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Pautadas em conceitos sólidos que priorizam a educação
com qualidade, a ética e o respeito em todos os níveis de
relações, as Faculdades Integradas de Ourinhos formam profissionais e cidadãos, reunindo talentos que efetivamente
contribuem para a construção e o desenvolvimento nas mais
diversas áreas, seja econômica, social, científica e cultural.
Os constantes investimentos em estrutura física, na melhoria dos serviços, na qualificação dos colaboradores e,
acima de tudo, na contratação dos melhores professores,
mestres e doutores, posicionam as FIO em um seleto grupo
de instituições cuja receptividade de seus egressos no mercado de trabalho corresponde à altura da qualidade do ensino oferecido e da seriedade com que conduzimos nossos
trabalhos.
Esse cenário muito nos orgulha e motiva cada vez mais.
Desde sua criação e todos os dias, as FIO perseguem continuamente a excelência na qualidade de seus cursos. E o
resultado da criteriosa avaliação do Ministério da Educação
(MEC) - pelo qual as FIO alcançaram o conceito 4 em uma
escala de notas de 1 a 5 - reflete esse compromisso.
E, assim, seguimos avançando. Como mostram as próximas páginas, temos muito a oferecer, muito a compartilhar,
muito a crescer junto com nossos alunos, ex-alunos, professores e colaboradores. Venha com a gente!
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Administração de empresas

Além do êxito de nossos
ex-alunos, é crescente a
cada ano o reconhecimento
de nossa qualidade, como
o alto conceito do MEC
e as estrelas do Guia do
Estudante da Editora Abril”
Valdeir Rejanildo Vidrik ,
coordenador do curso de
Administração de Empresas das FIO

um dos melhores
cursos do brasil
Criteriosa avaliação do Ministério da Educação comprova o que o
mercado já reconhece

U

Um curso completo e reconhecidamente um dos menossos professores são mestres e doutores”, garante,
lhores do Brasil, tendo alcançado nota 4 na escala de
completando que Administração conquista ainda três
1 a 5 da criteriosa avaliação de conceito realizada pelo
estrelas no conceituado “Guia do Estudante Abril”.
Ministério da Educação. Assim é a FaO curso também é bastante tradiculdade de Administração de Empresas
cional
nas FIO, com mais de 40 anos
Curso é tradicional
“Nildo Ferrari”, das FIO, que integra o
desde sua criação. Nessas décadas,
Nas Fio, com mais
seleto grupo das instituições de ensino
vem acompanhando a evolução do
De 40 anos desde
brasileiras melhor posicionadas nessa
mercado, da área do conhecimento,
Sua criação
classificação.
da legislação do setor e das rotinas da
O professor doutor Valdeir Rejanilprofissão.
do Vidrik é o coordenador do curso
Na grade curricular, além das discinas FIO e revela que a avaliação do MEC inclui desde
plinas exigidas pelo MEC, as FIO oferecem ainda disa estrutura física da instituição e grade curricular até a
ciplinas optativas, que são escolhidas pelos alunos de
formação e titulação dos docentes. “Cerca de 75% dos
acordo com sua aptidão, dando-lhes a oportunidade de
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aprimorar conhecimento e lapidar seu talento.
Quem cursa Administração nas FIO conquista amplo
conhecimento nas áreas de Ciências Exatas, Sociais Aplicadas e Humanas. Como lembra o coordenador Vidrik,
essas três áreas são fundamentais também quando o
estudante tem a intenção de prestar concurso.
Outro diferencial importante do curso diz respeito
ao empreendedorismo. “Poucos formam um profissional preparado para empreender como a Administração”, diz Vidrik.
O professor também destaca algumas das principais
características de um bom administrador, que incluem
ter habilidades para lidar com pessoas e riscos em negócios, aptidão para trabalhar em equipe e flexibilidade e
capacidade para atuar em atividades multitarefas.
A resposta do mercado de trabalho aos profissionais
formados em Administração de Empresas pelas FIO
está à altura da qualidade do ensino oferecido. “Temos
um expressivo número de ex-alunos muito bem colocados no mercado. Esse resultado nos deixa satisfeitos e
cada vez mais determinados a fazer de Administração
um curso em contínua evolução”, afirma o coordenador das FIO.
E o fato de o mercado de trabalho para o administrador não depender de demandas pontuais também é
um aspecto de grande relevância para quem escolhe a
área, visto que o Brasil conta com aproximadamente
seis milhões de empresas constituídas e que, em tese,
em cada uma deve haver um administrador.

Preparação para a carreira
faz toda a diferença
Ezequiel Márcio Lourenção formou-se em Administração de Empresas pelas FIO em 2006 e seu processo de
inserção no mercado de trabalho foi muito rápido. Como
já atuava no grupo DHL Tratores, em seguida da graduação, em 2007, foi promovido a um cargo gerencial na
filial de Araucária, na região metropolitana de Curitiba
(PR), e hoje é gerente administrativo e de pós-vendas.

Bem posicionado no mercado de trabalho,
Ezequiel Márcio Lourenção encara com
responsabilidade e satisfação os desafios da profissão
E a preparação para essa carreira alcançada pelo curso das FIO fez diferença. “Avalio que entrei no mercado
bem preparado, graças às inúmeras experiências e estudos de caso, a interação com os parceiros da classe e
com os professores, obtendo assim uma troca de experiências extremamente importante”, analisa.
Ele destaca ainda a excelente estrutura oferecida pela
instituição, os professores – mestres e doutores - com
vivência real no mercado de trabalho e altamente qualificados. “Os professores passam para os alunos como é
a vida profissional fora dos bancos escolares e isso ajuda
muito no dia a dia nas corporações”, garante.
Na rotina de seu trabalho na concessionária de tratores, Ezequiel lidera uma equipe de 20 pessoas, precisa
acompanhar todas as tarefas dos departamentos financeiro e administrativo da filial, além do departamento
de compras e vendas de peças e também da área de
serviços. “É uma rotina acelerada, de muitos desafios
e responsabilidades, mas sou muito feliz no que faço”,
comemora.

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
Conceito Preliminar de Curso
CPC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Estudar nas FIO corresponde às minhas expectativas. Todos os serviços são oferecidos com qualidade e vejo que desde o começo sempre
fomos uma família: os professores, as secretarias, o pessoal que zela
pela limpeza, entre outros, sempre comprometidos com os estudos e
necessidades dos alunos. O curso de Administração de Empresas já faz diferença em minha vida pessoal e profissional. Me vejo uma pessoa mais determinada e comprometida
com minhas tarefas do dia a dia e com grandes objetivos a serem conquistados. Pretendo
me especializar nas áreas de Recursos Humanos e de Economia”
Tamires Serafim Oliveira, 24 anos, 8º termo

agronomia
Área de atuação
O agrônomo tem uma vasta área de atuação, passando
pela pesquisa, produção de alimentos e extensão. Segundo
informa o coordenador do curso, professor doutor Claudinei Paulo de Lima, os alunos que têm perfil para a pesquisa
são direcionados, pela faculdade, a trabalhos de iniciação
científica e, após a graduação, a mestrados em instituições
renomadas.
O mercado para o agrônomo está aquecido e absorve
os bons profissionais com facilidade, diz o coordenador. “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.

