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Período: 02 de abril a 30 de abril de 2013

Informes:

1. O curso de Odontologia da FAI e cirurgiões dentistas de
Adamantina e região em parceria com a APCD (Associação
Paulista dos Cirurgiões Dentistas) de Dracena, realizaram em 11
de abril no auditório Miguel Reale uma palestra com o tema
“Alcançando a excelência estética e naturalidade das
restaurações, em dentes anteriores com resinas compostas”
ministrado pelo prof. Dr. Fábio Sene.  Os alimentos arrecadados
na inscrição foram doados para a Casa da Sopa de Adamantina. A
palestra contou com o apoio da Ultradent e Dental Prado Tupã.

2. O ano letivo de 2013 começou com um saldo de 783 alunos a
mais matriculados na FAI. No total são 4.482 alunos este ano,
que revela aumento de 21,16% se comparado ao ano passado.
A preocupação inicial da atual direção da FAI foi a de consolidar a
instituição, incrementando o número de alunos e, ao mesmo
tempo, envolver um número maior de professores na busca de
captação de recursos. O próximo passo da direção é a
consolidação da FAI em relação à área pedagógica, no sentido de
criar programas que visem a melhoria da qualidade de ensino da
instituição.

3. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Jornalista, 7
de abril, o curso de Comunicação Social da FAI promoveu um
Ciclo de Debates para os alunos das disciplinas de Redação
Jornalística III e Administração de Empresas Jornalísticas,  no
auditório Miguel Reale, campus II. O objetivo da atividade
pedagógica, é propor a reflexão da temática proposta pela Fenaj
(Federação Nacional dos Jornalistas) e SJSP (Sindicato dos
Jornalistas profissionais do Estado de São Paulo) pela luta em
defesa do jornalismo ético e de qualidade. Os jornalistas
convidados abordaram temas como: “Mercado de trabalho e
profissionalização” e a “A prática jornalística na mídia regional – o
poder e a mídia”.O debate foi direcionado aos estudantes de
Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.

4. O curso de Medicina Veterinária da FAI realizou a VII edição
do Ciclo de Palestras, de 15 a 17 de abril. Temas como:
“Patologias do sistema locomotor equino: diagnóstico e
tratamento”, “Programas Oficiais de Controle de Doenças Animais
e riscos da BSE no Brasil”, “Emergências cirúrgicas em animais de



pequeno porte”, “Bem Estar Animal e Manejo Racional”, “Rotina
na Clínica de Felinos Domésticos, com ênfase em doenças
infecciosas”, “Novas estratégias de controle de parasitas em
bovinos” foram abordados durante o evento.

5. Andresa Lott, formada em Nutrição no ano de 2012 na FAI foi
selecionada em 1º lugar na Residência Integrada Multiprofissional
em Materno-Infantil na FAMEMA (Faculdade de Medicina de
Marília). A ex-aluna foi estagiária da Nutriclínica durante o 2º e 3º
ano de graduação e também foi bolsista do CNPq no projeto
Rede-SANS por dois anos onde trabalhou a Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável, através das ações Inter setoriais em
diferentes municípios da região, incluindo Adamantina.

6. A FAI e o IAS (Instituto Apoio Social) de Araçatuba realizaram
no dia 20 de abril, o Seminário “Desafios contemporâneos de
educação” com a presença de mais de 200 profissionais. O
objetivo do seminário foi proporcionar um espaço para discussão
dos profissionais de educação sobre o processo ensino-
aprendizagem. Temas como prejuízos do TDAH (Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade), necessidade do
estabelecimento de um programa de capacitação e educação
continuada para profissionais que lidam com TDAH, os distúrbios
de aprendizagem, custos do TDAH na educação e o impacto da
doença no desenvolvimento
sobre a função social do educador, foram abordados.

7. A fim de ampliar o número de doadores voluntários de medula
óssea, o curso de Enfermagem da FAI, o Banco de Sangue de
Adamantina e o Hemocentro de Marília realizaram uma campanha
de cadastro no dia 16 de abril, no campus II da FAI.
Os alunos de todos os cursos assistiram a uma palestra no
auditório Miguel Reale com o hematologista Antonio Fabron
Junior. Com o tema “Doação de medula: esperança de vida”, o
médico explicou do que consiste o transplante de medula óssea,
as restrições para o candidato ao cadastro, e o que necessita o
receptor.

8. A Coordenação Institucional do PIBID (Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência) da FAI realiza a entrega de um kit
pedagógico para ser distribuído aos coordenadores de áreas dos
subprojetos em andamento. Os livros, que fazem parte do kit,
referem-se a pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo
Coordenador Institucional, prof. Dr. Orlando Antunes Batista,
desde a década de 1990, que incluem livro infantil (subprojeto de
Pedagogia), livro sobre adaptação textual (curso de Pedagogia) e



livro sobre a formação do leitor (curso de História).

