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Informes:

1. No primeiro dia útil do ano de 2013, a direção da FAI se reuniu
para estabelecer as metas para 2013 e estudar a implantação
de reajustes salarial para o corpo administrativo e docente, com
previsão para o início do período letivo, bem como a implantação
de novos uniformes para os funcionários, aquisição de novos
computadores, materiais para laboratórios e ar condicionados, e a
contratação de professores e servidores administrativos. Além
disso, 1.377 novos livros forma licitados pela direção no valor de
R$ 229.885,79.

2. A FAI conquistou 468 bolsas de estudo provenientes dos
governos estadual e federal em 2012. A capacitação que beneficia
diretamente os cofres da instituição, representa R$ 192 mil
mensais, totalizando R$ 2,3 milhões por ano. Neste início de ano
a instituição obteve ampliação do número de bolsas no programa
PIBIC_EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica para o Ensino Médio) do CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Além do PIBIC e
PIBIC_EM, a FAI participa de vários programas de bolsas de
estudo, como o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência), Escola da Família, Bolsa Alfabetização,
projetos de pesquisa tipo FAPESP, rede – SANS e o projeto Vale
do CNPq.

3. A direção da FAI reuniu os docentes na tarde do dia 04 de
fevereiro, no Auditório Miguel Reale para abertura do ano
letivo. O Prof. Dr. Márcio Cardim, apresentou um panorama da
educação superior no Brasil e apresentou o saldo nas finanças da
instituição. Na reunião também estiveram presentes a professora
Drª Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira e o professor Welton
Roberto Silva da Uni-FACEF (Centro Universitário de Franca), que
abordaram o desempenho acadêmico e indicadores educacionais.

4. Diretor da FAI Prof. Dr. Márcio Cardim e reitor da USP Prof. João
Grandino Rodas, ambos membros do CEE  concedem entrevista
em reunião de início das atividade em janeiro de 2013 e
ressaltam a importância das licenciaturas e a necessidade de
incentivo à formação de professor. Com o objetivo de estimular o
interesse para a formação de professores, a FAI vem buscando
parcerias com os governos estadual e federal para a conquista de
bolsas de estudos. Só em 2012, a instituição ofertou 454 bolsas
para os programas Escola da Família, PIBID, PIBIC PIBIC_EM e



Bolsa Alfabetização. Para este ano, a instituição busca em torno
de 600 bolsas para os cursos de licenciaturas.

5. A FAI obteve o recredenciamento institucional pelo prazo
máximo de cinco anos. Em junho de 2012 foi protocolado e PDI
(Plano de Desenvolvimento Institucional) para análise do
Conselho Estadual de Educação. E em outubro, dois especialistas
do CEE estiveram na instituição a fim de verificar as instalações e
infraestrutura acadêmica. Durante avaliação dos três campi
institucionais, os especialistas foram acompanhados pela direção
da FAI. Foi realizado também uma reunião com o corpo docente,
servidores e alunos.

6. Alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAI, que
realizaram estágio profissional na “Mancomunidad Transfronteriza
Rio Lempa”, em Honduras, durante o período de férias escolares,
participaram de diversos trabalhos práticos nos municípios da
região fronteira. Alguns alunos ministram treinamento aos
trabalhadores que irão atuar na usina de tratamento de resíduos
sólidos, que entrou em funcionamento no dia 14 de janeiro.
Também acompanharam os trabalhos finais de conclusão do
aterro e contribuíram com propostas de técnicas alternativas para
o pleno funcionamento do mesmo. Após concluir o projeto, o
grupo passou a trabalhar com o monitoramento da qualidade da
água do rio Lempa.

7. O Professor da FAI, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos,
ministrou dia 21 de fevereiro a primeira reunião técnica com os
alunos bolsistas que irão trabalhar na execução do projeto de
pesquisa do programa Forma Engenharia do CNPq/Vale (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), parceria
FAI e ETEC Eng. Herval Bellusci. O objetivo foi apresentar o
planejamento para a execução do Projeto “Análise da ocupação e
uso do solo na bacia hidrográfica do córrego do Rancho utilizando
técnicas de geoprocessamento”. Do desenvolvimento da pesquisa
também participa um graduando do curso de Engenharia
Ambiental da FAI, e um professor da ETEC Eng. Herval Bellusci,
co-executor do projeto.