Do estágio para o mercado
de trabalho, sem escala

O agrônomo tem uma vasta área de
atuação, passando pela pesquisa,
produção de alimentos e extensão,
informa Claudinei

Curso prepara aluno
para o mercado,
pesquisa e extensão
Profissional tem um amplo leque de opções de
atuação, num mercado que está aquecido

O

O ensino de Agronomia das FIO é em período integral
e tem quatro anos de duração - uma grande vantagem
para os alunos, que chegam ao mercado de trabalho
mais cedo. E bem preparados. O corpo docente é formado por 100% de mestres e doutores – e todos com
bastante tempo “de casa”, o que resulta num grupo experiente, engajado e comprometido com o curso.
Aliado ao corpo docente, as FIO mantém mais de 10
laboratórios devidamente equipados para a formação
dos alunos e também a fazenda experimental, com lavouras de interesse econômico e área destinada especificamente à pesquisa, onde os estudantes podem aplicar
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Roberto Torin Junior se formou na primeira turma do
curso de Agronomia das FIO, em 2010, e hoje exerce a função de Supervisor Agrícola na Usina São Luiz, onde já havia
estagiado no período da graduação.
O agrônomo soube aproveitar bem as oportunidades
que teve quando ainda estava na faculdade. “Nos intervalos de módulos (férias), sempre procurei alguma empresa
para estagiar e aprender a parte prática do negócio. No
meu caso, me identifiquei com a cultura da cana-de-açúcar,
partindo para o segmento de usinas de açúcar e álcool.
Uma dessas empresas foi a Usina São Luiz, do Grupo Quagliato, onde fiz o estágio de conclusão de curso por seis
meses”, conta ele, acrescentando que este foi um período decisivo para definir o seu objetivo na futura profissão,
aprofundando seus conhecimentos sobre o funcionamento de uma usina e o que o setor representa para a economia do país.
Concluído o curso, não teve dificuldades para começar
a trabalhar. Foi contratado por uma empresa, onde permaneceu por três anos, até receber o convite para integrar a
equipe da Usina São Luiz.

Ainda na faculdade, Roberto Torin iniciou o estágio.
Aliando teoria e prática, chegou bem preparado ao mercado
A boa formação foi decisiva para sua colocação imediata no mercado de trabalho. O curso, diz ele, superou
suas expectativas e o período de aprendizado ele classifica como incrível.
“ Acredito que as FIO estão muito bem estruturadas e
a tendência é de crescer ainda mais, pois não são poupados esforços em estruturação e professores qualificados,
podendo hoje concorrer com qualquer outra universidade do país”, enaltece.
Torin considera que chegou muito bem preparado
para o início da carreira, principalmente no que diz respeito à parte teórica. “Quando ingressamos no mercado de trabalho, encontramos pela frente tomadas de
decisões importantes que em nenhuma faculdade são
ensinadas, sendo que isso pode ser considerado como
um desafio de concorrência por uma vaga, já que nos
dias de hoje a interação pessoal é de grande importância para empresas. Sendo assim, quem tem facilidade de
comunicação e convívio pessoal, tem certamente seu lugar garantido. Toda essa experiência pode ser adquirida
também com o decorrer do tempo e com estudos complementares, como, por exemplo, MBA, pós-graduação,
etc.”

Agronomia
Período: Integral
Nota no ENADE: 3
CI das FIO: 4
CPC: 4

Duração: 8 semestres
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional

Escala de notas de 1 a 5

Conceito Preliminar de Curso

Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
o conhecimento teórico que recebem em sala de aula.
O ensino ainda é complementado com a realização
de “Dias de Campo”, nos quais os alunos são peças
importantes tanto na organização, quanto na disseminação do conhecimento proposto; workshops e ainda
Congressos de Iniciação Científica.

Corpo docente
é formado por 100%
de mestres e doutores

Aqui nas FIO temos excelente infraestrutura. Eu comecei o curso de Agronomia em outra instituição,
não gostei e vim para cá. Fiquei surpreso com o
que encontrei. Os professores são comprometidos,
a maioria deles é doutor, o que eleva em muito o nível do ensino. A
biblioteca também é muito boa. Sempre encontrei lá o que precisei. A
faculdade oferece internet para pesquisa, laboratórios, campo experimental, onde podemos usar áreas para elaboração de trabalhos. Também é importante dizer que sempre temos professores disponíveis
para nos auxiliar na elaboração de trabalhos e tirar quaisquer dúvidas
que a gente tenha. Os professores são bem parceiros dos alunos”.

Eduardo Augusto Venâncio Garcia, 19 anos, aluno do 4º termo
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Arquitetura e Urbanismo

Busca de soluções
adequadas para o
bem-estar do cidadão

O

Alunos têm, em sua graduação, várias oportunidades
de estágio e participação em eventos da área

O principal objetivo do curso de Arquitetura e UrbaDesde 2012, o Centro de Estudo e Pesquisa em
nismo é capacitar os alunos a desenvolver propostas
Arquitetura – CEPARQ - oferece ao corpo discente a
arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas adequadas,
possibilidade de desenvolver estágio supervisionado
sabendo avaliar os impactos causados em suas futuras
por professores altamente capacitados nas áreas de
atuações profissionais.
Paisagismo, Edificações e Patrimônio Arquitetônico e
Arquitetura e Urbanismo são como duas faces de
Urbanístico.
uma mesma moeda, explica a coordenadora do curAlém disso, o centro apresenta como perspectiva
so das FIO, Elizabeth Mie Arakaki,
desenvolver atividades de extensão,
acrescentando que o arquiteto
ou seja, aquelas que ultrapassam
Arquitetura é o resultado
deve compreender a interferência
o âmbito específico de atuação do
do próprio esforço em
do edifício tanto na paisagem urInstituto no que se refere ao Ensiquerer resolver um
bana como em relação ao patrino, como a prestação de serviços à
problema da melhor
mônio natural, histórico, artístico e
comunidade, a celebração de concultural.
tratos e convênios com empresas e
maneira
Do ponto de vista pedagógico,
outros.
tendo em vista dinamizar a relação teoria e prática
Para Elizabeth, um bom profissional nunca pode
profissional, são oferecidos laboratórios de maquete
deixar de pesquisar: “O curso oferece as ferramentas
e modelos, ateliês de desenho, tecnologia das consnecessárias, no entanto, cabe ao futuro profissional
truções, topografia, conforto ambiental e informática,
acompanhar a evolução dos modos de vida e saber
processos bastante valorizados pelo MEC.
se posicionar adequadamente no mundo contempoO curso também oferece estrutura para o desenrâneo. Arquitetura não é um dom, e sim o resultado
volvimento de pesquisa na área e os alunos possuem
do próprio esforço em querer resolver efetivamente e
a oportunidade de participar do Congresso de Iniciada melhor maneira possível um problema colocado e
ção Cientifica - CIC, que acontece todos os anos, com
essa motivação é que distingue um bom profissional,”
grande participação do corpo discente.
diz ela.

