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editorial

A

As Faculdades Integradas de Ourinhos tem buscado ao longo dos anos, desde sua origem, estreitar seus laços com
alunos, corpo docente e comunidade em geral, a partir da
excelência na formação de profissionais que venham a contribuir para o desenvolvimento social, econômico, científico
e cultural de Ourinhos e região.
É com esse objetivo que estamos trabalhando para proporcionar o enriquecimento de nossos alunos, através de
uma educação com qualidade, respeito, ética e uma estrutura física excelente, que só tende a crescer e melhorar com
o passar dos anos.
Todo os anos o MEC (Ministério da Educação e Cultura)
avalia os cursos de graduação de todas as Instituições de
Ensino Superior do Brasil, através do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). No ENADE de 2012,
publicado em 2013, as Faculdades Integradas de Ourinhos
mudaram o seu DNA. Seus cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia obtiveram a
melhor nota entre os cursos ofertados na região e Norte do
Estado do Paraná.
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Portanto, estamos presenciando importante momento
histórico das Faculdades Integradas de Ourinhos que pode
ser definido com o seu DNA completamente novo, próspero
e sólido.

Projeto Gráfico e Diagramação

O processo se iniciou no ano de 2009 com a visita in loco
da equipe de avaliadores do MEC, quando foi obtido conceito 4 em uma escala de notas de 1 a 5. Um novo momento
particularmente significativo ocorreu neste ano, com a divulgação dos resultados do ENADE 2012, o que comprovou
o sucesso e qualidade de nossos cursos de graduação. Conseguimos ainda aprovar novos cursos.

Fotos

Nas próximas páginas, esperamos poder passar a todos
vocês um pouco do que somos: uma instituição com tradição e seriedade na tarefa de formar profissionais competentes e competitivos no mercado de trabalho.

Bianor Costa Freire Colchesqui
diretor das FIO
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Administração de empresas

Reconhecidamente
um dos melhores
cursos do país

A

Com 75% dos professores com
títulos de mestres e doutores,
curso recebeu nota 4 do MEC

A Faculdade de Administração de Empresas “Nildo Ferrari” das FIO faz parte de um seleto grupo com alto conceito do Ministério da Educação: de 1 a 5, o curso recebeu nota 4 numa rigorosa avaliação feita pela equipe
de avaliadores do MEC e hoje é reconhecido nacionalmente como um dos melhores oferecidos no país. Pela
avaliação, passam desde a estrutura física da instituição
e grade curricular até a formação e titulação dos docentes – nas FIO, cerca de 75% dos professores de ADM são
mestres e doutores.
Coordenado pelo professor doutor Valdeir Rejanildo
Vidrik, a Administração é também um dos mais tradicio-

nais cursos da instituição, criado há cerca de 40 anos.
Ao longo dessas quatro décadas, sempre esteve em dia
com a rotina da profissão, seguindo a evolução do mercado, da área de conhecimento e da legislação do setor.
Na grade curricular, além das disciplinas exigidas pelo
MEC, as FIO oferecem ainda disciplinas optativas, que
são escolhidas pelos alunos de acordo com suas aptidões, dando-lhes oportunidades de aprimorar conhecimento e lapidar seus talentos.
A resposta à alta qualidade do ensino oferecido pelas
FIO é dada pelo mercado de trabalho. “Temos tido muito êxito com nossos ex-alunos, com um número expres-

Temos tido muito
êxito com nossos
ex-alunos, com um
número expressivo
colocado em bons
postos de trabalho”
Valdeir Rejanildo Vidrik ,
coordenador do curso
de Administração de
Empresas das FIO

sivo colocado em bons postos de trabalho”, informa o
coordenador.
Para quem se forma em Administração, há um bom
mercado de trabalho, que, aliás, não depende de demandas pontuais. No Brasil, são cerca de seis milhões
de empresas constituídas e, em tese, em cada uma delas
deveria haver um administrador.
O curso também dá amplo conhecimento aos alunos
nas áreas de Ciências Exatas, Sociais Aplicadas e Humanas. “Quando o aluno tem intenção de prestar concurso, ter conhecimento nessas três áreas facilita bastante”,
lembra o coordenador.
Quando o assunto é empreendedorismo, a formação em Administração de Empresas certamente é um
diferencial. “Poucos formam um profissional preparado
para empreender como a Administração”, diz Vidrik.
Ele cita, entre as características de um bom administrador, ter habilidades para lidar com pessoas e riscos
em negócios, aptidão para trabalhar em equipe, flexibilidade e capacidade para atuar em atividades multitarefas, pois o administrador gerencia desde conflitos pes
soais até mudanças no mercado e avanços de tecnologias e de processos.
E para quem pretende aprimorar ainda mais o conhecimento após o término da graduação, as FIO oferecem,
dentro da área de Administração de Empresas e de Contábeis, a pós-graduação em Gestão Financeira.

“Experiência dos
professores foi
fundamental na
minha formação”
O administrador de empresas Everton Luiz Migliari
Domingos não tem dúvida quando perguntado o que
de melhor tirou de seus anos de graduação nas FIO:
“Com certeza foi o conhecimento e experiência que os
professores têm em relação à vida profissional. Até hoje
tenho relacionamento com vários deles, os quais consul-

Everton diz que levará
lembrança dos professores
para toda a vida

to em caso de dúvida e também quando preciso de alguma indicação. Na minha opinião, numa faculdade de
Administração de Empresas o que mais conta é o conhecimento que os professores passam pra gente”, reflete.
Entrar na faculdade foi um marco para a vida de
Everton. Todas as dificuldades que enfrentou antes para
se colocar no mercado de trabalho se dissiparam logo
no primeiro mês de aula. “Vi um aviso na sala sobre uma
oportunidade de trabalho numa seguradora. Quando
fui fazer a entrevista, vi que era a maior seguradora do
país. Fui aprovado no processo seletivo e estar cursando
uma faculdade foi essencial para isso”.
Desde então, Everton trabalha na área – hoje no cargo de gerência de outra grande seguradora. Durante os
anos em que conciliou trabalho e graduação, tem excelentes lembranças, principalmente, do apoio que sempre recebeu tanto dos professores quanto da coordenação do curso. “Acho que posso ter 100 anos que vou
me lembrar de muitos dos professores que tive nas FIO”.

Administração de Empresas
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 semestres
Nota no ENADE: 4 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Fiz os dois primeiros anos de Administração de Empresas numa outra
faculdade aqui da região e resolvi pedir transferência para as FIO por
estar insatisfeita lá e ter boas referências daqui. E não me arrependi,
pelo contrário, me arrependo de não ter começado o curso nas FIO. Os
professores são excelentes . Aqui estamos muito próximos da coordenação e temos total
apoio para as sugestões que apresentamos e nas dificuldades que enfrentamos. A infraestrutura da faculdade é excelente, a biblioteca é completa, o ambiente é agradável e os
funcionários muito bem preparados e atenciosos”.
Ana Beatriz G. Ferreira
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agronomia
Área de atuação

Região contribui
para um ensino de
qualidade
Alunos contam com a
fazenda experimental e
as propriedades agrícolas,
sempre de portas abertas

O

O ensino de Agronomia das FIO extrapola as divisas da
instituição. A região de Ourinhos é um grande campo de
estudo e de trabalho para agronomia, por sua agricultura variada – de grãos a hortaliças - e economicamente
importante para o país.
Por isso, não é raro encontrar os alunos das FIO nas
lavouras das fazendas da região, sempre de portas abertas para recebê-los. As parcerias mantidas com as usinas, em especial a Usina São Luiz, são outros diferenciais
tanto para o aprimoramento do conhecimento quanto
da empregabilidade após o término da graduação.
Mas as FIO também têm fazenda experimental, com

lavouras de interesse econômico e área destinada especificamente à pesquisa, onde os estudantes podem aplicar
o conhecimento teórico que recebem em sala de aula.
A Faculdade de Agronomia “Fernando Luiz Quagliato” ainda realiza Dias de Campo, nos quais os alunos
são peça importante tanto na organização, quanto na
disseminação do conhecimento proposto; workshops e
ainda Congressos de Iniciação Científica.
Outro ponto positivo da instituição é a qualidade do
corpo docente e os laboratórios devidamente equipados
para a formação de seus alunos. São mais de 10 laboratórios das mais diversas especificidades.

O coordenador do curso,
Claudinei Paulo de Lima,
na fazenda experimental

A demanda por produção de alimentos é
crescente no mundo todo. Por trás do trabalho de suprir esta necessidade está o Agrônomo, responsável pela produção de qualidade
e aumento de produtividade. Para isso, o profissional tem um leque de opções para atuar,
passando pela pesquisa, produção de alimentos e extensão.
O mercado para o setor está aquecido e
absorve os bons profissionais com facilidade,
diz o coordenador do curso, professor doutor
Claudinei Paulo de Lima. “A grande maioria
de nossos ex-alunos está empregada, o que
significa que o mercado está recebendo bem
nossos egressos”, comenta. Ele atribui a boa
recepção aos ex-alunos à sintonia da instituição com as demandas do mercado.

Thiago: Mercado recebe
muito bem profissionais
formados nas FIO

Formação completa dá
segurança para enfrentar
o mercado de trabalho
Mesmo antes de se formar nas FIO, o engenheiro
agrônomo Thiago Pinho iniciou estágio numa distribuição de uma importante multinacional do setor de Sementes e Biotecnologia para o agronegócio. Graduou-se
e só fez crescer dentro da empresa, onde está até hoje.
“Posso dizer que o mercado recebe muito bem alunos e profissionais formados pelas FIO”, diz o agrônomo, que faz questão de deixar um recado para os
estudantes da área e àqueles que pretendem um dia
ingressar na faculdade de Agronomia: “aproveitem todas as oportunidades de estágio, não importa onde. Eles
são muito importantes como complemento do que se
aprende nas salas de aula e, acima de tudo, essenciais

para conhecer melhor o mercado e formar uma rede de
relacionamento”.
Thiago Pinho reconhece ter tido uma excelente formação, mesmo fazendo parte da primeira turma de
agronomia das FIO, quando a fazenda escola ainda não
estava pronta. “Íamos às usinas de açucar e álcool e todas as fazendas da região abriam as portas para nós.
Essa facilidade e mais o quadro qualificado de professores fez com que meu aprendizado fosse completo.
Cheguei preparado ao mercado de trabalho que, aliás,
recebe muito bem os ex-alunos das FIO”, relata. E se é
para citar um ponto forte da instituição, o agrônomo
não hesita: “São os professores. Além de mestres e amigos, eles são tudo”.