9. O curso de Odontologia da FAI promoveu o Ciclo de Palestras
para estudantes e profissionais da área, nos dias 22 e 23 de abril.
Os assuntos abordados foram: “Dor Orofacial: uma visão geral
para o clínico”, Inovações no tratamento endodôntico, “Um olhar
psicológico sobre Odontologia” e novos rumos da Odontologia do
Trabalho. O evento contou com o apoio da APCD (Associação
Paulista dos Cirurgiões Dentistas) de Dracena e Dentmed de
Adamantina.

10.Os pesquisadores Valdir de Oliveira e Paulo Vitor Prates Nogueira
da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) – Estação
Experimental de Valparaíso (SP), visitaram a FAI no dia 19 de
abril para avaliação conjunta do experimento com fertirrigação
nitrogenada em cana-de-açúcar. Segundo os coordenadores do
projeto, o experimento objetiva avaliar a produtividade e a
qualidade industrial das variedades testadas (RB 855453, RB
965902 e RB 966928), todas consideradas precoces. Durante
reunião, os pesquisadores das duas instituições programaram o
corte da cana-de-açúcar para a segunda quinzena de maio.
O experimento está vinculado ao PIBIC (Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica) e financiado pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

11.No dia 20 de abril, os alunos do 5º Termo de Ciências
Biológicas da FAI fizeram uma visita ao Zoológico Municipal de
Bauru, prática importante para correlação de várias disciplinas
ministradas durante o curso, como Zoologia, Evolução e Ecologia.
Os parques ambientais, museus, aquários e zoológicos
compreendem um dos nichos de atuação para os alunos onde é
possível conhecer a dinâmica do funcionamento desses locais e os
serviços que podem prestar dentro de suas áreas de
especialização.

12.No dia 26 de abril, o curso de Enfermagem da FAI em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina realizou uma
campanha educativa de diagnóstico preventivo da hipertensão
arterial e doenças cardiovasculares em geral, com o objetivo de
conscientizar a população sobre o diagnóstico preventivo e o
tratamento da doença.

13.No dia 23 de abril, o Diretor Geral da FAI, prof. Dr. Márcio
Cardim, reuniu a congregação para deliberar sobre as ações
previstas para 2013. O Diretor apresentou a favorável situação
financeira da Instituição e os estudos para a instalação de ar
condicionado nas salas de aula. Também foram apresentados os
investimentos para aprimoramento dos laboratórios de Química e
Engenharia de Alimentos, com compra de novos equipamentos.



Na ocasião também foi discutido o PME (Programa de Melhoria da
Qualidade do Ensino) da FAI, que oferecerá ações junto à
comunidade acadêmica. A Comissão Local de Avaliação tem
estendido seu trabalho convidando alunos representantes de cada
sala de aula para participar com a detecção de particularidades de
cada turma. Esta proposta tem o objetivo de envolver os alunos
no processo de ensino. Além disso, foram selecionados monitores
das áreas de Anatomia Humana, Física, Cálculo e Língua
Portuguesa, que estarão a disposição dos alunos de diversos
cursos, ajudando nas aulas e em grupos de estudo, fortalecendo
o ensino. A Congregação aprovou com unanimidade e manifestou
votos de confiança no PME.

14.No dia 29 de abril, teve início a 6ª edição dos Jogos Universitários
das Faculdades Adamantinenses Integradas (JUFAI). Um número
expressivo de alunos acompanhou a realização do evento.
Foram disputadas as modalidades de futebol society, voleibol,
futsal e jogos eletrônicos. Também houve exposição de cinema.
Toda a diretoria da instituição e Comissão Organizadora dos Jogos
se fez presente na cerimônia de abertura.

15.Alunos do 7º e 9º Termos do curso de Engenharia Ambiental
da FAI participaram, em 25 de abril, do seminário “Nitrato nas
Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo: Desafios Frente ao
Panorama Atual”. O evento ocorreu em Bauru na USC
(Universidade Sagrado Coração) e foi realizado pela Câmara
Técnica de Águas Subterrâneas e Conselho Estadual de Recursos
Hídricos. O objetivo foi discutir a melhor forma de gerenciar os
casos paulistas de contaminação das águas subterrâneas, sua
evolução e as ações mitigadoras e de proteção das águas
subterrâneas. No evento, foram apresentados resultados de
pesquisas que mostram o panorama da contaminação dos
aquíferos paulistas e sua distribuição espacial, inclusive alertando
a situação preocupante em alguns municípios da Alta Paulista,
como Marília, Tupã e Parapuã, onde têm poços de monitoramento
para pesquisa.

Notícias para o Boletim Informativo podem ser enviadas para o seguinte
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