O Curso 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 e Urbanismo

Para o arquiteto Márcio
Mira, um profissional
capacitado deve ter
uma boa base teórica

Realizar sonhos é uma
das grandes satisfações
do arquiteto
Como técnico em edificações, o hoje arquiteto Márcio Antonio Alves de Mira já estava próximo do mercado
de construção civil no período de sua graduação, nas
FIO. Portanto, não teve muitas dificuldades em exercer
sua nova profissão quando concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo. E nem em se manter nesta área tão
competitiva. “Cheguei muito bem preparado ao mercado de trabalho. Meu alicerce teórico me posicionou
de uma forma que pude, assim que me graduei, exercer
com segurança a minha profissão”.
Segundo ele, um profissional capacitado deve ter
uma excelente base teórica. “O bom profissional se faz
de conhecimento, longas horas de pesquisa, estudo e
dedicação de boa parte de seu tempo desenvolvendo
projetos”, diz. A boa formação, ele obteve nas FIO.

Incentivo e reconhecimento que a instituição dá aos
seus discentes e docentes são as qualidades da instituição que mais marcaram o arquiteto. Além disso, ele
aponta como pontos fortes da faculdade o espaço amplo, atividades variadas e corpo docente de alta qualidade e sempre pronto a incentivar o aluno. Tanto que,
ainda como acadêmico, teve um trabalho aceito em
concurso nacional, um dos mais importantes do país:
o Opera Prima. “A instituição me proporcionou desafios
que pude realizar, alguns com sucesso e facilidades, e
outros com insistência e muito estudo”, comenta.
Hoje, Márcio Mira tem seu próprio Escritório de Arquitetura, que funciona em sede própria, e mais: retornou às FIO como professor no curso de Arquitetura e
Urbanismo.

Arquitetura e Urbanismo
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Conceito de Curso
CC: 4
Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4 Conceito Institucional
Conceito Preliminar de Curso
CPC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Quando se traça uma meta que pode definir o resto de sua vida, é
preciso coragem e determinação para seguir um caminho. As FIO
me ajudam a realizar este sonho a cada dia. Além da boa estrutura
das salas de aula, os programas e concursos me ajudam a sentir
um pouco do que vou enfrentar no mercado de trabalho. O curso de Arquitetura e
Urbanismo conta com os melhores profissionais que me incentivam e preparam para
o futuro. Quando me formar, pretendo seguir com criação e manutenção de cidades
cenográficas e especialização em iluminação.”
Mayara Sales, 22 anos, 8º termo.
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Artes visuais

Arte e Educação
aliadas na
Construção do
conhecimento

Alunos são
estimulados à
produção de uma
poética artística
própria

O

O curso de Licenciatura em Artes Visuais das Faculda“Temos um curso coeso e mais de 90% de nosso cordes Integradas de Ourinhos forma professores de Arte po docente é de mestres e doutores que estão em conshabilitados para o magistério em escolas de ensino fun- tante processo de qualificação profissional, participando
damental e médio das redes pública
de congressos e exposições artísticas,
ou particular, mas também prepaalém da publicação de pesquisas em
Mais de 90% de nossos
ra seus alunos para o exercício de
revistas nacionais e internacionais.
Docentes são mestres
atividades que utilizam as várias
Isso demonstra a seriedade com que
e doutores
linguagens artísticas, como a músia pesquisa, a criação artística e a doem constante processo
ca, as artes cênicas e a dança, por
cência são pensadas na formação do
de qualificação
exemplo.
futuro profissional”, explica a coordeA coordenadora, doutoranda
profissional
nadora.
Ana Luiza Bernardo Guimarães, inPara atender as demandas funcioforma que o curso também estimunais e oferecer conforto aos estudanla a aquisição e a construção do conhecimento por meio tes, as estruturas das salas de aulas do curso de Licenciade pesquisas científicas e artísticas com materiais espe- tura em Artes Visuais são adaptadas. Nelas se encontram
cíficos do campo da visualidade contemporânea. Pos- mesas grandes ao invés de carteiras, pias, estantes, cavasibilita ainda o contato com as disciplinas de Desenho, letes e todo o ferramental necessário para o aprendizaPintura, Escultura, Gravura, História da Arte, História da do das matérias específicas da prática artística. Além dos
Arte Brasileira, Comunicação Visual e História da Arte pianos que são disponibilizados para as aulas de música,
Africana, além das matérias pedagógicas como Didática, Psicologia da Educação, Práticas de Ensino e Libras.
A novidade para o ano de 2015 consiste na ampliação da matriz curricular do curso de Licenciatura em Artes Visuais para quatro anos de duração, contemplando
as áreas de Fotografia, Poéticas Digitais, Fundamentos
da Linguagem Visual, Cor, Estética e Teoria da Arte, por
exemplo.

Trabalhamos para
formar um profissional
competente na sua área de
atuação, como professor e
como artista visual”
Ana Luiza Bernardo Guimarães,
coordenadora do curso de Artes Visuais

há também dois anfiteatros que favorecem a prática das
Artes Cênicas e Dança, sendo que um deles é completo,
ideal para aulas e apresentações, com palco, iluminação,
cabine de som e coxias.
O acervo da biblioteca das FIO, em constante atualização, também faz diferença na formação do aluno.
Para ampliar horizontes e potencializar o conhecimento
na área, a Coordenação da Licenciatura em Artes Visuais,
semestralmente, organiza visitas técnicas a 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.