Agronomia
Período: Integral
Nota de CPC: 3
CI das FIO: 4

Duração: 8 semestres
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional

Escala de notas de 1 a 5

palavra do aluno
Eu fiz o curso Técnico em Agropecuária, no Colégio
Agrícola de Cambará, e descobri afinidades com a
Agronomia. Nas FIO estou aprimorando meus conhecimentos. O que mais me agrada no curso de
Agronomia aqui é a parte prática. Temos muitas culturas para estudar.
Os laboratórios são outro ponto forte. E os professores, a maioria
mestres e doutores, têm muito para nos ensinar. Nossa turma também
é bastante unida e focada. Participamos recentemente de um Congresso de Ciência do Solo, em Santa Catarina, e foi muito proveitoso.
Só conseguimos fazer essa viagem porque temos uma excelente integração. Estou bastante satisfeito com o ensino oferecido pelas FIO”.

Adilson Pimentel Júnior
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Arquitetura e Urbanismo

Um curso em

ascensão
As FIO mantêm um escritório modelo, onde
aluno pode fazer estágio supervisionado

O

O principal objetivo do curso de Arquitetura e Urbanismo é gerar conhecimento adequado para que os alunos
possam desenvolver, de modo apropriado, propostas
arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas, ou seja, sabendo avaliar os impactos causados em suas futuras
atuações profissionais.

Elizabeth Mie Arakaki

A Faculdade oferece as
ferramentas necessárias,
no entanto, cabe ao futuro
profissional acompanhar
a evolução dos modos de
vida e saber se posicionar
adequadamente na
contemporaneidade.”
Elizabeth Mie Arakaki,
coordenadora do curso de Arquitetura a Urbanismo
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“A arquitetura vem sempre junto com o urbanismo”,
explica a coordenadora do curso das FIO, professora
doutora Elizabeth Mie Arakaki, acrescentando que o
arquiteto deve compreender a interferência do edifício
tanto na paisagem urbana como em relação ao patrimônio natural, histórico, artístico e cultural. A disciplina
de Projeto Paisagístico faz parte do curso e inclui todo projeto para espaços abertos, livres
de edificação. Elizabeth explica que toda cidade tem áreas
abertas e fechadas e o curso
de Arquitetura trabalha nesse
âmbito no contexto da cidade.
A maioria do corpo de docentes no curso é de mestres
e doutores. A primeira turma
foi lançada em 2005 e nela
graduou-se o arquiteto Alfredo
Amadio, que em seu Trabalho
Final de Graduação (TFG) desenvolveu um projeto de remodelação da principal praça
na cidade de Ourinhos, a Mello
Peixoto. O projeto foi mostrado para o então prefeito do
Município que decidiu executá-lo. Hoje todos podem visitar a praça e ver de perto
o que um aluno graduado nas FIO é capaz de realizar.
Para Elizabeth, um bom profissional nunca pode deixar de pesquisar: “A Faculdade oferece as ferramentas
necessárias, no entanto, cabe ao futuro profissional
acompanhar a evolução dos modos de vida e saber se
posicionar adequadamente na contemporaneidade. Ou
seja, como em todas as profissões, o arquiteto que se
destaca é aquele que possui verdadeiro interesse na sua
área de atuação. Arquitetura não é um dom, e sim o
resultado do próprio esforço em querer resolver efetivamente e da melhor maneira possível um problema
colocado e essa motivação é que distingue um bom
profissional,” diz ela.

Escritório Modelo
O grande diferencial do curso de Arquitetura e Urbanismo das FIO está no seu moderno escritório modelo, o
Centro de Estudo e Pesquisa em Arquitetura - CEPARQ.
O escritório é um dos locais em que os alunos podem
fazer o estágio supervisionado e lá também são desenvolvidos projetos para a comunidade carente da região,
como o “Lar dos Meninos de Ourinhos”.
Em sua estrutura para o curso, a faculdade dispõe
ainda de vários laboratórios para os alunos, como o de
maquete, tecnologia das construções, topografia, conforto ambiental e informática, aliando teoria e prática.
Segundo Elizabeth, as diretrizes do MEC valorizam esse
processo, mas nem todas as faculdades de arquitetura
conseguem oferecer.
Os alunos interessados também têm a oportunidade
de participar do Congresso de Iniciação Cientifica - CIC,
que acontece todos os anos, sendo que nele já houve a
publicação de mais de 50 artigos na área de arquitetura.

Ex-aluno assina projeto
de remodelação da
Praça Mello Peixoto,
em Ourinhos
Um dos cartões-postais de Ourinhos, a Praça Mello
Peixoto, é motivo de muito orgulho para o arquiteto Alfredo Amadio Filho, formado em 2009 na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo das FIO. Ele é o autor do
projeto de remodelação da praça, desenvolvido como
seu TFG – Trabalho Final de Graduação na faculdade,
que obteve nota máxima e foi encampado pelo município.
Amadio conta que quando soube da implantação
do curso de Arquitetura e Urbanismo nas FIO percebeu
ali a oportunidade de alcançar o título que almejava.
“Eu tinha um curso técnico e já trabalhava em projetos
em um escritório junto com um sócio e amigo que me
apoiou para começar a graduação”, explica.

Alfredo Amadio
destaca que
conhecimento
e técnica são
fundamentais para
que o profissional
seja bem-sucedido

Alfredo Amadio Filho
desenvolveu o tema em seu
Trabalho Final de Graduação
Hoje com 51 anos, o arquiteto exerce o cargo de diretor de Engenharia de Tráfego na Prefeitura de Ourinhos
e também atua em seu escritório de projetos e construção juntamente com uma equipe técnica.
Ele lembra que estudar nas FIO “foi maravilhoso” e
destaca o ótimo corpo docente, o acervo da biblioteca,
os laboratórios e o espaço físico da instituição, que conferem condições ideais aos estudantes. “O mercado é
exigente e precisamos sempre estar atualizados, pois a
arquitetura está intimamente ligada à moda, à criação
e ao surgimento de materiais cada vez mais tecnológicos. Por ocasião da execução dos projetos, problemas
surgirão mas, com conhecimento e técnica, tudo poderá
ser resolvido”, ensina.

Arquitetura e Urbanismo
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Nota de CPC: 4
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Penso que o curso de Arquitetura das FIO prepara muito bem o
aluno para o mercado e dá um embasamento real. Os professores
são ótimos e somos bem assistidos em tudo que precisamos. Eu
sou apaixonada por Arquitetura, porque envolve a área de exatas
– que gosto muito – e também a criatividade. Quando me formar, pretendo atuar com
urbanismo ou decoração de interiores. São campos distintos, mas gosto dos dois e
vou ter que decidir qual seguir até o final do curso.”
Fabíola Souza do Carmo

Artes visuais

Alunos são
estimulados
nas pesquisas
científicas
e artísticas
com materiais
específicos

O

Teoria e
prática na
construção do
conhecimento

O curso de Artes Visuais das Faculdades Integradas de
Ourinhos, além de formar arte-educadores habilitados
para o magistério em escolas de ensino fundamental e
médio das redes pública ou particular, também prepara
seus alunos para o exercício de atividades que utilizam
as várias linguagens artísticas.
Para que os acadêmicos possam vir a atuar com propriedade na carreira que escolherem, as disciplinas do
curso aliam a teoria e a prática, com foco nas artes visuais, mas contemplando também a necessária interface
com outras linguagens da arte, como a música, as artes
cênicas e a dança, por exemplo.
A coordenadora, professora mestre Ana Luiza Bernardo Guimarães, informa que o curso também estimula a aquisição e a construção do conhecimento por
meio de pesquisas científicas e artísticas com materiais
específicos das artes visuais, como giz pastel, tinta a
óleo, aquarela, tinta guache, carvão, materiais alternativos e composições tridimensionais, entre outros. Possibilita ainda o contato com as disciplinas de Desenho,
Pintura, Escultura, Gravura, História da Arte do Ocidente, História da Arte Brasileira, Midiologia, Comunicação
Visual e História da Arte Africana, além das matérias
pedagógicas como Didática, Prática de Ensino e Libras.
“Temos um curso coeso e mais de 80% de nosso
corpo docente são mestres e doutores que estão em
constante processo de qualificação profissional, com
pesquisas e artigos em publicações nacionais e internacionais”, explica a coordenadora.
Para atender as demandas funcionais e oferecer
conforto aos estudantes, as estruturas das salas de aulas do curso de Artes Visuais são adaptadas. Nelas se
encontram mesas grandes ao invés de carteiras, pias e
todo o ferramental necessário para o aprendizado das
matérias específicas da visualidade artística. Além dos

“Trabalhamos para formar um profissional
competente na sua área escolhida, seja
como professor ou artista visual”, garante a
coordenadora Ana Luiza
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pianos que são disponibilizados para as aulas de música,
há também dois anfiteatros que favorecem a prática das
Artes Cênicas, sendo que um deles é completo, ideal para
aulas e apresentações, com palco, iluminação, cabine de
som e coxia.
O acervo da biblioteca das FIO, em constante atualização, também faz diferença na formação do aluno, destacando obras sobre a história da arte, dos primórdios à
contemporaneidade, à disposição para consulta.
Para ampliar horizontes e potencializar o conhecimento na área, a Coordenação de Artes Visuais semestralmente organiza visitas técnicas à galerias e instituições
culturais, além de viagens aos museus das capitais, como
Curitiba e São Paulo. Outro marco consiste no Encontro
Cultural das Licenciaturas e no “FIO Encontro de Arte”,
organizados anualmente.
“Trabalhamos para formar um profissional competente na sua área escolhida, seja como professor ou artista
visual. E essa competência passa pela compreensão da
realidade na qual se insere, por saber operar as poéticas
visuais, e também difundir o conhecimento artístico, atuando como agente cultural”, finaliza Ana Luiza.

O curso alia várias
linguagens, é
um processo de
aprendizado muito
concreto”
Fernanda Aparecida Cornélio

Fernanda Cornélio dá aulas na APAE de Ourinhos e está feliz com a escolha profissional que fez

Uma carreira mais que especial
A professora de Artes Fernanda Aparecida Cornélio,
de 26 anos, formou-se pelas FIO em 2012 e não teve
nenhuma dificuldade em colocar-se no mercado. Pelo
contrário, recebeu várias propostas simultâneas e optou
por dar aulas na APAE de Ourinhos.
Feliz com a escolha, Fernanda revela que o trabalho
é muito gratificante e que “aprende todo dia” com seus
alunos especiais. Pensando em ir mais longe no futuro,
ela atualmente faz Pedagogia e afirma que o curso de
Artes Visuais que fez nas FIO foi de fato o que esperava.

