três árvores de Natal.  
Mais de 20 pontos de ônibus escolares e micro-ônibus e ônibus estudantis têm nossa 
identificação visual na parte traseira. Com certeza a biblioteca é outro foco. ”Nosso 
objetivo é que os alunos cheguem em fevereiro com a biblioteca nova, com todos os 
materiais do jeito que nós deixamos em agosto para eles”, detalha o vice-diretor. A 
fachada do ATC recebeu pintura, tanto na parte externa como na interna, com a 
divulgação do vestibular da FAI e das redes sociais. A área interna do Parque do 
Iguaçu também recebeu pintura com os logos da instituição. Além disso, um stand 
inflável da FAI irá percorrer toda a região, com divulgação da marca institucional e do 
vestibular. “A direção também está empenhada na parte pedagógica, buscando 
caminhos para a melhoria do ensino, tendo já implementado algumas ações e estará 
frequentemente junto com a direção acadêmica e todo o corpo docente e discente, 
buscando alternativas para esse fim. A participação da FAI no ENADE, além do 
resgate do FIES tem também como um dos objetivos a qualidade de ensino dos 
cursos de graduação da FAI”, frisa o diretor da FAI, prof. Dr. Márcio Cardim. 

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