Antes de formada,
a aprovação em dois
concursos
Iniciar a tão almejada carreira não foi difícil para Cely
Kaori Hirata. Quando ainda cursava o último ano do curso de Artes Visuais das FIO (2013), se inscreveu e conseguiu a aprovação em dois concursos públicos para cargo de professor do ensino básico (Estado de São Paulo
e Paraná). Em abril de 2014 iniciou sua carreira docente,
na Escola Estadual Horário Soares, em Ourinhos.
Ela conta que no curso de Artes Visuais das FIO teve
a oportunidade de conviver com excelentes professores e, mediante os conteúdos estudados, conseguiu
a aprovação nos dois concursos públicos. “Ainda hoje,
recorro várias vezes ao material didático para aplicação
profissional”, diz, ressaltando que o curso conta com
um corpo docente afinado na educação transformadora
ao criar condições de aproximação entre a arte e a vida,
com referencial no conhecimento das linguagens artísticas e na sensibilidade humana.

Cely Kaori Hirata atribui
seu sucesso profissional
aos excelentes professores
que teve nas FIO

“As experiências vivenciadas ao longo do curso contribuíram para tornar-me uma pessoa questionadora
e interessada por continuar no aperfeiçoamento da
arte-educação. Além disso, o engajamento de colegas e professores contribuiu para criar um ambiente
agradável para o aprendizado e compartilhamento de
ideias em nossas aulas”, relata.
Para tornar-se um arte-educador, ela cita como habilidade importante a capacidade de compreender a
arte como veículo potencializador do homem em suas
dimensões afetiva, cognitiva, criativa e estética.
Hoje, mesmo em início de carreira e ainda encontrando seu jeito próprio de ministrar as aulas, ela se
sente realizada e diz que chegou preparada para esta
etapa da vida profissional. “Acredito que minha graduação ofereceu uma condição suficientemente boa
para dar início a uma nova carreira no mercado de trabalho, mas ressalto que foi apenas o primeiro passo.
Creio que o caminho para estabelecer o melhoramento
na relação teoria e prática deve ser percorrido através
da formação continuada e da troca de experiências,
das quais possibilitem uma constante reconstrução de
nossos saberes”.

Artes Visuais
Período: Noturno
Duração: 8 semestres
CC: 4
Conceito de Curso
Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4 Conceito Institucional
Conceito Preliminar de Curso
CPC: 3
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Estudar nas Fio, no curso de Artes Visuais, é um sonho. Temos
excelentes professores, uma coordenadora dedicada e atenciosa,
que cumpre muito bem o seu papel. Temos visitas técnicas que
nos ajudam muito para maior compreensão das matérias. A instituição nos oferece
uma ampla biblioteca para pesquisas, uma organização com horários e professores,
oferecendo respeito aos alunos e não os deixando sem aulas. Esse curso está sendo
muito importante, me descobri, abriu meus olhos e pretendo abrir os de muitas
outras pessoas. Quero ser uma professora que não desiste dos sonhos e que acredita que a arte é para todos.”
Maria Angélica Brianese Castro, 28 anos, 4º termo.
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ciências biológicas

Mais oportunidades
com abertura
de nova
modalidade

Curso agora oferece
Licenciatura e Bacharelado,
formando o profissional
para atuar na sala de aula, no
campo e em laboratórios

O

O curso de Ciências Biológicas das FIO, além da modalidade Licenciatura, passa agora a oferecer também a
modalidade Bacharelado, que já está aprovada junto ao
Ministério da Educação, aguardando somente a publicação da Portaria de Abertura no Diário Oficial da União.
Desta forma, o bacharelado em Ciências Biológicas
será incluído no Vestibular Unificado das FIO e mostra-se
como uma importante oportunidade para os que buscam essa formação.
A coordenadora Yvana Cristina Tenorio de Britto informa que a modalidade Licenciatura tem duração de
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três anos e meio e permite ao egresso atuar na carreira
de professor do Ensino Fundamental e Médio, enquanto
que a modalidade Bacharelado tem duração de cinco
anos e permite ao graduado desempenhar atividades de
pesquisa.
Com conteúdos teóricos e aulas práticas em laboratórios bem equipados, o curso de Ciências Biológicas
tem enfoque voltado ao meio ambiente. Um de seus diferenciais está nas aulas de campo desenvolvidas desde
o primeiro ano, de forma integral e multidisciplinar, envolvendo Botânica, Ecologia e Zoologia.
Segundo a coordenadora, as
aulas de campo e visitas técnicas
permitem que os alunos sejam
progressivamente preparados para
realizar coletas, análise de dados e
elaboração de relatórios a partir de
estudos em fragmentos de Mata
Estacional Semidecidual, de atividades em áreas litorâneas e em
ecossistemas de água doce e de
avaliação da paisagem da região
de Ourinhos. “Outro ponto importante é que as aulas de campo na
área de Geologia oportunizam o
conhecimento sobre o relevo e formações dos Estados de São Paulo
e do Paraná”, acrescenta Yvana. As
aulas de campo acontecem aos sáAs aulas de campo são
bados, uma vez por mês.
um dos diferenciais do
E a vivência prática também é
curso, segundo explica a
estimulada
nas aulas em laboratócoordenadora Yvana Britto
rios no campus das FIO, focando
no treinamento da realização de
diversos protocolos de exames e
análises histológicas, bioquímicas,

parasitológicas e microbiológicas. “Empenhamos esforços para que o futuro profissional tenha uma maior
experiência prática e assim viabilizamos uma aproximação da rotina que terá depois de formado”, explica a
coordenadora.

Mais que uma profissão,
uma filosofia de vida
Para o profissional Lucas Ribeiro Jarduli, quem procura o curso de Biologia já possui uma aptidão para a
pesquisa, o amor pela natureza e pela sua conservação,
gosta de ensinar e aprender mais sobre a dinâmica da
vida em nosso planeta e “tem na Biologia não só uma
profissão, mas uma filosofia de vida”.
Graduado pelas FIO em 2006, ele hoje mora em Londrina (PR), é professor universitário no Centro Universitário Filadélfia (Unifil), atua como biólogo na área de
consultoria e assessoria ambiental e é doutorando do
Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Museu de
Zoologia, na Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Lucas conta que escolheu Biologia por gostar da natureza e pelo desejo de trabalhar com pesquisa científica, além de lecionar. “A inserção no mercado aconteceu
naturalmente, com estágios, trabalhos de consultoria
ambiental, docência em instituições públicas e particulares, somados à minha formação, currículo e flexibilidade para realizar os trabalhos, além do aprofundamento na vida acadêmica e pesquisa científica. Assim,
venho montando aos poucos minha identidade profissional, que ainda está em processo de construção desde a minha formação”, completa.
Durante o período da graduação, além de aluno,
Lucas também foi funcionário das FIO, trabalhando na
Secretaria Acadêmica. Entre os principais pontos fortes
da instituição, o biólogo ressalta o corpo docente com
vasta experiência na área de trabalho, repassando o
conhecimento acadêmico aliado à prática da profissão
desde os primeiros dias de aula.