E vale ressaltar que suas expectativas eram altas:
criteriosa, antes de fazer o vestibular pesquisou sobre
o curso e o corpo docente e assistiu algumas aulas
como ouvinte. “A alta qualificação dos professores foi
fundamental na minha escolha pelas FIO”, assegura.
Ao ingressar na faculdade, o objetivo de Fernanda
era unir a formação técnica em dança que já tinha aos
novos conhecimentos que viria a adquirir. E foi isso
que aconteceu: “O curso alia várias linguagens, é um
processo de aprendizado muito concreto”, reflete.

Artes Visuais
Período: Noturno
Nota de CPC: 3
CI das FIO: 4

Duração: 6 semestres
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional

Escala de notas de 1 a 5

palavra do aluno
Eu já estou dando aulas na rede pública,
porque com 50% da graduação concluída já é possível estar à frente das turmas.
Avalio que o curso de Artes Visuais é muito
bom, com professores excelentes, e confere um amplo repertório para a nossa atuação profissional. Quando me formar
eu pretendo seguir na docência e continuar ampliando meus
conhecimentos, cursar pós-graduação e crescer na profissão.”
Luiz Fernando Damasceno
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ciências biológicas

vasto campo de
trabalho para os
apaixonados
por biologia

Curso forma profissional
para atuar desde a sala
de aula até laboratórios,
sejam de análises
clínicas ou de indústrias

O

O curso de Ciências Biológicas nas FIO – Faculdades
Integradas de Ourinhos, modalidade Licenciatura, tem
duração de três anos e meio e permite ao aluno egresso
atuar na carreira de professor do Ensino Fundamental
e Médio.
Além disso, o graduado pode desempenhar atividades em laboratórios, função na qual poderá ser responsável técnico, mediante complementação de sua forma-

Yvana Britto: enfoque do
curso é o Meio Ambiente

ção em cursos de especialização. Em dois anos, as FIO
esperam oferecer também o Curso de Ciências Biológicas - modalidade bacharelado, este voltado a preparar
o aluno para a pesquisa. Para tanto, no final deste ano
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será protocolado junto ao MEC, o PPC – Projeto Pedagógico de Curso.
Com o objetivo de disponibilizar ao aluno a formação voltada à pós-graduação, as FIO oferecem também
especialização em Gestão Ambiental.
Atualmente o curso está organizado com enfoque
voltado ao Meio Ambiente, segundo a coordenadora professora mestre Yvana Cristina Tenorio de Britto.
“Procuramos trabalhar de
forma integral e multidisciplinar, com aula de campo,
envolvendo botânica, ecologia e zoologia”.
As aulas de campo acontecem aos sábados, uma
vez por mês, iniciando no
primeiro ano. Este é, segundo a coordenadora, um
grande diferencial do curso.
“Desde o primeiro ano os
alunos vão sendo preparados com atividades voltadas
para posteriores análises
ambientais. Começam com
uma simples visita e depois,
no segundo ano, estudam
um fragmento florestal e
coletam material biológico,
onde são também promovidas avaliações das comunidades e da fisionomia
vegetal. Enfim, avaliam o
ambiente como um todo”.
O Curso de Ciências Biológicas apresenta em seus
componentes curriculares todos os biomas do Estado
de São Paulo, integrando botânica, zoologia e ecologia,

inclusive com atividades de campo no litoral.
Quem estiver interessado em fazer o curso deve
estar consciente que vai passar também boa parte do
tempo em laboratório com aulas práticas, aprendendo
a fazer análises histológicas, parasitológicas e microbiológicas, e essa pode ser a rotina do profissional depois
de formado, dependendo da carreira que escolher e das
especializações que fizer.

Procuramos trabalhar
de forma integral e
multidisciplinar, com aula de
campo, envolvendo botânica,
ecologia e zoologia”

Bióloga Simone
Leite dos Santos fez
graduação e pós nas FIO

Yvana Cristina Tenorio de Britto,
coordenadora do curso de
Ciências Biológicas das FIO

Um biólogo graduado tem vasto campo de trabalho
na região. Segundo Yvana, o profissional pode trabalhar em laboratórios de usinas sucro-alcooleiras e em laboratórios de análises clínicas. Pode ainda atuar na área
de gestão ambiental, atividade que está correlacionada
a sustentabilidade, integrando a parte econômica, social e ambiental em uma empresa.

Dos bancos escolares para
multinacional do setor
energético
Simone Leite dos Santos formou-se em Biologia nas
FIO em 2006 e dois anos depois concluiu Especialização em Gestão Ambiental também nas FIO. “Quando
me formei, a grade do curso era mais voltada à Licenciatura, mas mesmo assim tive uma base sólida para
enfrentar o mercado de trabalho. Com a realização da
pós-graduação em Gestão Ambiental, consegui focar
em temas que eram de meu interesse de atuação profis-

sional”, diz Simone, dando uma dica para aqueles que
estão se graduando.
Pensando no setor que queria atuar, Simone fez estágio extracurricular na área ambiental, no qual teve a
oportunidade de aprender qual era a atuação do profissional formado em Biologia naquela área, além do
estágio obrigatório em Licenciatura.
O primeiro trabalho foi como professora na rede
estadual de ensino. Posteriormente, também atuou
como professora em escola particular. Mas nunca deixou de procurar por oportunidades na área na qual
estava se especializando. Em 2008 surgiu a vaga de
trabalho na Duke Energy Brasil, onde hoje é Analista de
Meio Ambiente.
Para Simone, o profissional formado em Biologia
possui uma ampla área de atuação que está em contínua transformação. A especialização é uma solução,
porque daí o profissional se torna mais competitivo no
mercado de trabalho. Uma dica muito válida, visto que
hoje Simone trabalha em uma conceituada empresa
multinacional de energia elétrica.

Ciências Biológicas
Período: Matutino e Noturno
Duração: 7 semestres
Nota no ENADE: 3 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Com base em pesquisas de cursos decidi optar pela Biologia nas FIO por contar com uma boa nota pelo MEC. É um
curso apaixonante, supriu mais do que minhas expectativas. Cada dia é um aprendizado diferente. Os professores
são muito bons, é um caminho que desejo seguir para a minha vida e me
tornar um profissional na área de Biologia com ênfase na pesquisa laboratorial e patologia e quem sabe ajudar muitas pessoas com a descoberta da
cura de várias doenças. Fico muito satisfeito de estudar nas Fio e agradeço
a dedicação de todos os professores por nos proporcionarem ótimas aulas
todo os dias”.
Murilo Ferrari Vasconcelos
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ciências contábeis

Curso prepara o
profissional para atuar
em 29 diferentes áreas
em uma empresa

S

destaque
no Guia dos
Estudantes

Simone Maria Neto Nogueira Junqueira é mestre em Ciências Contábeis pela Escola do Comércio Álvares Penteado (FECAP) e um bom exemplo de aluno que, após
se formar, volta à instituição como professor.
Graduada nas FIO em 2003, voltou para a instituição
como professora já em 2004, após passar por especialização, e desde 2006 assumiu a coordenação da Faculdade de Ciências Contábeis “Professor Carlos Nicolosi”.
Simone explica que o curso de Contabilidade prepara
o aluno para atuar em 29 áreas dentro de uma empresa,
entre as quais agente fiscal de renda, pesquisador, escritor, consultor, auditor interno e professor. Preparando
o aluno para todo o processo contábil, ele não precisa
ficar especificamente dentro de um escritório de contabilidade, podendo exercer outras funções em setores
como centro de custos, análises de demonstrações, setor fiscal e departamento financeiro, por exemplo.

O curso das FIO existe desde 1988 e Simone ressalta
que o diferencial está na formação. O aluno tem tanto
atividade teórica quanto prática. Desde o segundo termo até o oitavo termo é ministrada a atividade de Laboratório de Práticas Contábeis, onde é simulada uma
empresa.
Nesta atividade, o aluno constitui a empresa, prepara o contrato social e vivencia todas as práticas relacionadas a isso e no último termo faz o encerramento
da empresa. Essa prática com longa duração, acompanhamento de um professor e laboratório de informática
com software profissional não é comum em outras instituições de ensino.
O curso de Ciências Contábeis, com duração de 4
anos, é um dos mais procurados na instituição, que
também oferece MBA em Gestão Financeira, Contábil e
Auditoria, com duração de 18 meses.

Hoje recebo muitos
telefonemas de empresas
que querem contratar
funcionários, mas não
tenho alunos disponíveis.
Já encaixamos todos.
Toda a comunidade sabe
que nós preparamos bem
o profissional”,
Simone Maria Neto
Nogueira Junqueira ,
coordenadora do curso
de Ciências Contábeis
das FIO

procura por
profissionais é grande
No ano passado, o curso Ciências Contábeis das FIO
foi reconhecido no Guia do Estudante como um dos melhores do Brasil, recebendo um selo três estrelas. “Hoje
recebo muitos telefonemas de empresas que querem
contratar funcionários, mas não tenho alunos disponíveis. Já encaixamos todos. Toda a comunidade sabe que
nós preparamos bem o profissional”, enfatiza Simone.
A coordenadora fala com orgulho que a taxa de
desemprego dos alunos que saíram das FIO é zero. Eles
estão trabalhando em todo Brasil em posição de destaque no mercado contábil.
Para ela o profissional da área deve ser centrado e
os alunos das FIO são bastante comprometidos: “Eles
sabem o que querem, eles estão direcionados. Fazem o
Exame de Suficiência (exigido pelo Conselho Regional de
Contabilidade) quando estão ainda cursando o sétimo
termo e são aprovados”.
Olhar além dos números e ter vontade de aprender e se aprofundar mais nesta ciência já é suficiente, na
opinião de Simone, para se tornar um bom profissional.
“Porque o resto a gente faz aqui”, sentencia a coordenadora.

contabilistas são
requisitados por empresas,
poder público e entidades
Arnaldo Nunes é contabilista, empresário contábil,
advogado e delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Em 1976 concluiu o
curso Técnico em Contabilidade, mas já atuava na área.
Começou a trabalhar cedo, com 14 anos, e depois de se
formar em técnico em contabilidade abriu um escritório
onde continua a trabalhar até hoje.
Estando integrado no mercado de trabalho, percebeu que na profissão era preciso muita dedicação, profissionalismo e estudo constante. Assim, formou-se em

Arnaldo considera
contabilista um dos
profissionais mais
importantes no
mercado

Direito em 1987, em 2006 fez pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário e atualmente é aluno de
especialização na área contábil nas FIO, cursando MBA
em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria.
Para Arnaldo, a profissão de contabilista é uma das
mais importantes para a sociedade. “As maiores dificuldades estão na burocracia criada pelos governantes que
fazem constantes alterações na legislação e na falta de
mão de obra especializada, qualificada”.
Com uma carreira edificada e grande experiência,
Arnaldo explica que a contabilidade no Brasil vem
tendo um grandioso crescimento, valorização e reconhecimento. Com a adoção das normas internacionais
de contabilidade (IFRS), a profissão passa por um momento muito especial, pois atingiu o reconhecimento
internacional, tornando-se referência na América Latina
e nos países de língua portuguesa.
“Os profissionais são muito requisitados pelas empresas, poder público e entidades, trazendo um bom
retorno financeiro, porém, para exercer a contabilidade
exige-se competência, muito estudo, constante aprimoramento, conhecer gente no mercado de trabalho e ter
uma boa rede de relacionamentos ”, diz Arnaldo.

