
 

 
BOLETIM DA DIRETORIA Nº 1/2014 

 
 

                        Período: 02 de janeiro  a 28 de fevereiro de 2014 
 
Informes: 

 
  

 
1. Formandos de Psicologia se destacam em seleções públicas e 

aprimoramentos. Com acerto de quase 80% da prova para Psicólogos, 
formando ocupa a 1ª posição da seleção pública realizada pelo município 

de Mariápolis (SP), enquanto outro formando construiu conhecimentos 
para alcançar a aprovação 
em 1º lugar nos aprimoramentos profissionais da Faculdade de Medicina 

de Botucatu (FMB/UNESP) e na Faculdade de Medicina de Marília 
(FAMEMA). Em Botucatu a área de atuação é em Saúde Pública; em 
Marília é em Psicologia Clínica em Saúde Mental.  

O estágio é uma ferramenta importante da qualificação dos futuros 
profissionais e ao longo da formação outra aluna em Psicologia, 
desenvolveu práticas profissionalizantes nos serviços de Assistência 
Social de Adamantina e Núcleo de Atenção em Saúde do Trabalhador 
(NAST), onde proporcionou sua aprovação em 3º lugar no 
Aprimoramento Profissional da Faculdade de Medicina da USP 
(HCFM/USP). Entre os aprovados, alcançou a maior nota na contagem de 

pontos dos currículos, demonstrando a solidez da formação em Psicologia 
da FAI. 

 
2. FAI divulga benefícios dos cursos de Licenciatura na região. O vice-diretor 

da instituição, Prof. Dr. Wendel Cléber Soares, percorreu diversas cidades 
da Nova Alta Paulista a fim de informar prefeitos e demais autoridades 
locais sobre as facilidades que a FAI oferece a quem se interessar pelas 

graduações em Psicologia, Educação Física, Geografia, História, Letras, 
Matemática, Ciências Biológicas e Pedagogia. Segundo o vice-diretor, a 
formação acadêmica nessas áreas beneficia o sistema educacional das 
cidades da região, com a inserção de novos profissionais no mercado de 
trabalho regional. Em dezembro, a FAI conquistou aprovação de projeto 
no valor de quase R$ 14,4 milhões do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) para ser desenvolvido nos próximos quatro 
anos (2014 a 2017). Os interessados em pleitear as bolsas deverão 
participar de edital elaborado pela direção da FAI, com critério de seleção 
especificado no mesmo, cujo principal requisito de seleção será o mérito 
acadêmico. Para o ano de 2014 o projeto PIBID/CAPES/FAI movimentará 
um orçamento de quase R$ 3,6 milhões. O número de bolsas foi 
ampliado de 224 (em 2013) para 555 (em 2014). Além do 

PIBID/CAPES/FAI outros projetos estarão em pleno funcionamento em 
2014, com captação de recursos podendo chegar a R$ 25 milhões, 
estando os projetos em pleno desenvolvimento. São eles: Escola da 

Família, Bolsa Alfabetização, PIBIC, PIBIC-EM, CNPq/Petrobras, PROEXT, 
FIES, CIEE, Funap/Fundap, FIES, Inovagro, e CNPq/IC. 
 
 

3. FAI abre inscrições para cadastro de pareceristas de cursos 

profissionalizantes. A FAI emitirá o parecer mediante solicitação das 

escolas técnicas de acordo com os eixos “Ambiente e Saúde”, “Controle e 

Processos Industriais”, “Desenvolvimento Educacional e Social”, “Gestão 
e Negócios”, “Informação e Comunicação”, “Infraestrutura”, “Produção 
Alimentícia”, “Produção Cultural e Design”, “Produção Industrial”, 
“Recursos Naturais”, “Segurança” e “Turismo, Hospitalidade e Lazer”. 
As etapas do processo consistem na solicitação, pela Escola Técnica, de 



 

parecer para a Instituição de Ensino Superior (IES) que, após isso, 
nomeia parecerista conforme aderência mediante cadastro prévio. Na 
sequência, o parecerista realiza visita de inspeção junto à escola e emite 

um parecer dentro de 30 dias corridos, que é cadastrado no sistema da 
FAI para supervisão técnica que, por sua vez, encaminha cópia para a 
escola e dirigência de ensino. O parecerista designado receberá, para as 
despesas com a visita e emissão do relatório, um valor que pode variar 
de R$ 700 a R$ 1,2 mil, dependendo da distância da escola proponente 
em relação a Adamantina. 