Lucas Ribeiro destaca a
infraestrutura, eventos realizados
e corpo docente como os pontos
fortes da faculdade
“Destaco ainda a infraestrutura das FIO, com salas
de aula, laboratórios de prática, áreas de convivência
e serviços aos alunos. Merecem destaque também os
eventos oferecidos pela instituição, como o Congresso
de Iniciação Científica, Simpósio e Semana da Biologia,
entre outros, que fazem com que o aluno desenvolva a
pesquisa científica e tenha contato com diversas atividades extracurriculares”, acrescenta.

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
Conceito de Curso
CC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Estudar nas FIO é muito gratificante e estou satisfeita por
ter escolhido esta faculdade, tanto pela questão de infraestrutura como também pelo experiente corpo docente,
capaz de preparar e orientar os alunos para o futuro profissional. Os laboratórios são bem equipados,a biblioteca tem um acervo amplo e variado e
a matriz curricular é adequada às necessidades.
Acredito que com esta qualificação eu possa iniciar uma carreira profissional
como bióloga. E logo após a conclusão da graduação pretendo começar uma
especialização na área de Gestão Ambiental”.
Natalia Ferreira Carvalheiro, 24 anos, 6º termo
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ciências contábeis

Curso prepara
profissional para atuar
em 29 diferentes áreas
Durante a graduação, aluno simula a constituição de uma
empresa e vivencia todas as etapas relacionadas à atividade

O

O curso de Contabilidade das FIO foi criado em 1988 e
tem na formação seu grande diferencial. O aluno tem
tanto atividades teóricas quanto práticas. Desde o segundo termo até o oitavo 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 quatro anos, é um dos mais procurados na instituição, que
também oferece MBA em Gestão Financeira, Contábil e
Auditoria, com duração de 18 meses.
O curso 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. Portanto, a atividade vai além dos limites
de um escritório contábil, podendo o profissional exercer outras funções em setores como centro de custos,
análises de demonstrações, setor fiscal e departamento
financeiro, por exemplo.
A coordenadora do curso, professora mestre Simone

Taxa de
desemprego
entre os formados
pelas FIO é zero”
Simone Maria Neto
Nogueira Junqueira ,
coordenadora do curso de
Ciências Contábeis das FIO
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Maria Junqueira, informa que a procura por funcionários
é grande. “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.
Ela fala com orgulho que a taxa de desemprego dos
alunos que saíram das FIO é zero. Eles estão trabalhando em todo Brasil em posições 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”.
Simone dá uma dica para quem quer seguir a carreira:
“Olhar além dos números e ter vontade de aprender
e se aprofundar mais nesta ciência já é suficiente para
se tornar um bom profissional porque o resto a gente
faz aqui”.

Segundo Paulo Rogério, o mercado de trabalho está
bastante exigente em relação ao profissional contábil e
por isso ele lista, entre as principais habilidades dos que
querem seguir a profissão, além da competência, também responsabilidade, atitude, conhecimento das técnicas contábeis, dinamicidade e necessidade de conhecer
profundamente a nova contabilidade digital.
Ter estudado nas FIO fez toda a diferença na vida
de Paulo Rogério. Ele considera que chegou ao mercado

Paulo Rogério: de assistente
contábil a gerente do
Departamento Fiscal

Portas abertas
após a graduação
Desde que se formou, em 2011, em Ciências Contábeis nas FIO, Paulo Rogério Gomes Gonçalves tem contabilizado muitas conquistas. A primeira delas foi ver seu
trabalhado valorizado numa empresa em que já trabalhava como assistente de contabilidade; e as demais, foram as novas responsabilidades e promoções recebidas.
“Já trabalhava na empresa que estou hoje, mas houve uma valorização enorme do meu currículo, além de
abrir muitas portas na organização, pois quando entrei
nas FIO era assistente contábil e logo após minha formatura passei para Analista Contábil e atualmente estou
como gerente do Departamento Fiscal”.
A rotina da profissão é dinâmica e exige muito conhecimento do profissional, que cada vez mais se torna
importante nas decisões fundamentais da organização.

de trabalho pronto para os desafios impostos ao profissional e as boas lembranças que leva da graduação são
a dedicação da coordenação do curso, sempre ao lado
dos alunos e entendendo suas necessidades, e a ótima
estrutura da instituição, “adequada para atender as necessidades atuais do ensino contábil”.

Ciências Contábeis
Período: Noturno
Nota no ENADE: 4
CI das FIO: 4
CC: 4

Duração: 8 semestres
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
Conceito de Curso

Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Já trabalhava na área e iniciar o curso nas FIO
abriu ainda mais minha visão em relação a
essa profissão. A instituição tem uma equipe
de professores qualificada, que transmite as
informações de maneira clara, tanto na teoria quanto na prática,
já que grande parte deles atua na área. Acredito que o curso me
ajudará a ter um futuro promissor na profissão e, após concluí-lo, pretendo fazer uma pós-graduação e continuar estudando até
alcançar o doutorado”.
Anelise dos Reis Coimbra, 24 anos, 6º Termo
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direito

Curso foca na formação
de profissionais
comprometidos com
valores democráticos
Grade possibilita aos formandos atuarem nas mais
diversas carreiras jurídicas

C

Comprometido com a sólida formação do futuro profissional do Direito, o Curso de Direito das Faculdades
Integradas de Ourinhos busca propiciar aos acadêmicos
formação geral, humanística e axiológica, com capacidade de análise e domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação
e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada
a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do
Direito, à prestação da Justiça e ao desenvolvimento da
cidadania.
Para atingir seus objetivos, informa o coordenador
do curso, Adriano Aranão, as FIO oferecem aos alunos

salas de aulas climatizadas, salão do júri para audiências
simuladas, anfiteatro amplo e biblioteca completa e permanentemente atualizada. O corpo docente é integrado
por mestres e doutores com experiência profissional e
nas disciplinas que ministram.

Todos os anos, são
ofertadas viagens a
Brasília e Portugal para
aprimorar conhecimento
Desde 2013, o curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos oferece aos seus docentes e discentes a possibilidade de participarem de um curso de

extensão na Universidade de Lisboa, em Portugal, importante oportunidade de intercâmbio jurídico e cultural entre as universidades e encontra-se em tramitação
a celebração de um convênio entre as duas instituições,
o que solidificará a internacionalização do Curso de Direito das FIO.
Anualmente, com o objetivo de apresentar aos alunos o mais alto escalão dos Poderes na sua atuação cotidiana, também é promovida uma viagem para Brasília.
Sob a monitoria de professores do curso, os alunos visitam o Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB
e os Tribunais Superiores (STF, STJ e TSE), onde assistem
às sessões plenárias e podem presenciar a atuação de
renomados juristas brasileiros.
Todo o trabalho desenvolvido é certificado pelo conceito 4 obtido no ENADE e, recentemente, pela qualificação de 3 Estrelas do Guia dos Estudantes da Editora
Abril.