Ciências Contábeis
Período: Noturno
Duração: 8 semestres
Nota no ENADE: 4 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Tinha o curso Técnico em Administração e Contabilidade, áreas nas
quais trabalho há 30 anos, quando iniciei o curso nas FIO. Desde 1992
trabalho como Técnico em Contalibilidade e sentia necessidade de cursar ensino superior. A oportunidade só apareceu esse ano. A minha filha
fez o curso nas FIO e se formou ano passado. Vendo ela estudar, achei interessante o curso
e agora estou aqui. A faculdade ampliou meus conhecimentos e o que eu mais gosto é
estar aprendendo mais em uma área que já atuo, mas passava por algumas dificuldades
por me faltar exatamente fazer um curso superior. Apesar de só estar no primeiro ano,
agora eu tenho uma visão melhor do que antes. A gente tem a prática no trabalho, mas
prática e teoria têm que caminhar juntas”.
Edson Antonio dos Santos
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direito

Cidadãos preparados,
advogados
competentes
Formação dá suporte as mais diversas
carreiras jurídicas
O coordenador Adriano Aranão destaca
que a excelência no ensino atrai alunos
de cidades da região que viajam até
duas horas para chegar ao Campus
Universitário das FIO

sempre incentivados. Um ótimo exemplo é o curso
gratuito de preparação para o Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), que acontece aos sábados,
aberto aos alunos e ex-alunos.

As atividades extracurriculares e
os grupos de pesquisa também
são sempre incentivados
Há ainda uma parceria com a Subseção da OAB de
Ourinhos, que prevê estágios para os estudantes nos
escritórios dos advogados da comarca.
No que diz respeito à estrutura, o aluno das FIO
encontra todos os recursos que precisa: um ambiente
agradável, salas de aula climatizadas, salão do júri para
audiências simuladas, anfiteatro amplo e uma biblioteca completa, com obras importantes, e permanentemente atualizada pela direção.
Assim, contando estrutura adequada e professores
qualificados, os profissionais formados pelas FIO podem exercer as mais diversas carreiras jurídicas. E são
várias as possibilidades para quem faz Direito, seja na
advocacia, na promotoria, na procuradoria, na magistratura ou em tantas outras.
Segundo Aranão, o curso atrai alunos de cidades da
região que viajam até duas horas todos os dias para
chegar ao Campus Universitário. “Esses estudantes
fazem a opção de estudar Direito nas FIO porque reconhecem a excelência do ensino. Aqui preparamos o
aluno para a realidade que ele vai encontrar lá fora”,
enfatiza o coordenador.

De aluno a mestre,
profissional colhe os
frutos da sólida formação

I

Indo além de formar o profissional do Direito para atuar
nas mais diversas carreiras jurídicas, o curso oferecido
pelas FIO é comprometido com a construção da cidadania de seus alunos, buscando que eles sejam - no mundo jurídico e na sociedade em geral - cidadãos comprometidos com a realização dos valores democráticos.
Para isso, o curso conta com uma grande maioria
de mestres e doutores em seu quadro de professores.
O coordenador, professor mestre Adriano Aranão, destaca também a vasta experiência do corpo docente nas
diferentes áreas. “À frente das salas de aula das FIO temos profissionais que atuam nas mais diversas carreiras
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Fabiano Alpheu Barone Barbosa é registrador de
imóveis na cidade de Carlópolis e formou-se em Direito pelas FIO em 2010. Seduzido pela área acadêmica,
recentemente concluiu o mestrado na Universidade
jurídicas e que possuem sólida experiência nas respectivas disciplinas que ministram”, atesta.
Tendo alcançado a expressiva nota 4 no último Enade, o curso de Direito prioriza uma formação completa
e atualizada. A coordenação frequentemente convida
palestrantes para conversar com os alunos sobre temas
atuais e relevantes que merecem reflexão. “Estamos
comprometidos com um ensino humano, que alia a essencial combinação de teoria e prática”, acrescenta o
coordenador.
Em consonância com essa diretriz, as atividades extracurriculares e os grupos de pesquisa também são

Aos que estão cursando Direito ou planejam
ingressar no curso, Fabiano Barbosa
aconselha muita dedicação, prezando
sempre pela valorização da questão ética

Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Jacarezinho,
onde defendeu a tese “Propriedade Rural Familiar, suas
classes e o desafio da sustentabilidade diante do novo
Código Florestal”, que deve ser publicada no ano de
2014. Já atuou também como professor substituto na
própria FIO e na UENP.
Segundo Fabiano, a graduação em Direito modificou
completamente a sua vida e trouxe um conhecimento
formal daquilo que já vivenciava na prática no trabalho
diário no cartório de registro de imóveis. “Tudo o que
aprendi embasa decisões, argumentos e trouxe, é claro,
benefícios econômicos”, revela.
Ciente de que a área do Direito exige estudo permanente, sem acomodação, Fabiano planeja continuar
atuando com registro imobiliário e realizar talvez um
doutorado. “Àqueles que estão hoje cursando a graduação, ou planejam fazer Direito, aconselho muita dedicação e, acima de tudo, a valorização da questão ética,
da sinceridade e da honestidade”, recomenda.

Direito
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Nota no ENADE: 4 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
CI das FIO: 4
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5

palavra do aluno
Tenho certeza que o Direito vai fazer toda a diferença na
minha vida. Me apaixonei pelo curso e fazendo os estágios tive a certeza de que era isso mesmo que eu queria.
Considero que é uma área que abre uma gama de possibilidades. Os professores são muito bons, trazem experiência e estão sempre
atualizados. Agora estou feliz e tranquila porque consegui já ser aprovada
no Exame de Ordem da OAB. Quando me formar pretendo advogar um
pouco, mas meu sonho é ser juíza”.

Isabelle Fernandes Orlandi
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enfermagem

Um profissional
A favor da vida

E

Hoje, enfermeiros são
imprescindíveis para o bom
funcionamento do setor de saúde

Eliska Sedlak é coordenadora do curso de Enfermagem
nas FIO desde a sua criação, há nove anos, e explica que
na grade curricular a preocupação não é somente com
a parte teórica e técnica. “Procuramos, primeiramente
mostrar quem é o enfermeiro: um profissional que está
a favor da vida e que realiza um trabalho de equipe
multidisciplinar.”
Segundo ela, hoje o médico não consegue trabalhar
sem a enfermagem. “Trata-se de uma equipe imprescindível para que hospitais, centros de saúde, locais de
reabilitação, possam continuar existindo de uma forma
ética e administrativamente correta”. Ou seja, na grade curricular, constam todos esses elementos que não
existem em outros cursos da área de saúde.
O curso das FIO tem a preocupação de despertar
no profissional a convicção de que ele é um elemento essencial, ensinar a importância da ética e mostrar
a enfermagem como um degrau para o crescimento

Coordenadora Eliska lembra
que homens também
são muito bem-vindos e
necessários na profissão

interior. “Além da parte técnica impecável e da responsabilidade, acrescentamos o valor da humanização que
tanto se fala hoje, cuidando do paciente como um
todo e não somente prestando atenção na patologia”,
ressalta Eliska.
A maioria dos professores são mestres ou doutores.
A professora Eliska é mestre em Saúde Coletiva, fez especialização em Saúde Pública e Pedagogia do Ensino
Superior e em Administração Hospitalar.
A profissão possui várias opções de especialização:
Enfermagem Médico-Cirúrgica, em Centro Cirúrgico,
UTI de Adulto e Infantil, Enfermagem do Trabalho,
Obstetrícia, Saúde Pública, Emergência, Docência no
Ensino Superior, Enfermagem em Oncologia, Administração Hospitalar e em Terapia Renal Substitutiva. As
FIO oferecem, na pós-graduação, os cursos de Docência
no Ensino Superior, Saúde Pública e Enfermagem em
Emergências.

Atribuições profissionais
Para se tornar um bom enfermeiro, Eliska destaca
algumas atribuições necessárias ao profissional, como
ser maduro, estável, reflexivo e que veja o mundo com
olhos bons, além de boa formação moral. O mercado
se mantém estável e o Brasil é um país enorme com
muitas oportunidades de trabalho. “Vamos nos desprender das nossas comodidades e vamos ser pioneiros”, convida a coordenadora.
Nas FIO, o aluno que se interessa pode acrescentar
na formação algumas atividades extracurriculares. O
curso oferece, por exemplo, em convênio com a prefeitura da cidade, uma prática gratuita, onde está
formando a quarta turma de cuidadores domésticos.
Outra possibilidade é na área de prevenção. Alunos e
professores atuam nas comunidades levando atendimento à população. Outra prática está prestes a ser
aberta aos interessados, na área de curativos.
“Um enfermeiro nunca é um ser acabado. Como
todo profissional da saúde, ele está sempre aprendendo, evoluindo. Hoje já existem várias publicações
de profissionais brasileiros, o que há quinze anos não
era possível encontrar”, diz Eliska, que finaliza fazendo
um chamado: “Os homens na enfermagem são muito
bem-vindos. Determinados procedimentos é bom que
sejam feitos de mulher para mulher e homem para homem, mantendo-se a privacidade dos pacientes.”