 
4. FAI abre matrículas para pós-graduação em Desenvolvimento de 

Aplicações Visuais e Web. Com duração de 12 meses, a pós-graduação 

em Desenvolvimento de Aplicações Visuais e Web das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI) está com as matrículas abertas. A 
previsão de início é março de 2014 e o término em abril de 2015. O 
objetivo do curso é oferecer aptidão no desenvolvimento de software, 

com relação a aplicações tanto para internet, dispositivos móveis com 
sistemas Android, e aplicações convencionais. A especialização é 
destinada aos egressos dos cursos de graduação na área de Tecnologia 

da Informação, e também aos graduados de outras áreas. 
 

5. FAI conclui projeto pedagógico para o curso de Medicina. A FAI contou 
com a colaboração da pesquisadora Profª. Drª. Ivete Dalben, professora 
de Epidemiologia da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, que também atua 
como supervisora de alunos de Medicina na rede básica de Saúde 

daquela cidade, para a elaboração do projeto pedagógico do curso ao 
lado da Profª. Drª. Marisa Furtado Mozini Cardim, integrante da Comissão 
de Professores pró-Medicina da FAI. Para ela, os hospitais de Adamantina 
e região, num raio de até 80 quilômetros, apresentam as condições 
necessárias tanto em número de leitos como em condições de tecnologias 
e especialidades, para o estágio de alunos com a finalidade da formação 

de médicos generalistas. Com uma faculdade de Medicina, a região verá 
a qualidade da prestação de serviços na área de Saúde alavancada com o 
estágio e a residência médica dos alunos do curso em hospitais e Centros 
de Saúde das cidades circunvizinhas a Adamantina. O projeto pedagógico 
do futuro curso de Medicina da FAI passou por uma primeira avaliação da 
Comissão de Professores Pró-Medicinada instituição, sendo encaminhado 
para apreciação da Congregação. Num terceiro momento, a estrutura 

pedagógica do curso deverá ser protocolada no Conselho Estadual de 
Educação (CEE), em São Paulo, para aprovação e, em seguida, ser 
marcada uma visita técnica de membros do órgão para a aprovação da 
instalação do novo curso na FAI. 
 

6. A direção geral das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), com 
acompanhamento da Diretoria Regional de Ensino – região de 

Adamantina, e secretarias de Educação de Adamantina, Lucélia e Flórida 
Paulista divulga a abertura de editais para seleção de professores 
supervisores e bolsistas para o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID). Poderão ser selecionados até 88 
professores supervisores para o projeto, com vigência de até 48 meses 
(março de 2014 a fevereiro de 2018), que receberão uma bolsa de R$ 

765 mensais cada. Ao todo são 21 escolas da rede estadual e municipal 
selecionadas para participar do PIBID da região, abrangendo as cidades 
de Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista, Mariápolis, Flórida Paulista, 
Pacaembu e Junqueirópolis. Todos os alunos pertencentes às 
licenciaturas da FAI dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, 
História, Matemática, Pedagogia e Psicologia podem concorrer às bolsas 
de iniciação à docência. Poderão ser selecionados mais de 400 bolsistas, 

com bolsa de R$ 400 mensais e vigência de até 24 meses. 

 



 

 
7. Com o objetivo é proporcionar reflexão e capacitação acerca da gestão 

em políticas públicas sociais e trabalho social junto às famílias das 

comunidades mais carentes, as Faculdades Adamantinenses Integradas 
(FAI) dão início, no mês de março, ao curso de pós-graduação em Gestão 
em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias. Durante as aulas, em 
período semanal (aos sábados, das 8h às 17 horas), serão suscitados 
eventos envolvendo os temas de violência doméstica, questão de gênero, 
alcoolismo e transformação da família. O curso tem início previsto para 8 

de março, com duração de 12 meses (carga horária de 360 horas) e o 
investimento mensal é de R$ 250 (sem taxa de matrícula) para 30 vagas. 
 
