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Informes:

1. Os alunos bolsistas dos subprojetos de Educação Física do
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)
da FAI realizaram, recentemente, as atividades do Dia do Desafio
na EMEF Profª Teruyo Kikuta, em Adamantina. Acompanhados
das supervisoras Jaqueline Ortega de Moura e Karina Ivone
Bellusci, os alunos Lorayne Maisa Castilho, Aparecida Martins
Rodrigues, Sandra Cristina Estanislau, Sidney Alves de Souza,
Daniel Marques de Araujo, Thiago dos Santos Oliveira e Felipe
Araujo dos Santos ministraram as atividades no período da
manhã, às 8h, e tarde, às 13h. A cidade de Adamantina competiu
com Ipameri (GO) nas atividades de alongamento, aquecimento e
danças coreografadas. Houve participação de todos os alunos,
professores e funcionários da escola.

2. Os alunos da especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho da FAI realizaram uma visita técnica, no dia 08, a
empresa JBS, maior em processamento de proteína animal do
mundo, unidade de Andradina. A atividade integra a disciplina de
Introdução em Engenharia de Segurança do Trabalho e
Administração Aplicada, ministrada pelo professor Silvio
Aparecido Silva Togneti, com o objetivo de trazer a prática do dia
a dia para os alunos e também despertar o interesse na profissão
que eles vão abraçar no término do curso. A atuação do
engenheiro de segurança do trabalho é abrangente, pois o
especialista pode atuar em empresas privadas, fazer perícia para
o Ministério do Trabalho ou realizar avaliações ambientais. O
profissional está habilitado ainda para prestar concursos
específicos na área, a qual despende de boa remuneração.

3. Docentes do curso de Comunicação Social da FAI, participaram
no dia 15 de junho do evento para o lançamento de obras em
homenagem aos 70 anos do Prof. José Marques de Melo - Fortuna
Crítica de José Marques de Melo (Vol. I e II) e Entre Nações e
Inter-Relações: Marques de Melo e a Comunicação em Diálogos.
Autores de capítulos, no volume I, da obra Fortuna Crítica, os
docentes encontraram-se com o jornalista, ex-aluno da FAI,
Eduardo Amaral Gurgel que também colaborou com a obra.
Gurgel conquistou o título de mestre em Comunicação com a
orientação do Professor Marques de Melo em dezembro passado,
e agora, é doutorando do programa da universidade Metodista.
O evento aconteceu no Centro Cultural Marques de Melo da
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da



Comunicação – INTERCOM. O ato público destinado a celebrar os
70 anos de nascimento do catedrático, além de inaugurar uma
exposição de cartazes e diplomas sobre a trajetória do
homenageado, distribuiu aos presentes, em sua maioria os
autores, exemplares das obras. Entre os títulos apresentados
estava o de – Cidadão Adamantinense – concedido ao professor
durante a realização do evento – Ciclo Luiz Beltrão, em 2006.

4. A primeira etapa do experimento da cana-de-açúcar desenvolvido
na FAI foi concluída recentemente, no campus II da instituição.
Os coordenadores do projeto vinculado ao PIBIC (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), professores
doutores Delcio Cardim e Vagner Amado Belo de Oliveira, a aluna
de Agronomia Viviane Coelho Romualdo dos Santos – bolsista de
iniciação científica do projeto financiado pelo CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
pesquisadores da UFSCAR Estação Experimental de Valparaíso,
Paulo Vitor Prates Nogueira e Odorico Diogo, com a colaboração
dos funcionários da Bionergia do Brasil S/A, sob a supervisão dos
técnicos Bruno Gabriel Leite e Rodrigo Batista do Nascimento,
realizaram a coleta de dados do experimento com fertirrigação
nitrogenada do primeiro corte da cana-de-açúcar.

5. O coordenador do Projeto Rondon da FAI, professor Dr. José
Aparecido dos Santos, convidou o adamantinense de referência
internacional na questão do destino de resíduos sólidos e
processamento de lixo orgânico, engenheiro de produção João
Dimas Gavazzi, para socializar seus conhecimentos com os
rondonistas. A reunião ocorreu na noite do dia 19, no campus II
da instituição. Foi discutido o que é lixo, as formas de tratamento,
reciclagem e a possibilidade de aproveitar os resíduos orgânicos
para a produção de adubos principalmente para reflorestamento,
temas prioritários para a elaboração do Plano Diretor de Resíduos
Sólidos do município.

6. Aconteceu no dia 21 de junho, o curso Legislação Ambiental e
Ética na FAI, evento promovido em parceira com o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
(CREA). A ação conjunta proporcionou aos egressos do Curso de
Agronomia, o credenciamento junto ao órgão e orientação
profissional na área das ciências agrárias. O curso foi ministrado
pelo membro do CREA-SP o Engenheiro Agrônomo Francisco José
Burlamaqui Faraco, do município de Avaré. Para ele, a realização
do curso em Adamantina foi satisfatória, pois o empenho dos
professores e alunos em manter a parceria com o CREA trouxe
informação e novos conhecimentos aos futuros colegas de
profissão.

7. O curso de Psicologia da FAI teve o reconhecimento renovado
pelo CEE (Conselho Estadual de Educação) por mais cinco anos. A
deliberação foi publicada na Portaria CEE/GP nº 245, de 17 de
junho. A renovação do reconhecimento pelo prazo máximo de
cinco anos dá uma demonstração de qualidade do ensino
executado na FAI.



8. A concessão de bolsas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência) da FAI foi prorrogada pela CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
até janeiro de 2014. Desde o início do projeto, em agosto de
2012, a FAI soma a importância de R$ 2,3 milhões em recursos
captados no programa. O PIBID/CAPES/FAI foi uma conquista da
FAI com o envolvimento de vários professores da IES (Instituição
de Ensino Superior) e da rede pública, bem como de alunos da
instituição. São 180 alunos bolsistas, 36 professores bolsistas da
rede pública e oito professores da FAI com bolsa para condução
do projeto. No total, 225 pessoas são beneficiadas pelo
programa, que estão diretamente envolvidas na execução do
projeto de iniciação à docência com foco no aperfeiçoamento e
valorização dos professores da educação básica.

9. Com o objetivo de conhecer as técnicas alternativas de
tratamento de esgoto denominadas de alagados controlados, a
equipe de rondonistas da FAI visitou a UNESP de Bauru no dia
24. Trata-se de uma técnica alternativa de tratamento de
efluentes, ideal para pequenas comunidades. Os rondonistas
foram recepcionados pelo professor assistente doutor Eduardo
Luiz de Oliveira do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
da UNESP, um dos pioneiros em pesquisa de alagados controlados
no Brasil. A equipe visitou dois alagados em funcionamento, um
da UNESP e outro no Jardim Botânico do município e recebeu os
todo o embasamento teórico e os cálculos necessários para este
tipo de projeto de saneamento.

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