Damaris: “É preciso
amar o que está fazendo”

De técnica de enfermagem
à responsável Técnica

A carreira de Damaris começou a decolar tão logo
se formou. Em 2009 foi promovida a Supervisora e, em
2010, a Gerente de Unidade de Internação.
Sobre o período que passou nas FIO, Damaris tem
ótimas lembranças. “Adorei o curso, ótimos professores,
laboratório bem estruturado. Todos os funcionários das
FIO são muito atenciosos e prestativos”. Ela dá uma dica
para quem quer ter a mesma profissão: “o principal é
dedicar-se à profissão, estudar sempre. Gostar do que se
faz é primordial para a realização pessoal”.
Quanto às dificuldades do dia a dia, Damaris pensa
que são experiências adquiridas constantemente e que
servem para o aprimoramento profissional. Na sua opinião, Enfermagem é uma profissão muito valiosa. “Precisa amar o que está fazendo e lembrando sempre que independente de raça, cor, religião e nível social o paciente
deve ser tratado com respeito e humanidade”.

Com o curso de Enfermagem nas FIO, Damaris Rodrigues deu um grande salto em sua carreira. Ela graduou-se em 2008 e hoje responde pelo cargo de Responsável Técnica da Enfermagem da Santa Casa de Ourinhos,
onde começou a trabalhar em 1993 como Técnica de
Enfermagem.

Período: Noturno
Nota de CPC: 3
CI das FIO: 4

Enfermagem
Duração: 10 semestres
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional

Escala de notas de 1 a 5

palavra do aluno
No final do ano passado, meu avô ficou em estado
vegetativo e eu tive que ajudar a cuidar dele. Eu dava
banho de leito, dava medicaçao e depois que ele morreu eu fiquei pensando nisso e falei: eu tenho que
fazer Enfermagem. Eu, infelizmente, vejo preconceito ainda, os antigos
dogmas da profissão, que o pessoal fala que só mulher é enfermeira.
Mas estou adorando o curso, é excelente. Eu pretendo fazer especialilização em urgência e emergência e pretendo fazer concurso público para
trabalhar no SAMU ou em pronto-socorro. Eu acho que para ser bom
profissional tem que ter bastante amor, dedicação e ética”.

Anatai de Bezerra Neto
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farmácia

Muito além

do balcão
Curso abre oportunidades para atuação em
diversas áreas

O

O farmacêutico é um profissional generalista e a
formação oferecida pelo curso de Farmácia das
FIO permite ao aluno escolher sua área de atuação entre um amplo leque de possibilidades.
A começar pela carreira mais clássica e tradicional, que é a do farmacêutico assistencialista
da farmácia e/ou drogaria, chegando até ao conceito que já é chamado de “farmácia do futuro”, por associar a farmacogenômica à nanotecnologia na manipulação de medicamentos e/ou
cosméticos diferenciados segundo o genoma de
cada indivíduo.

No campus há laboratórios
de alimentos, de biologia
molecular, de análises
clínicas, de química prática
e de formação geral

Além destas carreiras citadas, a coordenadora
do curso, professora mestre Cristiane Fátima Guarido, acrescenta que o farmacêutico pode ainda
atuar na área industrial, que abrange produção e
controle de qualidade de medicamentos, cosméticos, insumos e produtos químicos; nos ramos
de análises clínicas e toxicológicas; na indústria
de alimentos; nas distribuidoras de medicamentos, insumos e correlatos; no transporte; na saúde
pública e na pesquisa.
“Oferecemos uma formação sólida que dá suporte às mais diversas carreiras, visto que com a
evolução da profissão surgem novas oportunidades, mas o foco do curso está no perfil assistencial
do farmacêutico. Queremos formar profissionais
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preocupados com o indivíduo, com o ser humano, com a saúde
do paciente”, frisa a coordenadora. Ela explica que a questão
assistencial diz respeito justamente ao contato com o paciente,
com um acompanhamento mais próximo. “Num país como o
nosso, que é um dos campeões em automedicação, resgatar
esse papel assistencial é fundamental”, garante Cristiane.
O corpo docente altamente comprometido, composto por
mestres e doutores, e a estrutura de salas e laboratórios mo-

dernos e bem equipados são a base para que o aluno de
Farmácia das FIO possa trilhar um caminho de sucesso.
No centro da cidade de Ourinhos, a instituição encampa o projeto da “Farmácia Popular do Brasil” e
mantém em funcionamento também uma “Farmácia
Escola”. Na Farmácia Popular os alunos interessados
têm a oportunidade de fazer estágios extracurriculares
remunerados e na farmácia escola todos os estudantes realizam os estágios relacionados à manipulação de
produtos, cosméticos e medicamentos.

No campus há laboratórios de alimentos, de biologia molecular, de análises clínicas, de química prática
e de formação geral. A coordenadora Cristiane ressalta
também os estágios curriculares que muito contribuem
para aprofundar o conhecimento nas áreas de Práticas
Laboratoriais, Assistência Farmacêutica, Manipulação
de Produtos, Manipulação de Medicamentos, Alimentos e Análises Clínicas e o chamado “Estágio Livre”, no
qual o aluno escolhe uma das áreas que mais gostou
para aperfeiçoamento.

Juntos na busca pelo conhecimento
Unidos na vida a dois e também na profissão, os farmacêuticos Renata Luz Hernandes e Kleber de Carvalho
Hernandes estão à frente da Farmácia Senhor Bom Jesus, em Ourinhos. Kleber é sócio-proprietário do estabelecimento e ele e a esposa já eram formados em
Administração de Empresas quando resolveram fazer o

A coordenadora Cristiane
Guarido explica que o
foco do curso está no
perfil assistencial do
farmacêutico

O embasamento teórico do curso deu suporte à
prática diária de Kleber e Renata na farmácia da
família, em Ourinhos

curso de Farmácia juntos nas FIO por sentirem a necessidade de um maior conhecimento na área. E hoje, já
diplomados, consideram fundamental a busca constante pela atualização.
Segundo Renata, o curso de Farmácia proporcionou um bom embasamento teórico, que deu suporte
à prática diária no estabelecimento da
família. Ela considera fundamental a
atenção diferenciada oferecida pelo
farmacêutico ao paciente, que por sua
vez sente-se mais seguro e alcança um
resultado mais efetivo no tratamento.
“Fazer o curso de Farmácia foi um
grande desafio para nós e conciliar o
trabalho com o estudo à noite nem
sempre foi fácil, mas valeu a pena.
Sem dúvida crescemos profissionalmente”, analisa Renata. Sobre os
planos para o futuro, ela revela que,
a médio prazo, a ideia do casal é implantar a manipulação na farmácia
que administram.

Farmácia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
CC: 4
Conceito do Curso
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Quando fiz o vestibular, achava que o curso seria diferente
e tinha em mente a figura do farmacêutico atrás do balcão.
Foi uma grata surpresa descobrir que é muito mais amplo
que isso. Os professores têm ampla bagagem e a faculdade
dá muito suporte para projetos de iniciação científica. Eu inclusive já apresentei trabalhos em congressos no Brasil e também na Argentina. Hoje já
trabalho como auxiliar de laboratório na Farmácia Escola das FIO durante
o dia. Quando me formar, pretendo atuar na área industrial, no desenvolvimento de fármacos.”
Gabriel Dalio Bernardes da Silva
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medicina veterinária
Hospital Veterinário
é referência

Quanto mais envolvimento
temos, mais conhecimento geramos”
Domingos Sturion, coordenador do curso de
Medicina Veterinária “Roque Quagliato”

Formando profissionais
competentes e
comprometidos
Veterinários têm ampla
área de atuação

O

O profissional formado pela Faculdade de Medicina
Veterinária “Roque Quagliato” é apto a trabalhar nas
variadas áreas que a carreira oferece. Isso inclui desde o
tratamento de pequenos ou grandes animais, atuação
e acompanhamento da reprodução, produção animal
e controle de sanidade dos produtos e subprodutos
de origem animal, assistência técnica e extensão rural,
pesquisa em diversos campos da saúde humana e veterinária, como no tratamento e controle das zoonoses.
Neste cenário, o coordenador do curso, professor
doutor Domingos José Sturion, destaca que a proposta
é formar profissionais generalistas, de modo a atender
as amplas oportunidades de atuação que se apresentam. “Como o último semestre do curso é dedicado
ao estágio curricular, o aluno tem a possibilidade de
direcionar-se para a área que mais tem afinidade nesse
período, aprofundando seu conhecimento e contando
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com todo o suporte da equipe de professores”, salienta
Sturion.
O corpo docente do curso de Medicina Veterinária é
composto por uma absoluta maioria de mestres e doutores, que acompanham os alunos na grade curricular
e também nos vários projetos de extensão. Segundo o
coordenador Sturion, em média 50% dos alunos estão
engajados nesses projetos - que são extracurriculares
e contribuem imensamente para uma formação ainda
mais sólida.
Dos projetos de extensão nascem pesquisas e relatos
de casos que colaboram também na projeção do curso. Assim, professores e alunos participam com muita
frequência e apresentam trabalhos em congressos e
encontros de pesquisadores nacionais e internacionais.
“Quanto mais envolvimento temos, mais conhecimento
geramos”, frisa o coordenador.

Um dos esteios do curso é o Hospital Veterinário, que
funciona no próprio campus das FIO. Com instalações
e equipamentos modernos, o Hospital conta com uma
estrutura que o tornou referência para toda a região.
Em média são realizados cerca de 500 atendimentos
por mês, incluindo grandes e pequenos animais, sendo
os casos diferenciados a maioria: cerca de 70% do total.
No dia a dia do Hospital Veterinário os alunos conquistam a segurança da prática, tendo toda a orientação necessária dos professores. O coordenador do curso
exemplifica que o atendimento no hospital inclui desde
o periquito até o cavalo, citando os extremos dos casos
atendidos em termos de porte de animais. Nos projetos
de extensão, há vários outros tipos de atendimentos
que acontecem, por exemplo, nas áreas de acupuntura
e reabilitação, castração, anestesiologia,laboratório clínico e de diagnóstico por imagem.
“O que almejamos é formar profissionais competentes, cientes de sua grande responsabilidade do bem-estar do homem e dos animais. Todos os nossos esforços convergem nessa direção”, finaliza o coordenador
Domingos Sturion.

Dedicação aos
pequenos animais
Em Ourinhos, Flávio Camargo Leme é o médico veterinário responsável pelo consultório que funciona junto com o pet shop Toca do Coelho, um dos mais tradicionais da cidade. Os planos para um futuro próximo
incluem ampliar os negócios com a instalação de uma
clínica, onde possa também realizar cirurgias.
Flávio concluiu o curso nas FIO em 2009 e ainda
antes de se formar já sabia que queria atuar na área
de pequenos animais. Por isso, no último ano do curso
adiantou as providências para definir local e montar seu
consultório.