 

8. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) figuram como a terceira 
Instituição de Ensino Superior do Brasil em número de bolsas de estudos 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 

aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), ligada ao Ministério da Educação (MEC). Segundo 
informações da própria Capes, a FAI está atrás apenas da Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) e da Universidade 
Nove de Julho (Uninove). Em dezembro do ano passado, a FAI 
conquistou aprovação de projeto no valor de R$ 14.398.560,00 do Pibid 
para ser desenvolvido nos próximos quatro anos (2014-2017). No total 

serão disponibilizadas 555 bolsas, incluindo 440 bolsas para os alunos da 
FAI no valor de R$ 400/mensais, 88 bolsas no valor de R$ 765 para os 
professores supervisores da rede pública estadual e municipal de ensino 
e 27 bolsas no valor de R$ 1,4 mil para os professores da FAI (um gestor 
institucional, quatro gestores administrativos e 22 coordenadores de 
subprojetos). Poderão ser selecionados até 88 professores supervisores 

para o projeto, com vigência de até 48 meses (março de 2014 a fevereiro 
de 2018), que receberão uma bolsa de R$ 765 mensais cada. Ao todo são 
21 escolas da rede estadual e municipal selecionadas para participar do 
Pibid da região, abrangendo as cidades de Adamantina, Lucélia, Inúbia 

Paulista, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu e Junqueirópolis. Todos 
os alunos pertencentes às licenciaturas da FAI dos cursos de Ciências 
Biológicas, Educação Física, História, Matemática, Pedagogia e Psicologia 

podem concorrer às bolsas de iniciação à docência. Poderão ser 
selecionados mais de 400 bolsistas, com bolsa de R$ 400 mensais e 
vigência de até 24 meses. 

 
9. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), participou na manhã 

desta quinta-feira, 13 de fevereiro, de reunião sobre a criação de Área 
sob Proteção Especial (ASPE) do Rio Aguapeí,organizada pela  Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em Salmourão (SP). A 
proposta de criação ocorreu devido aos estudos científicos desenvolvidos 
pelo Programa Biota, da FAPESP e Unicamp e outros levados a cabo pela 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, indicando a região 
do rio Aguapeí como prioritária para a constituição de um corredor 

ecológico de proteção da biodiversidade. Foi editada a Resolução nº 116, 

de 3 de dezembro de 2013, declarando a Área sob Proteção Especial para 
estudos de conservação da natureza. De acordo com o professor doutor 
José Aparecido, doutor em Geografia, a criação da ASPE vem ao encontro 
de uma necessidade regional, em que ele aponta três vertentes: 
ambiental, econômica e científica. O vice-diretor, professor doutor 

Wendel Cleber Soares, também enfatizou o reconhecimento do trabalho 
da FAI no cenário regional, voltado à questão socioambiental. “A FAI 
poderá futuramente fazer parceria com o projeto Biota Unicamp-FAPESP, 
onde os alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e 
Ciências Biológicas poderiam estar inseridos em projetos como bolsistas 
de iniciação científica, contribuindo assim para a preservação da flora, 
fauna e ecossistema”, finalizou. 



 

 

10. Formanda do curso de Ciências Biológicas da FAI conquistou duas vagas 
em cursos de pós-graduação lato sensu da Universidade Estadual de 
Londrina: Biologia Aplicada à Saúde e Genética Aplicada. A formanda, 
agora, despede-se de Adamantina e do seu local de serviço, local onde 
trabalhou por muitos anos. Essa semana, já efetuou a matrícula nos dois 
cursos de pós-graduação. E em breve vai começar uma nova etapa de 
conquistas e realizações dos sonhos. 

 
11. As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), por meio do Núcleo de 

Prática de Pesquisa (NPP), divulgam a abertura de matrículas para o 
curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, cujas 
aulas terão início dias 14 e 15 de março. O principal objetivo da 

especialização é desenvolver nos profissionais de nível superior na área 
de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, portadores do CREA, a 
capacidade de poderem desenvolver programas de segurança e se 

responsabilizarem pelas normativas de segurança das empresas. Além 
disso, capacita empreendedores para uma gestão empresarial estratégica 
na área de segurança do trabalho. O curso possui carga horária de 780 

horas/aula, aproximadamente 18 meses, com aulas às sextas-feiras das 
19h às 23h e aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 