Boa formação dá segurança
ao recém-formado
Logo que deixou a graduação – e já aprovado no
Exame de Ordem - João Felipe da Silva começou a trabalhar, primeiramente, como advogado autônomo, em
seguida em escritório de advocacia e, atualmente, alia
a carreira de advogado com a de docente, exercida nas
FIO. “Este fato prova que as FIO reconhecem o esforço
de seus alunos e lhes dá chance de inclusive passar a
compor seu quadro de docentes”, diz ele.
Ter sido aluno da instituição onde hoje leciona foi,
em suas palavras, uma ótima experiência. “Durante
todo o curso sentia estar sendo preparado por grandes
profissionais da docência e das carreiras jurídicas em
geral. Os professores também atuam nas áreas jurídicas
em que lecionam, o que torna viável aliar teoria e prática no cotidiano acadêmico”, avalia.
João Felipe considera que a instituição fornece as
melhores instalações e estrutura para receber os alunos
com conforto, o que lhes facilita o aprendizado, além
de fortalecer a sensação de que estão estudando em

João Felipe: “Saímos das FIO em
pé de igualdade com alunos de
outras instituições reconhecidas”
uma faculdade que efetivamente preocupa-se com o
bem-estar de seus alunos.
Outro ponto forte do curso, apontado por João Felipe, é o direcionamento humanístico dado à formação
dos acadêmicos, preparando os alunos para ingressar
na vida profissional com conhecimento técnico, mas
sem se esquecer da função social das várias carreiras
jurídicas e da importância de uma postura profissional
ética calcada no aperfeiçoamento profissional constante e na honestidade.
Por tudo isso, João Felipe considera que chegou ao
mercado de trabalho preparado para enfrentar, com segurança, a competitividade da área. “Saímos das FIO
em pé de igualdade com profissionais oriundos de demais instituições de ensino superior do país”, declara.
Para exercer a profissão, ele lista algumas habilidades: preocupação com as pessoas enquanto portadoras
de expectativas em relação à Justiça, comportamento
ético frente aos problemas jurídicos que ocorrem diariamente e a habilidade de lidar com um sistema jurídico
que é de difícil compreensão para os leigos e, em alguns
casos, também para o profissional do Direito.

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

palavra do aluno

Aranão informa que está em
tramitação a celebração de
convênio entre as FIO e a
Universidade de Lisboa
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Estou concluindo o curso e, nesses 5 anos, viajei, diariamente, cerca de
230 quilômetros entre ida e volta para a cidade onde moro, Fartura. Não
me arrependo da escolha. As FIO dá muito valor ao aluno e o ajuda em
tudo. Tive artigo aprovado no XXIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, um dos principais do país. Os professores colaboraram
muito com esse trabalho, assim como em outros artigos que apresentei. Com as FIO, participei de um Curso de Extensão em Direitos Humanos na Universidade de Lisboa e viajei
a Brasília, onde, inclusive, assistimos a uma Sessão Plenária no Supremo Tribunal Federal.
E ainda: eu e metade da minha turma já fomos aprovados no Exame de Ordem da OAB”
Patrícia Coldibeli Bianchi, 25 anos, 10º termo
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enfermagem

Formação técnica
e humanística em
favor da vida

Curso cultiva, nos
alunos, o profundo
respeito ao ser humano
em qualquer condição
de vida

A

A tecnologia, hoje, oferece uma variedade impressionante de meios para agilizar diagnósticos e tratamento
de doentes como nunca antes na história da Medicina. Onde a ciência propicia os avanços, a enfermagem
acompanha esta evolução, especializando-se cada vez
mais em campos anteriormente inexplorados.
Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem
das FIO, Eliska Sedlak, com a presente complexidade
dos serviços de saúde, a equipe médica não consegue

mais atuar sem a presença de enfermeiros bem preparados tecnicamente e também sob o ponto de vista humanístico.
Nas FIO, os alunos possuem, para sua formação,
um campo de estágio extremante rico, tanto na prática hospitalar como na rede pública, tendo acesso aos
melhores serviços existentes em Ourinhos e região. E
ainda: visitas técnicas são realizadas com alunos e professores em locais onde novas especialidades ou tecno-

Curso de Enfermagem
das FIO orgulha-se de
formar profissionais
de alto gabarito”
Eliska Sedlak, coordenadora
do curso de Enfermagem

logias estejam disponíveis. Outro importante pilar é a
qualidade do corpo docente, formado por 90% de mestres e doutores, além dos especialistas.
Eliska Sedlak diz que, para o exercício da profissão,
o aluno deve possuir atributos como gostar de cuidar
de pessoas doentes, ter o dom da paciência e da misericórdia, estabilidade emocional, maturidade e grande
espírito de solidariedade.
“Eles estarão praticando e aprimorando esses atributos no decorrer da graduação, sob influência dos professores e da própria convivência com os pacientes”, diz
ela, que aponta como uma das qualidades do curso a
busca por cultivar, nos alunos, o profundo respeito ao
ser humano em qualquer condição de vida e um elevado
senso de ética e dignidade para o exercício profissional.

Campo de atuação
No Brasil, com a ênfase em Saúde Pública - prioridade do Ministério da Saúde para prevenção de doenças
- abriu-se um campo enorme de oportunidades para
o enfermeiro, que atua como responsável por toda a
equipe de Enfermagem.
Concluído o curso de graduação de cinco anos, o
enfermeiro pode optar por uma grande gama de especialidades, como Centro Cirúrgico, Obstetrícia, Unidade de Terapia Intensiva, Emergência, Terapia Renal
Substitutiva, Docência no Ensino Superior, Oncologia,
Saúde Pública, Médico-Cirúrgica, entre outras. Também poderá optar por mestrado e doutorado, seguindo a carreira de ensino.
“Com dez anos de existência e várias turmas formadas, o Curso de Enfermagem das FIO orgulha-se de
formar profissionais de alto gabarito, que atuam em
posições de ponta na saúde de Ourinhos e região e
Norte do Paraná, origem de grande parte de nossos
alunos”, observa.