Para o médico veterinário Flávio Leme, o preparo
e o empreendedorismo fazem toda a diferença
para quem decide abrir o próprio consultório
O profissional acredita que o preparo e uma boa
dose de empreendedorismo são pontos fundamentais
que fazem diferença na carreira de quem, como ele,
opta pela área do atendimento de pequenos animais e
decide abrir o próprio consultório.
Ainda hoje, Flávio mantém contatos frequentes com
os professores das FIO, principalmente por conta do encaminhamento de casos para o Hospital Veterinário. “O
corpo docente é muito bom e o curso, no geral, prepara
bem o profissional”, garante.

Medicina Veterinária
Período: integral
Nota de CPC: 3
CI das FIO: 4

palavra do aluno
O curso é tudo o que eu esperava. É abrangente e
conseguimos ter uma noção muito boa de todas as
principais áreas de atuação. Mas acredito que o envolvimento e a dedicação do aluno fazem muita diferença. Já fiz estágios na UNESP e em um hospital de equinos e trabalhei por
dois anos como contratada do Hospital Veterinário das FIO. Pretendo me
especializar no tratamento de equinos ou em anestesiologia e acho que
estou apta a encarar os desafios da profissão escolhida”.
Gabriela Biancão Rodrigues

Duração: 10 semestres
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional

Escala de notas de 1 a 5

pedagogia

Profissionais
que fazem
a Diferença na área de
Educação
Todos os recursos mais atuais estão
disponíveis aos alunos do curso,
que contam com corpo docente
altamente qualificado

O

O curso de Pedagogia das FIO forma profissionais
para atuarem na educação, com competências técnico-científicas e domínio das práticas pedagógicas implícitas na atuação docente e na gestão educacional. O
profissional sai apto a fomentar a produção de conhecimento, comprometido com os avanços tecnológicos
educacionais, com a ética profissional e a cidadania e
consciente da necessidade de sua formação contínua.
Para a formação completa dos alunos, a instituição
oferece laboratórios de ensino, onde acontecem as
aulas regulares; Brinquedoteca para as aulas relativas às disciplinas voltadas
para a Educação Infantil
e atividades lúdicas; contam com um vasto acervo
literário para atendimento
aos estudos e pesquisas
na área educacional com
atualização semestral; e
também com laboratório
de informática para exercício da prática da docência
em ambientes virtuais de
aprendizagem.
As FIO também oferecem acervo de recursos audiovisuais para atendimento e estudo nas áreas da
alfabetização e deficiências
auditiva e visual, além de
investimentos no âmbito
da formação cultural dos
alunos com a caixa de leitura que dispõe de acervo
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literário para leitura livre. Também são incentivadas as
viagens culturais a espaços como Museus, Bienal de
Arte, Casa das Rosas e tantos outros.
Outro aspecto bastante relevante para a formação
dos alunos do curso de Pedagogia é o modelo de Estágio Supervisionado que integra ensino, pesquisa e
extensão, atendendo às escolas da região.
Através das investigações didáticas realizadas pelos alunos do curso, eles buscam soluções e ampliação
dos conhecimentos técnicos e teóricos que possam
ajudar no avanço das questões levantadas nas escolas.
Todo o ensino tem como
pilar de sustentação um
corpo docente composto
por professores mestres e
doutores, com experiência
na educação básica, quer
na docência da Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial ou
Gestão Escolar. Como destaca a coordenadora do
curso, professora mestre
Rosemary Trabold Nicacio,
essas exigências tornam os
professores mediadores da
relação entre a teoria e a
prática, fundamentais na
formação dos futuros professores.

Rosemary destaca o
corpo docente, formado
por mestres e doutores

Curso trouxe motivação e desafios à pedagoga
Tudo isso fez com que ela se sentisse totalmente preEstudar nas FIO, para a Pedagoga Juliana Garcia, foi
parada e segura ao chegar ao mercado de trabalho. E
prazeroso, motivador e desafiador.
hoje ela dá como dica para quem quer seguir a mesma
“Eu aprendi muito, sobretudo a gostar do conheprofissão: “As qualidades principais que um educador
cimento, gostar de aprender e isso hoje faz parte de
deve apresentar são: estar pronto para aprender, saber
mim. Tive bons professores que me auxiliaram em moouvir e observar, ter um olhar especial para cada aluno,
mentos de dúvidas e no dia a dia foram ótimos exemter clareza de seus objetivos e saber planejar”.
plos”, cita ela.
A motivação maior de Juliana com o
Juliana Garcia elogia a
curso veio do fato de os professores traatualidade das informações
zerem para as salas de aula, a todo molevadas à sala de aula
mento, conteúdos e metodologias atuais
da área. “Assim que concluí a graduação,
ingressei em uma pós-graduação (especialização) na área de alfabetização e me
surpreendi ao ver que muito do que diziam ser de mais recente na área, eu já
tinha visto na graduação. Nas formações
(capacitação continuada) oferecidas quinzenalmente pela empresa que eu trabalhava, muitos temas abordados eu já tinha domínio”.
Juliana cita ainda como aspectos marcantes no curso de Pedagogia das FIO,
o acervo da biblioteca, composto pelos
principais autores da área e tudo em ótimas condições; atualidade com o uso da
tecnologia, e a relação estabelecida entre
Pedagogia
docentes e discentes. “Pelo bom exemplo de tratar os
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 semestres
alunos de uma forma “mais humana” eu aprendi a faNota de CPC: 4
Conceito Preliminar do Curso
zer o mesmo na minha prática em sala de aula”, diz ela.
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno

Flávia Aparecida de Oliveira

Estudar nas FIO é uma grande satisfação.
Os professores têm um carinho especial
por cada aluno e, o mais importante, é
que a nossa individualidade é respeitada,
enxergando-nos como seres em processo de construção. O que
faz a diferença na instituição é o carinho com que nós alunos
somos recebidos e tratados, o apoio recebido nos momentos
de dificuldade, e principalmente a dedicação dos professores
em atender-nos. Por outro lado, a preocupação da própria
Instituição em proporcionar-nos experiências de crescimento
enquanto acadêmicos, com professores mestres e doutores,
salas ambientes, recursos pedagógicos alternativos e visitas
técnicas, que nos dão um subsídio a mais na aprendizagem. É
a segunda vez que faço parte da faculdade, pois sou formada
em Artes Plásticas. Como professora já formada (Artes Plásticas e Psicopedagogia), e atuante na área da educação há 20
anos, voltei para a faculdade de pedagogia por questões de

legislação, e me deparei com um curso totalmente renovado
em termos pedagógicos, com aulas teóricas complementadas
com práticas; disciplinas e conteúdos interligados, referências
bibliográficas atuais (que estão nos concursos), e uma equipe
pedagógica envolvida e atuante, com o objetivo de apresentar-nos o que há de mais atual no campo educacional”.
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p s i c o lo g i a

Uma Ciência
e suas
vertentes
Nas FIO, o curso
tem ênfase
em Psicologia
do Trabalho e
Processos Clínicos

A

A Psicologia é uma ciência com diferentes abordagens,
diversas teorias e enfoques, por isso o curso das FIO foi
construído de forma que todos esses aspectos pudessem ser abordados, segundo a coordenadora do curso,
professora Paula Ione da Costa Q. Fiochi, mestre e doutoranda em Psicologia.

“Os professores são
comprometidos com
a formação do aluno,
tanto em relação ao
conteúdo quanto à
formação crítica”, diz a
coordenadora Paula Fiochi

Para ela, é importante ressaltar que nas FIO o curso
de Psicologia se enquadra mais na perspectiva das Ciências Humanas e não tanto das Ciências Biológicas. “O
curso perpassa pelos fundamentos da psicologia para
chegar ao que seriam as especialidades do campo psi e
dentro delas as diferentes vertentes: social, clínica, comunitária, institucional, sendo que elas se conectam ao
longo do curso”, explica a coordenadora.
As FIO oferecem duas possibilidades de ênfases no
curso, uma em Psicologia do Trabalho e outra em Psicologia e Processos Clínicos. O aluno faz a escolha no sexto
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termo e a partir do 8º termo fará somente as disciplinas
da ênfase.
Na Psicologia do Trabalho o foco é a gestão de pessoas, recursos humanos, saúde do trabalhador, desenvolvimento organizacional tanto em empresas, indústrias
ou cooperativas. Nos Processos Clínicos o enfoque inclui
não apenas o atendimento clínico padrão,
realizado na Clínica-Escola das FIO, mas
também em instituições
educacionais, de saúde,
da assistência social.
Para Paula Fiochi o
profissional de Psicologia deve ser uma pessoa
disponível para se relacionar com o outro, pois
trabalhará o tempo todo
com relações interpessoais seja nos atendimentos clínicos, nos grupos
ou nas empresas.
Muitos psicólogos
se formam nessa região
do Estado e a demanda
também é grande, na
opinião de Paula. Como
existem várias usinas e
empresas, o olhar sobre
a importância do profissional para trabalhar em recursos
humanos cresceu. O psicólogo faz parte da equipe de
profissionais das áreas da saúde, educação, assistência
social, cultura. As cidades ao redor oferecem concursos
e processos seletivos para essas áreas.
Ainda para o aluno interessado, o curso de psicologia oferece atividades extracurriculares. Existe um grupo
de pesquisa coordenado por um professor doutor do
curso, que envolve diferentes eixos de pesquisa: instituições, epistemologia da psicologia e psicanálise, lite-

ratura, grupos e instituições. Dentro desses atividades
são organizados grupos de estudo, projetos de iniciação
científica, de extensão, estágios extracurriculares. Outra
atividade oferecida é o Sábado PSI, onde um convidado
aborda um tema em uma palestra dirigida a alunos e
profissionais e é aberta a toda comunidade.
Paula enfatiza o rigor com a formação como um dos
pontos altos do curso de psicologia das FIO. “Os professores são capacitados, mas principalmente comprometidos com a formação do aluno. São professores que
fazem seu trabalho e se interessam pela formação não
só de conteúdo, mas também crítica. A escrita e leitura
percorrem todo o curso”, explica Paula, acrescentado
que o curso também se preocupa com a realidade social
através das várias atividades que desenvolve na cidade, mostrando que coordenadores e professores estão
envolvidos com as questões da comunidade. A grande
maioria do corpo docente, composto de 19 professores,
é mestre, doutores e doutorandos.