12. Foi protocolado na manhã de quarta-feira, 26, junto ao Conselho 
Estadual de Educação de São Paulo (CEE), o ofício de pedido de 
autorização para funcionamento do curso de Medicina das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI). A partir de agora, o projeto 

pedagógico do curso passa para a assistência técnica do CEE que vai dar 
prosseguimento à Câmara de Educação Superior do órgão, onde serão 
indicados dois especialistas da área de Medicina para analisá-lo e indicá-
lo para aprovação. Após a emissão do parecer dos especialistas, haverá 
uma visita in loco. O projeto retorna à Câmara de Educação Superior, 
onde será indicado um relator (um dos conselheiros) para emitir o 

parecer final e aprovação por parte da plenária (junção das Câmaras de 

Educação Básica e Educação Superior do CEE). Depois dos estudos de 
viabilidade elaborados por uma comissão de professores da FAI, 
encabeçada pelo Prof. César Antônio Franco Marinho, o projeto 
pedagógico do curso de Medicina, que vinha sendo estudado desde 
setembro de 2013, foi desenvolvido. Nas duas últimas semanas do mês 
de janeiro, a FAI contou com a colaboração da pesquisadora Profª. Drª. 

Ivete Dalben, professora de Epidemiologia da Faculdade de Ciências 
Médicas e Biológicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Botucatu, que também atua como supervisora de alunos de Medicina na 
rede básica de Saúde daquela cidade, para a elaboração do projeto 
pedagógico juntamente com a Profª. Drª. Marisa Furtado Mozini Cardim. 
Para ela, os hospitais de Adamantina e região, num raio de até 80 
quilômetros, apresentam as condições necessárias tanto em número de 

leitos como em condições de tecnologias e especialidades, para o estágio 
de alunos com a finalidade da formação de médicos generalistas. 
Em reunião nesta semana, a Congregação da FAI convalidou o projeto e 

a proposta de pedido da abertura de curso realizado pela direção junto ao 
CEE. 
 

13. As experiências produzidas na Pós-Graduação em Psicologia da Saúde 

das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) foram destacadas em 
recente publicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Ao longo 
dos cinco anos de existência do programa de pós-graduação foram 
ampliadas as referências teóricas e técnicas que orientam o campo de 
intervenção e pesquisa da Psicologia da Saúde. O período de matrículas 
ocorrerá no mês de março. A Psicologia da Saúde segue ampliando suas 

áreas de abrangência, especialmente pela implementação das políticas 
públicas de assistência social, trabalho, inclusão, educação, 



 

ressocialização e reabilitação. Para atender a diversidade destas práticas 
profissionais, a pós-graduação em Psicologia da Saúde oferece disciplinas 
de psicodiagnóstico, intervenção e psicoterapia dirigidas a grupos, 

técnicas psicoterápicas para os serviços públicos de saúde, 
psicossomática, psicoterapia familiar, intervenções em psicologia nas 
ações de reabilitação, gerenciamento em saúde, intervenção institucional 
e bioética. O futuro especialista em Psicologia da Saúde terá 276 horas 
de disciplinas teóricas e práticas e 84 horas de supervisão das atividades 
de intervenção profissional. Essas atividades são realizadas nas áreas de 

interesse dos pós-graduandos, em hospitais, serviços públicos de saúde, 
clínicas de reabilitação, serviços de extensão em saúde da FAI (clínicas 
de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia), políticas públicas de 
Assistência Social, intervenções em Saúde do Trabalhador nas 
organizações de trabalho e ações de promoção da saúde em unidades 
escolares, de atenção a idosos e clínicas de reabilitação. As aulas são 
quinzenais aos sábados. As atividades de supervisão podem ocorrer no 

final de semana em que há aulas ou agendadas ao longo da semana. 

 
14. Continuam abertas as matrículas para o curso de pós-graduação em 

Auditoria, Controladoria e Gestão de Qualidade das Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI). Mas restam poucas vagas. O curso 
tem por meta preparar profissionais para decisões com base em 
relatórios econômicos e financeiros, capacitando-os no uso de 

ferramentas de Auditoria, Controladoria e Finanças, possibilitando a 
formulação, discussão, análise e seleção dos processos decisórios em 
organizações. As aulas têm início previsto para 15 de março no Campus 
II, com duração de 18 meses (carga horária de 376 horas) em período 
quinzenal (aos sábados, das 8h às 17 horas). O investimento mensal é de 
R$ 350 (sem taxa de matrícula) para 30 vagas. 
 

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

 

 