Lidar com vidas exige
amor e dedicação
O curso superior deu a Hamilton Moreira novas oportunidades de atuação. Como já era funcionário público
municipal, após concluir o curso de Enfermagem assumiu
novas responsabilidades, respondendo pela avaliação de
solicitações de exames de imagem a serem agendados
pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos.
Atualmente, Moreira ocupa o cargo de Diretor Regional de Saúde IV, sendo responsável pelo Centro de Saúde
I, SAEDI (Serviço de Atendimento Especializado em Doenças Infecciosas), CTA (Centro de Tratamento e Aconselhamento em DST), Ambulatório de Especialidades e
Ambulatório de Saúde Mental. Todos esses serviços estão
vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
Chegar onde chegou foi uma vitória para ele, que teve
que conciliar a vida profissional com os estudos. “A estrutura oferecida pela faculdade e o apoio que as FIO dão
aos alunos são excelentes e me fizeram passar por essa
fase sem dificuldades”, qualifica.
O dia a dia da profissão exige dedicação e, para Moreira, muito amor. “Em minha opinião, amar o que se faz é
o principal. Como trabalhamos com pessoas, precisamos
estar preparados para as ações e reações de cada um.”
Chegar bem preparado ao mercado de trabalho também
é requisito essencial, uma vez que o profissional vai lidar
com vidas, sentimentos, medos.
Gostar de estudar é outro quesito importante. A continuidade do aprimoramento é essencial. “Tudo que aprendi nas aulas teóricas e também na prática, quando acadêmico, me deixou apto a atuar no mercado de trabalho,
porém, é essencial buscar atualização constante, e isso foi
sempre acentuado por nossos professores nas FIO”.

Enfermagem
Período: Noturno
Nota no ENADE: 3
CI das FIO: 4
CPC: 3

Duração: 10 semestres
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
Conceito Preliminar de Curso

Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Há 12 anos trabalho na área de saúde como Técnico em
Enfermagem. Hoje estou na Santa Casa de Ourinhos e
no Hospital Unimed. Desde que comecei a trabalhar
tinha vontade de fazer uma faculdade de Enfermagem
e acabei sendo contemplado com uma bolsa de estudos pela Santa Casa,
que mantém convênio com as FIO. A faculdade está colaborando muito
com meu saber. Os professores são muito bons e aprendo coisas novas
dia após dia. Considero as FIO excelentes. Os professores, em sua maioria, são mestres e doutores, com grande conhecimento na área. Eu já
sinto muita diferença na minha atuação como técnico de enfermagem.”

Eliska observa que com a presente complexidade dos serviços de
saúde, a equipe médica precisa de enfermeiros bem preparados
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Romualdo Alves dos Santos Silva, 31 anos, 6º termo
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engenharia civil

engenharia elétrica

Curso nas FIO
inicia em 2015
Após amplo processo de preparação,
instituição celebra o aval do MEC

O

Stock.XCHNG

O ano de 2015 começa com boas notícias nas FIO e uma
delas é o início das atividades do curso de Engenharia
Civil, que vem sendo cuidadosamente preparado há alguns anos e acaba de ter o aval do Ministério da Educação - MEC.
A novidade chega num momento em que o país exige investimentos em infraestrutura para continuar crescendo e para isso precisa de bons profissionais da área
de Engenharia Civil. “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, Fernando Micali.
A meta do novo curso é 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 baseado
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 dos
professores, com
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Coordenador do curso de Engenharia
Elétrica, Luiz Adriano Galan Madalena

Fernando Micali é o
coordenador do novo curso
oferecido pelas FIO

Demanda por engenheiros vai
aumentar muito, diz o coordenador
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.
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 da Indústria (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.

Engenharia Civil
Período: Matutino e Noturno
CI das FIO: 4 Conceito Institucional
Índice Geral de Cursos
IGC: 4

Duração: 10 semestres
Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP

Muita qualidade e
estrutura à espera dos
novos alunos

Curso terá ênfase em eletrônica
e vai formar profissional para um
mercado altamente competitivo

E

Estando as FIO sempre conectadas com as demandas do mercado de trabalho, inicia-se em 2015 o curso
de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica.
Autorizado pelo MEC, já nasce com cara de gente
grande: professores altamente qualificados, bibliografia atualizada e laboratório de ponta. Contando com
aulas 100% presenciais, o curso vem para formar profissionais preparados para atender um mercado altamente exigente e competitivo.
Como informa o coordenador do curso, o engenheiro eletricista e professor mestre Luiz Adriano Galan
Madalena “contamos com o que há de melhor para o
aprendizado de nossos alunos.”
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.

2015: um marco para o curso que
inicia a sua primeira turma

Mercado aquecido
Com um mercado de trabalho aquecido, amplo e
variado, o engenheiro eletricista se faz necessário em
todas as indústrias, sejam de pequeno a grande porte.
Também é fundamental no desenvolvimento de maquinários, assim como nas instalações elétricas, desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, automação residencial e industrial, entre outros.

Engenharia Elétrica
Período: Matutino e Noturno
Conceito Institucional
CI das FIO: 4
CC: 4
Conceito de Curso

Duração: 10 semestres
Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP
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farmácia

Um profissional com
várias possibilidades de
atuação no mercado
Do atendimento em drogarias à área de
pesquisa, o profissional tem um leque de
possibilidades à sua escolha

O

O farmacêutico tem o privilégio de, depois de formado, poder escolher entre um leque de possibilidades de atuação. 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.
Além destas carreiras citadas, a coordenadora do
curso de Farmácia das FIO, mestre Cristiane Fátima Gua-
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rido, 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
preocupados com o indivíduo, com o ser humano,
com a saúde do paciente”,
frisa a coordenadora.
A equipe das FIO também ajuda a realizar os sonhos dos seus alunos, como
aconteceu com o graduando Gabriel Dálio Bernardes
da Silva, que se inscreveu
no Programa Ciências Sem
Fronteiras e, com apoio da
faculdade, foi selecionado
e hoje está na cidade de La
Crosse, nos Estados Unidos,
fazendo parte de seu curso
numa faculdade americana.
Em todo o Brasil, 291 alunos de cursos de Farmácia
A coordenadora
Cristiane Guarido
foram selecionados.
ressalta que o curso
O corpo docente, aloferece uma formação
tamente
comprometido,
sólida, que dá suporte às composto por mestres e
mais diversas carreiras
doutores, e a estrutura de

Em 2014, 291 alunos dos cursos de
Farmácia de todo o Brasil foram
selecionados pelo Programa Ciências
Sem Fronteiras. Um deles foi das FIO.
salas e laboratórios modernos 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”. 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 dos alunos.