“A cada dia de trabalho
tenho a certeza de que fiz
a escolha certa”
Danila Duarte de Oliveira graduou-se em Psicologia
nas FIO em 2010. “Gostei bastante do curso, a metodologia por eles adotada é de excelente qualidade e os
professores sempre muito capacitados”.
Danila vê a graduação como uma etapa muito importante na carreira de um profissional. Para ela, a dedicação na prática e teoria enquanto ainda se é estudante,
faz diferença na vida profissional. Ela também destaca
outros pontos importantes para se exercer a Psicologia:
“Depois que saímos da faculdade, é de extrema importância continuar a capacitação. Também é necessário
que tenhamos orientação com outro profissional para
discussão dos atendimentos. E por fim, devemos manter
o cuidado com a nossa parte emocional, pois lidamos
com o mais subjetivo do ser humano e entramos em
contato com o mais íntimo do sofrimento do outro.”

Danila Duarte de Oliveira
Um mês depois de formada, Danila iniciou seu trabalho na NAIA - Núcleo de Atendimento à Infância e
Adolescência, onde atua até hoje. Juntamente com esse
trabalho, Danila mantém um consultório particular e
também atende na ADO – Associação dos Diabéticos
de Ourinhos. Isso não é suficiente para ela, que ainda
divide seu horário com aprimoramentos: “Meus dias se
dividem: de manhã NAIA, dois dias à tarde na ADO e nos
outros horários no consultório. E ainda consigo tempo
para me capacitar em congressos e estudos para a preparação do Mestrado, que é o meu objetivo para 2014”.
Profissional esforçada e sempre se atualizando na
área, Danila recomenda àqueles que querem iniciar na
profissão que pensem seriamente na escolha, que implica dedicação plena e exemplifica: “Tive um professor
na graduação que no momento em que estávamos no
ultimo semestre, ele disse: ‘Vocês pensam que a formação de vocês acabou? Engano, pois é agora que ela está
começando’.”
Danila destaca o apoio familiar como um item muito
importante na profissional que se tornou e diz que a
cada dia de trabalho chega em casa com a sensação e a
certeza de que fez a escolha certa.

Psicologia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Nota no ENADE: 3 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno
Escolhi esse curso para aprofundar o conhecimento na condição do
homem e seu processo de constante relação com a sociedade, para
melhor criar meus personagens. Mas isso só começou a se tornar
realidade oito anos atrás porque primeiro estudei Magistério, letras
e fiz mestrado e doutorado na área. Por causa do meu trabalho conciliado à vida de
estudante, não tinha tempo livre para cursar uma universidade pública, em tempo
integral e como havia feito especialização na área de humanas nas FIO e gostei muito,
decidi esperar até que a Faculdade ofertasse o curso de Psicologia. Depois de me graduar, pretendo seguir a carreira na área de pesquisa e clínicas”.
Penha Lucilda de Souza Silvestre
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Sistemas de Informação
Capacitação passa por aulas
multidisciplinares, preparando o
aluno para o exigente mercado
de trabalho

apresentar soluções

Computacionais

O

O profissional formado em Sistemas de Informação
pelas Faculdades Integradas de Ourinhos sai dos bancos escolares capacitado para identificar e documentar problemas em quaisquer setores e propor soluções
computacionais, que passam pelo desenvolvimento,
implantação e gerenciamento de softwares.
Para desenvolver e potencializar tais habilidades
nos alunos, o curso mantém uma grade que mescla
computação (habilidades técnicas) com administração
(habilidades em gestão). “Temos aulas de marketing,
recursos humanos, administração, economia, enfim,
uma gama variada e importante para que o profissional saia daqui realmente preparado tanto para o mercado quanto para o prosseguimento dos estudos para

enfrentar a área acadêmica”, destaca o coordenador
do curso, professor mestre em Ciência da Computação Sérgio Roberto Delfino.
As aulas são ministradas por um corpo docente formado por 100% de mestrandos, mestres e doutores.
Todos eles tiveram experiência no mercado profissional e hoje estão na academia por opção. A dedicação
dos professores, somada à qualidade das instalações
físicas da instituição e à grade curricular antenada
com a necessidade do mercado e da pesquisa, renderam ao curso de Sistemas de Informação o conceito 4
no MEC e o posto de o segundo melhor curso da área
no Estado de São Paulo.

Não basta gostar
de computadores.
É preciso gostar de
entender como o
computador funciona”

Stock.XCHNG

profissional
pronto para

Bem preparada,
profissional conquista
seu espaço no mercado
de trabalho
Ter feito o curso de Sistemas de Informação nas FIO
foi um passo decisivo na carreira de Yesmin Marie Soret
Lahoud. “O curso não apenas me preparou como profissional, como também me capacitou como pessoa. Fiz
muitas amizades aqui, inclusive com professores, e essa
rede de relacionamento foi e é muito importante para
minha vida pessoal e profissional”, conta.
Yesmin, atualmente, trabalha na própria faculdade. E
como ex-aluna e atual profissional da casa atesta: “A instituição possui uma excelente estrutura e os professores
são altamente capacitados e qualificados. No decorrer
do curso que fiz, os professores não apenas davam os
conteúdos em sala de aula, como também nos orientavam sobre as oportunidades do mercado de trabalho,
sempre dando dicas e informações atuais da área”.
Ela chegou ao mercado de trabalho com a segurança
necessária para conquistar seu espaço. Segundo Yesmin,
o mercado requisita, cada vez mais, profissionais altamente qualificados e atualizados. “Atualmente, é imprescindível estar muito bem preparado para trabalhar

Nas FIO, 100% dos
professores de S.I.
são mestrandos,
mestres ou doutores
Yesmin Lahoud

em qualquer área, e as FIO, com certeza, está apta para
formar profissionais altamente capacitados”.
Para exercer a profissão, ela diz que o profissional
precisa sempre estar atualizado, ter boa relação interpessoal, estudar bastante e, acima de tudo, ser perseverante.

Sistemas de Informação
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 semestres
Nota de CPC: 4
Conceito Preliminar do Curso
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4

palavra do aluno

Esta é a máxima usada pelo coordenador Sérgio Delfino como uma boa dica
para quem está pensando em fazer a graduação em Sistemas de Informação.
Ter essa curiosidade, gostar de matemática, raciocínio lógico, bom conhecimento de inglês e também de português
e gostar de entender como as inovações
funcionam são outras habilidades importantes para quem quer seguir a carreira.

Estou na reta final do curso e cheio de expectativas para a minha vida profissional. Quero arrumar um emprego e crescer na profissão e me
sinto preparado para o mercado. Aqui nas FIO
temos uma excelente base para atuar em vários segmentos, como
Administração de Redes, Desenvolvimento de Softwares, Administração de Bancos de Dados e Analistas de Projetos. Eu me sinto
pronto para atuar nessas áreas. O que mais gosto aqui nas FIO é a
qualidade dos professores e a estrutura que o curso oferece, com
uma biblioteca completa e laboratórios muito bons. Esses, certamente, são os pontos fortes da faculdade”.
Augusto Gomes de Oliveira
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novos cursos
Em breve, dois novos cursos farão parte
do já amplo leque de formação oferecido
pelas Faculdades Integradas de Ourinhos:
Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. As
faculdades aguardam apenas autorização
do MEC para receber os primeiros alunos.
Conheça um pouco mais sobre as duas
novas graduações nas páginas a seguir.
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novos cursos

engenharia civil:
Desenvolvimento
do país exige novos
profissionais no
mercado

Certamente para os que realmente gostam da profissão, as perspectivas de trabalho são excelentes, segundo
Micali.
Ele cita que, de acordo com a Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), a Engenharia Civil já apresenta um
grande déficit de profissionais qualificados em todo o
Brasil. “Só que a demanda vai aumentar. E muito!”, diz
ele.
Apenas para ilustrar, Micali cita o Projeto de Lei do
Plano Plurianual para o período de 2010-2015, que prevê investimentos de R$ 1,2 trilhão na área de infraestrutura. As ações estão divididas em 15 programas temáticos, nos setores de energia, aviação civil, combustíveis,
moradia e mobilidade urbana, além de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e marítimo.
“Para os grandes eventos esportivos, como a Copa do
Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos e as Paraolimpíadas
de 2016, o orçamento prevê gastos de RS 1,82 bilhão.
Absolutamente todas essas ações demandam por trabalho de Engenheiros Civis. Repito: o Brasil precisa formar
Engenheiros Civis ou vai travar!”

O Brasil precisa
formar Engenheiros
Civis, caso contrário
o país pode travar
Fernando Micali,
coordenador do curso de Engenharia Civil

Stock.XCHNG

foto Fabrizio Zinni

O

Coordenador Engenharia Civil Fernando Micali

foto arquivo pessoal

futuro promissor

Brasil registra um déficit de engenheiros
e as perspectivas são excelentes

O Brasil passa por um relevante momento de crescimento, o qual exige a formação de Engenheiros Civis. “Se
não formarmos esses profissionais, vamos travar o Brasil
ou então teremos que buscar Engenheiros em outros
países”, alerta o coordenador do novo curso das FIO,
professor doutor Fernando Micali.
E é pensando justamente nesta necessidade de mercado, que as FIO está finalizando a criação do curso
de Engenharia Civil, que tem a meta de oferecer
uma formação sólida nas áreas científicas da matemática, da física e da química, sobre as quais
se fundamenta a formação tecnológica da
área; uma visão geral da Engenharia, que
permite ao profissional contextualizar os
problemas e situar suas ações; formação
de habilidades específicas do Engenheiro
Civil, com ênfase em Construção, Estruturas e Fundações, Transportes, Energia e Hidro, Meio Ambiente e Gestão; capacitação
para utilização das novas tecnologias da
informação e da comunicação; e formação
social e ética, de modo que seja capaz de
aliar ciência e tecnologia, propondo meios de
intervir na realidade de modo a garantir o desenvolvimento humano sustentado.
Todo o ensino estará sustentado em dois sólidos pilares: a infraestrutura das FIO, com laboratórios de Informática, Química, Física, Ensaios Tecnológicos, Hidráulica e Hidrologia, Instalações Elétricas, Saneamento,
Processos Construtivos, Topografia, Geotécnica; Mecânica dos Fluídos, Desenho e Sistemas Estruturais; e na
qualidade do corpo docente, com excelente formação

acadêmica e vasta experiência na área de engenharia,
além de serem apaixonados por ensinar. “Apenas para
ilustrar, do time escalado para o primeiro semestre, todos têm pelo menos mestrado, sendo que mais de 70%
são doutores”, informa Micali.
Ele ressalta ainda que o curso adotará uma política
de apoio e incentivo à pesquisa por meio dos Projetos de
Iniciação Científica.

