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Informes: 
 

1. A FAI participou recentemente da ACERUVA 2011 , no município de 
Junqueirópolis. Com um stand montado no recinto da feira foram divulgados 
os 32 cursos de graduação oferecidos pela Instituição, na ocasião, a FAI 
promoveu orientações aos futuros universitários presentes sobre a escolha 
profissional.  

 
2. No dia 06 de outubro, participaram de audiência pública na Câmara do  

Município de Adamantina , o Diretor Geral da FAI e o Diretor Financeiro, 
onde foi apresentado proposta orçamentária para o exercício de 2012 com 
demostrativo da composição da Receita e seus valores, bem como as 
despesas discriminadas de cada ação. O Diretor da FAI apresentou as 
principais propostas de investimentos e as despesas de manutenção e 
custeio e recebeu sugestões dos participantes, que será analisada perante a 
constitucionalidade e oportunidade das mesmas.  

 
3. No dia 9 de outubro, alunos do curso de Educação Física da FAI 

participaram da 5ª Liga Regional de Atletismo , no campo de atletismo da 
associação Cultural Recreativa Esportiva de Adamantina (ACREA). O evento 
foi organizado pelo técnico de atletismo da cidade, Domingos Rocetão. Além 
de atuarem como atletas, os alunos também participam da arbitragem. As 
cidades de Panorama, Osvaldo Cruz, Junqueirópolis, Marília, Ilha Solteira, 
Pompéia, Presidente Venceslau e Mirandópolis foram participantes da 
competição. Adamantina ficou em 2º lugar. 

 
4. Aconteceu entre os dias 10 e 11, o XI Ciclo de Palestras de Nutrição da 

FAI. As palestras foram voltadas aos nutricionistas que desejam se atualizar 
em temas como “Empreendedorismo em Nutrição” e “Nutrição no Esporte”. 
As palestras foram marcadas para comemorar a Semana Mundial de 
Alimentação. Houve também, um mini-curso sobre Gastronomia Funcional: 
cozinha diet e light, ministrado pelo Professor Paulo Fernandes, consultor em 
Gastronomia e docente do SENAC de Araçatuba, visando à gastronomia 
funcional que utiliza alimentos com propriedades específicas para a saúde 
humana. 

 
5. Estudantes do Curso de Direito da FAI  estiveram no Palácio da Justiça para 

conhecer o prédio e assistir a uma palestra sobre a atuação e o 
funcionamento do Tribunal Paulista. O coordenador do curso de direito da 
faculdade, Prof. Ms Igor Terraz Pinto, acompanhou os estudantes na visita a 
uma sessão de julgamento na 20ª Câmara de Direito Privado, e depois à 
sala nobre das sessões do Órgão Especial, ao Salão dos Passos Perdidos e 
ao Tribunal do Júri. Visitaram também o Museu do Tribunal e a sala Poeta 
Paulo Bonfim. A palestra foi proferida pelo Desembargador aposentado 
Alberto Antonio Zvirblis, integrante do Grupo de Apoio ao Judiciário. Por ser 
natural de Adamantina, o Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, 
Desembargador Fernando Antonio Maia da Cunha, compareceu à visita, 
acompanhado do Dr. Sidnei Alzidio Pinto, um dos advogados mais 
tradicionais de Adamantina, que é também Conselheiro da OAB-SP e 
professor da FAI. 



 
 

 
 
 
 

6. Aconteceu, entre os dias 17 e 21 de outubro, o V Congresso Científico da 
FAI, que abrange o CICFAI, CICFAI Junior e o CPCFAI. Foram apresentados 
trabalhos de iniciação científica realizados por alunos do ensino fundamental 
e médio e graduandos, e trabalhos de pesquisa científica realizados por 
graduados, professores, pesquisadores e alunos de pós graduação, 
totalizando 1050 trabalhos apresentados e 2392 autores. Participaram do 
congresso, alunos dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do 
Sul e Paraná. Comparando aos anos anteriores, o evento superou todas as 
expectativas em questões de números e quantidade de trabalhos inscritos.  

 
7. No dia 22 de outubro, aconteceu, no Auditório Miguel Reale o VII Dia de  

Campo do Curso de Medicina Veterinária da FAI . Idealizado pela 
professora Dra. Jaqueline Haddad, a iniciativa é reunir os alunos da 
disciplina de Extensão Rural, ministrada no 6º termo, para que eles 
organizem o evento. O tema de uma das palestras foi “Bovino de Leite”, que 
teve por finalidade destacar a produção correta de sal mineral e sanidade 
animal dentro da criação de bovino de leite. As palestras foram ministradas 
por profissionais da CAMDA de Andradina e MERIAL de Campinas, 
localizadas no estado de São Paulo. Ministrada por uma aluna, a outra 
palestra abordou o tema “O Agronegócio na Cadeia Leiteira”.  

 
8. Atendendo a pedidos recebidos pela ouvidoria , foi concluída a obra de infra 

estrutura de instalação da rede de iluminação externa  na rua entre o 
almoxarifado e acesso aos laboratórios do Bloco IV, dando maior conforto e 
segurança aos alunos e professores que circulam pelo local.  
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