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Informes: 
 

1. Teve início, no dia 03 de outubro, a III Mostra de Profissões da FAI , onde 
alunos das escolas de toda região tiveram a oportunidade de aprender um 
pouco sobre cada profissão e conhecer a infraestrutura da faculdade. No 
terceiro dia, a FAI recebeu cerca de 850 alunos da região para o 
encerramento do evento, que contou, em sua totalidade, com a participação 
de aproximadamente 2.000 adolescentes. Mais de 15 cidades da região 
estiveram presentes no evento. Um dos responsáveis, o Prof. Dr. Paulo 
Sérgio da Silva, destacou que os três dias da Mostra foram, sem dúvida, um 
evento fundamental para os jovens que ainda sentem-se confusos em 
relação às profissões, onde puderam ser orientados por profissionais de 
cada área, e assim, optar pela escolha certa. 

 
2. Alunos de Medicina Veterinária  prestaram serviço de pronto atendimento 

aos animais durante a Expo Verde 2011. Orientados pelos professores do 
curso os alunos ficaram de plantão para prestar socorro e prevenir algum 
problema que os animais pudessem apresentar. É uma oportunidade única 
para os alunos treinarem seus conhecimentos, além de trazer segurança 
para expositores, pois é um serviço diferencial que o envento ofereceu 
juntamente com a FAI.  

 
3. A Clínica Veterinária da FAI é hoje um dos melhores hospitais veterinários 

que existe na região, possuindo equipamentos de ultima geração, sala de 
cirurgia, grande estrutura para atender animais de pequeno e grande porte, 
além de um corpo docente qualificado. A Clínica conta agora com setor de 
ovinocultura , que segundo o zootecnista e professor do curso de Medicina 
Veterinária da FAI, Prof. Dr. Carlos Eduardo C. Belluzo, é uma atividade 
nova e bastante lucrativa.  

 
4. O curso de Gerontologia da FAI recebeu recentemente as diretoras da 

Associação Brasieleira de Gerontologia (ABG) , Thais Bento Lima da Silva 
e Evany Bettine de Almeida. O motivo da visita foi explicar aos alunos de 
Gerontologia os propósitos da ABG, o que é a Gerontologia e a sua 
importância na região da Alta Paulista. Adamantina não possui um centro de 
convivência para idosos. Este tipo de projeto faria com que os idosos 
tivessem ocupação no seu tempo livre, além de ter um maior significado em 
seu processo de envelhecimento. As diretoras da ABG, explicaram que o 
mercado de trabalho para o Gerontólogo é diversificado e amplo, e que tem 
profissionais trabalhando em programas de qualidade de vida, planos de 
saúde, consultoria, preparação de aposentadoria, academia, entre tantos 
outros. A gerontologia se faz necessária, porém a sociedade ainda precisa 
entender o quão fundamental é o trabalho deste profissional.   

 
5. Recentemente, os alunos do 5° termo do Curso de Pedagogia da FAI  

realizaram, sob a orientação da Profª Siomara Marinho, uma demostração de 
recursos pedagógicos adaptados para minimizar as limitações funcionais, 
motoras e sensoriais do aluno com deficiência física, no que se refere à 
confecção de recursos pedagógicos adaptados a situações educacionais.  

 
 



 
 
 

 
 
 
6. O curso de Comunicação Social da FAI  nomeou recentemente o Prof. Ms. 

Antônio Carlos Bassio Haddad, conhecido como Cacá, como o novo 
coordenador do curso. Com graduação e mestrado em Comunicação Social 
pela Università Pontifícia Salesiana de Roma, Cacá lecionou na FAI no 
período de 2003 a 2006, retornando em 2010. O Professor comentou que é 
muito gratificante aprender junto com o aluno e que é muito importante estar 
sempre atualizado, pois não adianta entrar numa sala de aula e deixar que 
os alunos apenas escutem, ainda mais, no mundo da comunicação onde as 
informações são rápidas demais”. Em relação à queda do diploma para 
jornalistas, Cacá enfatiza que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal é um absurdo, mas que ainda assim, o profissional graduado terá 
mais chances de emprego do que os não possuem diploma. 

  
7. Curso de Psicologia da FAI se destaca no III Fórum Trabalho e Saúde na  

UEL (Universidade Estadual de Londrina) . O evento, organizado pelo 
grupo de pesquisa do CNPQ denominado RET, reafirmou mais uma vez a 
consistência da formação profissional em Psicologia da FAI. A experiência de 
estágios das alunas Daniela Bonadirman da Silva e Maira Angélica 
Rodrigues de Souza foi escolhida para apresentação oral entre pesquisas 
brasileiras e internacionais sobre saúde do trabalhador, como destaca o 
coordenador do curso de Psicologia, o Prof. Cassiano Rumin. O 
reconhecimento da qualidade do corpo docente de Psicologia da FAI, 
também foi conferido pelo convite recebido por Cassiano Rumin para dirigir 
as Sessões de Comunicação e Pesquisa do III Fórum Trabalho e Saúde. As 
pesquisas do professor ainda podem ser encontradas em revistas científicas 
da USP, do Conselho Federal de Psicologia e da própria FAI. 

 
8. Alunos do Curso de Direito da FAI  assistiram palestras com os professores 

Aleksander Mendes Zakimi, que abordou o tema “Marketing Pessoal e 
Gestão Estratégica para Advogados e Escritório de advocacia; e o professor 
Alita Almada, falando sobre “ A importância de escrever bem!” No final de 
outubro, o curso de Direito realizará uma visita ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo, onde serão recebidos pelo Desembargador Presidente da Seção de 
Direito Privado, Dr. Fernando Maia da Cunha. Os alunos também visitarão a 
sede da OABSP, onde serão recebidos pelo Vice-Presidente, Dr. Marcos da 
Costa. 

 
9. Recentemente os alunos do 2° termo de Serviço So cial da FAI, realizaram 

uma visita ao “Acampamento e Assentamento Rural ” na cidade de 
Teodoro Sampaio, SP. Acompanhados pelo Prof. Dr. Lindomar Teixeira Luiz, 
os graduandos tiveram a oportunidade de conhecer as diversas faces da 
realidade regional que expressa uma totalidade mais ampla ligada às 
questões sociais de intervenção da profissão de Assistente Social. Em 
preparação à visita, os alunos assistiram a uma palestra com a assistente 
social Aparecida de Jesus do ITESP (Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo).  

 
 

Notícias para o Boletim Informativo podem ser envia das para o seguinte endereço: 
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