Engenharia Civil
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
CI das FIO: 4
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5
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novos cursos
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engenharia elétrica:
Curiosidade é requisito
bem-vindo para quem
quer atuar na área
Profissional é essencial em todas as indústrias, de pequeno a grande porte

A

As FIO, sempre conectadas com as demandas do mercado de trabalho, acabam de criar o curso de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrônica, e que já nasce com cara de gente grande: professores altamente
qualificados, bibliografia atualizada e laboratório de
ponta. Ou seja: tudo para formar profissionais preparados para atender um mercado altamente exigente e
competitivo.

Coordenador do curso de Engenharia
Elétrica, Luiz Adriano Galan Madalena

Com uma ampla experiência na área de docência, o
engenheiro eletricista e professor mestre Luiz Adriano
Galan Madalena foi escolhido para coordenar a implantação do curso e, junto com a tarefa, recebeu um recado
da direção da faculdade: “Queremos o que há de melhor
para o aprendizado de nossos alunos.” E assim foi feito.
Além de um laboratório equipado com o que há de
mais avançado na área, o corpo docente é composto,
em sua grande maioria, por mestres e doutores, pessoas dedicadas ao conhecimento, pesquisa e, sobretudo,
comprometidas com o conhecimento.
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Já desmontou radinho
quando pequeno? Então
você pode se tornar um
bom engenheiro eletricista

Mercado
aquecido
O mercado de trabalho
para o engenheiro eletricista é amplo e variado.
Todas as indústrias, sejam de pequeno a grande
porte, necessitam de um
profissional da área, que
também é fundamental
no desenvolvimento de
maquinários, assim como
nas instalações elétricas,
desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, automação residencial e industrial, entre outros.
A curiosidade é um requisito muito bem vindo aos
futuros profissionais da área. E, como diz o coordenador
Luiz Adriano, “se você já desmontou um radinho do seu
pai quando pequeno, você está apto a fazer Engenharia
Elétrica”.

Engenharia Elétrica
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
CI das FIO: 4
Conceito Institucional Escala de notas de 1 a 5

CIEE: ponte
entre o saber
e o fazer

O

Os alunos das FIO têm um apoio adicional para
iniciar a vida profissional, colocando em prática
tudo o que aprendem em salas de aula. Dentro
do campus foi instalada uma unidade do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, que
funciona diariamente, com uma estrutura adequada para prestar atendimento às empresas e
aos alunos.
Por intermédio do CIEE, muitos estudantes
das FIO são encaminhados a estágios remunerados em colocações em que podem exercitar,
na vida prática, as teorias e experimentos vivenciados na faculdade, e com a supervisão de um
profissional.
“As empresas gostam de trabalhar com estudantes do ensino superior porque agrega novos
conhecimentos e processos. Em muitos casos,
os alunos trazem algum problema da empresa
para discussão em sala de aula e levam de volta
propostas de soluções”, explica a assistente de
atendimento às empresas do CIEE em Ourinhos,
Margarete Hernandes Vantilino.
Ela explica que os programas do CIEE reúnem a mais completa estrutura de serviços para
o desenvolvimento e formação de recursos
humanos, envolvendo profissionais altamente
capacitados, eficientes e modernos sistemas de
gestão de informação e vasto banco de dados,
além de profundo conhecimento sobre os aspectos legais do estágio e da aprendizagem.
E reforça: “O CIEE funciona como uma ponte
que, por meio do estágio e do treinamento, une
o mundo do saber ao mundo do fazer”.

Dentro do Campus
Universitário das FIO,
uma unidade do CIEE
auxilia na colocação
dos alunos

Margarete informa que estagiário
do ensino superior agrega novas
informações às empresas

35

Pós-Graduação e Extensão

oportunidades de
aperfeiçoamento
Cursos mantêm profissionais atualizados e criam
excelentes redes de relacionamento

P

Para quem concluiu a graduação e quer continuar
atento às informações mais recentes do mercado de
trabalho e da pesquisa, as FIO oferecem cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de Extensão em diversas áreas do conhecimento.
Os cursos de pós-graduação são oferecidos pelas
FIO ou realizados em parcerias com outras instituições
reconhecidas nacionalmente por sua excelência, como
o Inbrape, Pró-Juris e a empresa de desenvolvimento
de softwares TNT.
A pós-graduação tem o papel fundamental de tra-

sintetiza o coordenador da Pós-Graduação, professor
Mestre Gilson Aparecido Castadelli.
Os cursos também são importantes ferramentas de
relacionamento para que os alunos deem continuidade
a seus estudos, trilhando o caminho para um mestrado e posterior doutorado, ou à carreira profissional,
estando melhor preparados para enfrentar a iniciativa
privada. Os professores, por atuarem no mercado profissional e na área acadêmica, estão preparados para

Conheça os cursos de Pós-Graduação e Extensão das FIO
pós-graduação
Ambiental:
üGestão Ambiental

zer a seus alunos os conhecimentos mais recentes relacionados à área escolhida.
Os professores, a grande maioria deles também profissionais no mercado de trabalho, trazem para a sala
de aula as pesquisas e conhecimentos atualizados de
cada área de atuação para serem divididos com os alunos que, na maioria dos casos, têm pouco tempo para
se dedicar à tarefa.
“Os alunos recebem conhecimentos para serem
aplicados no seu dia a dia profissional ou para que
construam uma ponte para uma carreira acadêmica”,

melhor orientar os alunos de acordo com suas escolhas.
Também os cursos de Extensão, mais rápidos que os
de pós-graduação, têm o importante papel de manter o
profissional atualizado na área em que atua.
“Queremos, com nossos cursos, despertar no nosso
aluno a visão da não terminalidade. A educação tem
que ser continuada porque o mercado exige profissionais preparados e atuantes frente aos desafios que aparecerão ao longo de suas carreiras”, diz o coordenador.

Artes :
üCultura Visual: Arte e Novas Mídias
Direito:
üDireito Civil e Processo Civil;
üDireito do Estado;
üDireito do Trabalho e Previdenciário.
Educação:
üDocência do Ensino Superior
Empresarial:
üMBA Gestão Estratégica de Negócios;
üMBA em Marketing, Propaganda e Vendas;
üMBA em Logística;
üMBA em Desenvolvimento Gerencial e Recursos Humanos;
üMBA em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria.

Medicina Veterinária:
üEspecialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais;
üEspecialização em Diagnóstico por Imagem;
üEspecialização em Clínica e Reprodução de Bovinos e
Pequenos Ruminantes;
üEspecialização em Produção e Nutrição de Bovinos e
Pequenos Ruminantes;
üEspecialização em Medicina Equina.
Saúde:
üAnálises Clínicas;
üAssistência na Urgência e Emergência;
üAuditoria de Sistemas e Serviços de Saúde;
üEnfermagem do Trabalho;
üFarmacologia e Farmacoterapia;
üSaúde Pública e Saúde da Família.
Tecnologia da Informação:
üEngenharia de Componentes utilizando JAVA e SOA;
üDesenvolvimento de Sistemas para dispositivos
móveis utilizando Android.

extensão

Castadelli alerta
para necessidade de
atualizações constantes
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üPráticas de Construção Civil;
üMétodos em Comportamento Animal;
üDireito do Consumidor e as Novas Regras do
Comércio Eletrônico;
üAcompanhamento Eletrocardiográfico Ambulatorial de
Pequenos Animais;
üAcompanhamento Laboratorial de Análises Clínicas de
Pequenos e Grandes Animais, Microbiologia, Patologia,
Análises de Alimentos;
üAmbulatório de Acupuntura Veterinária;
üAmbulatório de Cardiologia e Avaliação Pré-Anestesica;
üAmbulatório de Fisioterapia Aplicado à Medicina Veterinária;
üAmbulatório de Odontologia para Cães e Gatos;
üAnatomia Clínica e Cirúrgica de Pequenos e Grandes Animais;

üAprimoramento em Ortopedia e Traumatologia em
Pequenos Animais;
üAtualização em Anestesia de Pequenos Animais;
üCurso de Andrologia em Bovinos;
üCurso de Andrologia em Equinos;
üDiagnóstico Parasitológico dos Animais Atendidos no Hospital
Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos;
üGrupo de Estudos em Anestesiologia Veterinária em
Animais Silvestres;
üGrupo de Estudos em Microbiologia Clínica;
üMétodos de Estudo;
üProjeto de Castração em Pequenos Animais;
üLeitura e Produção Textual.
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U n i v e r s i d a d e A b e r ta à T e r c e i r a I d a d e

Que tal usar o tempo
vago para manter
corpo e mente ativos?
Este é o convite da UATI a toda a comunidade de
Ourinhos: aulas são às terças e quintas-feiras
à tarde no Colégio Santo Antonio

Q

Quem disse que os bancos escolares são apenas para
aqueles que ainda estão no mercado de trabalho? Como
diz o slogan da Universidade Aberta à Terceira Idade
(UATI), “Sabedoria não se aposenta”.

Grupo em ação

Além das atividades em sala de aula, a turma da UATI
faz passeios pela região, prepara apresentações de final
de ano e recentemente lançou um livro sobre suas lembranças de vida.
“A UATI é uma porta para manter viva a chama do saber e para criar e fortalecer relacionamentos fora do ambiente familiar”, diz Gerda, fazendo um convite à toda
comunidade de Ourinhos e região para que conheça e
participe da Universidade Aberta à Terceira Idade.

Nosso objetivo é ajudar no
resgate da autoestima das
pessoas que frequentam a UATI”

Manter o corpo e a mente ativos é essencial para a
saúde física e mental e todas as atividades da UATI visam
ao bem-estar de seus participantes. Para fazer parte do
grupo, não é necessário ter estudo. Basta saber ler e escrever e ter idade a partir de 45 anos, informa a coordenadora dos trabalhos, professora Gerda Kewitz. “Nosso
objetivo é tirar as pessoas da frente da TV e ajudar no
resgate da sua autoestima”, diz ela.
As aulas acontecem duas vezes por semana, sempre
às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h30, nas instalações do Colégio Santo Antonio. Na programação estão
aulas de Tai Chi Chuan, Relações Humanas, Espanhol,
Informática, Música Coral, Literatura, Dança de Salão e
Atividades da Memória.
Os participantes podem optar pelas aulas que têm
mais afinidade e também se querem frequentar a UATI
uma ou duas vezes por semana.

Gerda Kewitz
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foto arquivo pessoal

foto divulgação

Gerda Kewitz,
coordenadora da UATI
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