8. O curso de Odontologia da FAI oferece serviços à comunidade
em todas as áreas da Odontologia. Entre elas está o laboratório
de Histopatologia Bucal que recebe e faz exames de análises
enviadas por cirurgiões dentistas. De acordo com a coordenadora
do laboratório, Profª Drª Renata Bianco Consolaro, qualquer
profissional que trabalhe na área da Odontologia da rede pública
ou privada pode encaminhar os exames da cavidade bucal para o
laboratório.

9. Dois especialistas do Conselho Estadual de Educação realizaram
visita in loco entre os dias 19 a 21 de fevereiro nas instalações do
curso de Comunicação Social da FAI. Os professores Gino
Giacomini Filho e Basile Emmanouel Mihailidis foram
acompanhados pelo coordenador dos cursos de Jornalismo e
Publicidade e Propraganda, prof. Ms. Cacá Haddad. Foram
avaliados o laboratório de Comunicação, os estúdios de



Fotografia, Rádio e TV, o laboratório de informática, a biblioteca e
a Rádio Cultura.

10.No dia 19 de fevereiro foi realizado o IV Fórum das IMES na
UNI-FACEF (Centro Universitário de Franca-SP) presidido pelo
diretor geral da FAI, Prof. Dr. Márcio Cardim, em conjunto com o
reitor do UNI_FACEF, Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto, e o
Pró-Reitor de Extensão e Relações Comunitárias da UNITAU
(Universidade de Taubaté), Prof. Dr. José Felício G. Murade.
Várias metas foram definidas como prioritárias para o ano de
2013: indicação de dois nomes para futura composição junto ao
CEE, sendo os indicados no fórum o Prof. Dr. José Rui Camargo,
reitor da UNITAU e o Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira, vice-
diretor do UNIFACEF, a realização do Fórum Nacional entre as 78
IMES do Brasil no mês de março em Brasília e reunião com o MEC
para dar continuidade ao programa PROIMES, que visa
implementar um projeto com bolsas de estudos para os alunos
ingressantes nestas instituições.

11.A FAI está com as matrículas abertas para o novo curso de pós-
graduação em Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social
com Famílias e Trabalho Social com Famílias. A duração do curso
de Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias é
de 12 meses.

12.Cerca de 40 bolsistas dos subprojetos de Ciências Biológicas,
Matemática e Pedagogia do PIBID (Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência) da FAI, participaram em 21 de
fevereiro, do 2° Fórum de Licenciatura da UNIFEV (Centro
Universitário de Votuporanga). Além dos alunos, estiveram
presentes os coordenadores, prof. Dr. Delcio Cardim, coordenador
de gestão do programa, a profª Ms. Daniele de Oliveira Moura
Silva, coordenadora da área de Biologia, e cinco professores
supervisores das escolas municipais e estaduais do município de
Adamantina.

13.No dia 22 de fevereiro, a FAI firmou convênio de cinco anos com
o IAS (Instituto Apoio Social), uma entidade do terceiro setor
de Araçatuba sem fins lucrativos que tem por finalidade contribuir
com ações, pesquisas, formação de grupos de estudos e
atendimentos ligados ao TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade). Estiveram presentes para a solenidade, entre
outras autoridades, a vereadora de Adamantina Profª Noriko,
gestora do projeto, o Presidente do IAS, Rubens Candido
Aparecido, e o diretor geral da FAI, prof. Márcio Cardim.

14.A direção da FAI realizou na manhã de sábado, dia 23 de
fevereiro, em Presidente Prudente, um encontro com o deputado
estadual Mauro Bragato a fim de discutir reivindicações das
IMES (Instituições Municipais de Ensino Superior). O objetivo é
dar continuidade ao PROIMES (Programa de Apoio à Educação
Superior nas Instituições Municipais de Ensino Superior) que
contemple as instituições do estado de São Paulo. Durante o
encontro, o deputado solicitou dados específicos dessas
instituições e se comprometeu a agendar reunião com  o



secretário de estado da Casa Civil de São Paulo, Edson aparecido,
e com o governador Geraldo Alckmin.

15.O curso de Odontologia da FAI obteve renovação de
reconhecimento pelo prazo máximo de cinco anos. A deliberação
foi publicada no Diário Oficial em fevereiro. Também o curso de
Serviço Social obteve igual autorização por 5 anos.

16.A FAI está com inscrições abertas para o processo seletivo de
preenchimento de funções administrativas temporárias e
concurso público. Mais informações no site WWW.fai.com.br
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