
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 02/2013

Período: 01 de março a 01 de abril de 2013

Informes:

1. No dia 1º de março, a FAI e o Instituto Apoio Social,
realizaram a primeira reunião de trabalho depois do convênio
firmado. Estiveram reunidos o presidente da entidade, Rubens
Candido Aparecido, junto de outros dois representante do IAS, a
direção da FAI, professores do curso de Psicologia, Serviço Social,
Pedagogia e professores da rede municipal de Adamantina e
região. O convênio visa a realização de atividades de ensino e
extensão para a capacitação de professores para lidar com TDAH
(Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

2. Em 06 de março, o diretor geral da FAI e membro do CEE, Prof.
Dr.Márcio Cardim, participou de reunião com o presidente do CEE
do estado de Santa Catarina, Maurício Fernandes Pereira, que
também preside o FNCE (Fórum Nacional dos Conselheiros
Estaduais de Educação). A sessão plenária na sede do CEE em
São Paulo, objetivou buscar apoio para a conquista de bolsas de
estudos para os cursos de graduação das IMES. Na ocasião,
Maurício Pereira se comprometeu a organizar uma audiência em
Brasília com o ministro da Educação.

3. O vice-diretor da FAI, prof. Dr. Wendel Cleber Soares realizou, no
dia 06 de março, a primeira reunião com os alunos da ETEC
Eudécio Luiz Vicente, bolsistas do programa “Forma
Engenharia” CNPq/Vale (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico). O objetivo foi tratar do planejamento
das atividades do projeto intitulado: “Divulgação das engenharias
nas escolas de Ensino Médio da rede estadual e privada de ensino
na região da Alta Paulista”, com duração de 15 meses.

4. Recentemente, cerca de 40 futuros professores visitaram a
residência da professora mestra Therezinha Elizabeth Tofoli, a seu
convite, para que escolhessem alguns exemplares entre os muitos
livros, que ela guarda com muito carinho. Uma atitude pouco
comum contribuiu para que os graduandos do terceiro termo de
História da FAI enriquecessem seus acervos bibliográficos.
Therezinha tem uma longa trajetória como professora do ensino
fundamental, médio e superior, nas áreas de Estudos Sociais,
História, Geografia e Pedagogia. Marcou seu trabalho pela
dedicação e compromisso com a educação e pelo bom
relacionamento com seus alunos.



5. No dia 09 de março, os alunos bolsistas dos subprojetos de
Ciências Biológicas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) da FAI e professores de Ciências e Biologia
das escolas estaduais de Adamantina participaram de uma
palestra promovida pelo biólogo especialista, Wiverson Moura
Silva. O evento ocorreu no Campus II da FAI e teve por objetivo
esclarecer pontos-chave sobre o programa de controle da
Leishmaniose em Adamantina e aspectos gerais da doença,
profilaxia, medidas educativas, ações interventivas e perspectivas
do programa para cidade. Também houve um debate sobre temas
polêmicos como eutanásia de animais portadores da doença,
tratamento de cães infectados, utilização de vacinas e a
importância da utilização de coleiras antiparasitárias.

6. Os professores Dr. Delcio Cardim e Dr. Vagner Amado Belo de
Oliveira, coordenadores do projeto intitulado “Horta escolar
orgânica – enfoque agronômico à divulgação e atração de
estudantes do ensino médio à profissão do engenheiro
agrônomo”, aprovado no programa Forma Engenharia –
CNPq/Vale (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) e orientadores de três projetos do PIBIC-EM
2013/2014 (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica para o Ensino Médio), se reuniram, no dia 12 de março,
com os bolsistas desses programas nas dependências da E.E.
Helen Keller, instituição co-executora dos programas. O objetivo
foi planejar as atividades a serem desenvolvidas na execução dos
projetos. Além dos coordenadores, estão envolvidos no Forma
Engenharia – CNPq/Vale, o aluno Danilo de Souza Rosa do curso
de Agronomia da FAI, o prof. Claudemir Garbelini e os alunos do
ensino médio Fábio Souza Pereira Júnior, Jefferson Ricardo
Pinheiro de Sá, Rauani Cristina Silva Machado e Vinícius de Lima
Chuma, todos da E.E. Helen Keller.

7. Os alunos do 3º Termo do curso de História da FAI,
acompanhados do professor Bruno Pinto Soares, realizaram uma
visita ao jornal Diário do Oeste Paulista no dia 13 de março. A
atividade integra a disciplina de História Regional.
O objetivo de conhecer o arquivo do veículo de comunicação de
Adamantina foi realizar o levantamento de fontes históricas para,
posteriormente, desenvolverem artigos que relatem a história da
região. Durante a visita, que foi acompanhada pelo proprietário
do jornal, Marcos Rogério da Silva Costa, os estudantes puderam
conhecer a rotina de um periódico e entrar em contato com um
conservado acervo de mais de 40 anos.

8. Com o objetivo de instalar ar-condicionado em todas as salas de
aula, a direção da FAI se reuniu no dia 14 de março para estudo e
planejamento das readequações físicas necessárias.
A climatização das salas de aula é uma ação que integra o
programa de melhoria da qualidade de ensino.



9. Mais uma vez o curso de Serviço Social da FAI realiza o “Trote
Solidário” para recepcionar os calouros na instituição, comemorar
as boas-vindas dos novos alunos e atuar no auxílio às entidades
de Adamantina. Os alimentos não perecíveis arrecadados, foram
doados para a Clínica de Repouso Nosso Lar, Casa do Garoto de
Adamantina (Instituição Solidária Carlos Pegoraro) e Ave Cristo –
Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita.

10.A FAI, instituição pública municipal, foi autorizada a abrir nova
turma para o curso de Engenharia Civil, com a oferta de 80
novas vagas. O comunicado foi anunciado durante reunião no CEE
(Conselho Estadual de Educação) em São Paulo, no dia 20 de
março, pelo presidente da Câmara de Ensino Superior, Angelo
Cortelazzo ao diretor geral da FAI, professor Márcio Cardim.
Para o ingresso no curso será realizado “Vestibular de Inverno”,
marcado para 14 de julho. As aulas terão início no dia 22 do
mesmo mês.

11.A FAI encaminhou, no dia 22 de março, 12 propostas para o
ProExt (Programa de Extensão Universitária) do MEC/SESu
(Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Superior) que
abrange a extensão universitária com ênfase na inclusão social e
tem por objetivo atuar no apoio das instituições públicas de
ensino superior quanto ao desenvolvimento de programas ou
projetos de extensão que contribuam para a implementação de
políticas públicas. É a primeira vez que a instituição pública
municipal de Adamantina pode participar do edital, que antes era
destinado à inscrição das universidades estaduais e federais.
Foram solicitados recursos de aproximadamente R$ 1,1 milhão,
que serão convertidos em bolsas de estudos para os estudantes
de graduação.
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