Entre tantas áreas de
atuação, ex-aluno optou
pela pesquisa
Luiz Roberto de Oliveira Júnior se formou em 2011,
na primeira turma de Farmácia das FIO. Diante das tantas áreas possíveis de atuação para um farmacêutico,
ele estava certo de que queria trabalhar com análises
clínicas. Foi aí que escolheu tentar uma bolsa de estudos
no Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), que
lhe daria a chance de ter uma pós-graduação através
do treinamento em uma instituição de elevado padrão
científico e técnico.
Ele participou do Processo Seletivo para o PAP na
Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Medicina
de Botucatu, optando pelo programa de Imunopatologia e Sorodiagnóstico. ”Eu sabia que não seria fácil, pois
concorreria com alunos recém-formados e até mesmo
alunos da própria instituição. Tive aproximadamente um
mês entre a inscrição e a prova, e esse mês foi de intensa
dedicação”, conta. Para ajudar no processo de prepa-

Luiz Roberto foi selecionado e conquistou
uma bolsa de estudos no Programa de
Aprimoramento Profissional
ração, ele contou com a colaboração das bibliografias
indicadas pelos professores da graduação. “Fiz a prova
e fui convocado para entrevista. E aqui estou hoje!”
Trilhando o caminho da pesquisa, Luiz Roberto diz
ter tido uma boa base na graduação e destaca a qualidade do corpo docente das FIO, as instalações físicas
modernas, excelente acervo bibliotecário, com obras
atuais, equipamentos adequados para aulas práticas e
estágios e grande número de eventos voltados a área da
farmácia, como jornadas, palestras, cursos de extensão
e congressos de iniciação científica.

Farmácia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Nota no ENADE: 4 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
CI das FIO: 4
Conceito Preliminar de Curso Escala de notas de 1 a 5
CPC: 4
Conceito de Curso
CC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Eu gostei bastante do curso. Atingiu as minhas expectativas. Foi o curso que realmente esperava. A infraestrutura
das FIO é muito boa, com laboratórios bem equipados e
com tudo que precisamos para uma boa formação. Os professores são todos excelentes. Todos dominam muito bem o assunto. Eu
me sinto preparada para enfrentar o mercado. Estou terminando o curso e
pretendo prestar exame para cursos de aprimoramento na área de análises
clínicas e imunologia, que são as áreas que mais me identifico”.
Franciene Silva, 22 anos, 10º termo

medicina veterinária

Claudia Yumi destaca a qualidade e comprometimento do
corpo docente, além da excelente estrutura da faculdade

Alunos são preparados
para se desenvolver
nas várias áreas da
profissão

O

Aulas práticas e teóricas mostram
aos graduandos uma ampla gama de
possibilidades de atuação

O curso de medicina veterinária das FIO forma profissionais generalistas que, ao concluírem a graduação, estão
aptos às práticas implícitas nas mais diversas áreas.
Além de um programa teórico preparado por um corpo docente qualificado, a instituição possui o Hospital
Veterinário “Roque Quagliato”, com modernas instalações e que apresenta números crescentes no atendimento a grandes e pequenos animais. O hospital possibilita
ao aluno a vivência da prática, com acompanhamento de
profissionais qualificados.
As FIO também possuem a Fazenda Experimental,
com criação de ovinos, caprinos, equinos, bovinos de
corte e leite, com curral de manejo moderno e seguro.
E ainda laboratório de reprodução animal, no qual são
desenvolvidas as pesquisas e os trabalhos de extensão.
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Para a obtenção de leite, o sistema de ordenha é canalizado fechado, proporcionando um produto de excelente qualidade. A Fazenda possui áreas para produção de
alimentos, como capineiras, pastagens, silagem e grãos.
A Instituição proporciona estágios remunerados nos
diversos setores do HV “Roque Quagliato” e Fazenda Experimental, de acordo com as normas do CIEE.
Os alunos têm a oportunidade de vivenciar a prática
por meio do “rodízio” nos setores da clínica médica e cirúrgica de grandes e pequenos animais, reprodução ani-

Hospital Roque Quagliato
é referência no atendimento a
pequenos e grandes animais

mal, anatomia patológica, patologia clínica, diagnóstico
por imagem e anestesiologia.
“Nosso sistema tem como pilar de sustentação um
corpo docente formado por mestres e doutores comprometidos com o trabalho, altamente qualificados,
que mediam a teoria e a prática para o ensino, pesquisa e extensão. O resultado desse trabalho é o aumento
gradativo no número de inscritos no curso de medicina
veterinária”, relata a coordenadora, professora doutora
Claudia Yumi Matsubara Rodrigues Ferreira.
O curso também oferece o programa de aprimoramento, que é uma modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos veterinários. Tem como
característica o treinamento profissional, realizado sob a
forma de serviço supervisionado, e tem como objetivo
capacitar e aprimorar o profissional dentro de sua área
de atuação para o exercício profissional.

As FIO me proporcionaram
um excelente aprendizado”,
diz Guilherme Zaia

Graduação também dá
base para administrar o
próprio negócio

Sobre a faculdade, ele destaca como pontos fortes
a boa preparação do aluno na área do bem-estar animal, que inclui assepsia e plano anestésico ideal para
cada animal; e as práticas, como projetos de castração
e cirurgia assistida. Outro grande diferencial apontado
por Guilherme é a parceria encontrada nas FIO tanto
durante a graduação como após formado. “As portas
do Hospital Veterinário estão sempre abertas para nós.
Ainda encontro muito suporte aqui para a minha rotina
de trabalho”, diz.
Para os que pretendem seguir a profissão, ele diz
que a medicina veterinária exige habilidades como gostar não só de animais, mas também de pessoas; estar
sempre à disposição, pois a profissão exige dedicação;
e continuar se aperfeiçoando sempre para prestar o
melhor serviço. Hoje, Guilherme faz pós-graduação em
Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais. A próxima pós-graduação dele já está definida: será na área de
anestesia. E para o futuro, ele planeja montar um Centro
de Especialização.

Apaixonado pela profissão escolhida, o veterinário
Guilherme Manso Zaia não demorou muito para realizar o primeiro grande sonho após formado pelas FIO:
ter a própria clínica. Logo que saiu da graduação fez
um caminho natural a uma grande parcela de recém-formados, permanecendo como funcionário na clínica
que estagiou e depois alçando novos voos, trabalhando
na área de assistência a pequenos animais numa Agropecuária de Ribeirão Claro.
Na primeira oportunidade, abriu, junto com outro
amigo de turma, sua clínica, em Ourinhos, no primeiro
semestre de 2014, com dois funcionários. Em apenas
cinco meses, já estava com seis funcionários. “As FIO
me proporcionaram um aprendizado excelente. Não
tive dificuldade nenhuma em arrumar emprego e estava
bem preparado para cumprir as exigências feitas a um
recém-formado”, comenta e constata que na graduação
também teve as bases para se tornar um empreendedor
na área com as disciplinas de Economia e Administração Rural. “Dessas matérias tirei a base para administrar
meu próprio negócio”.

palavra do aluno
O curso é excelente. Os professores são qualificados e incentivadores. A faculdade oferece
muitas oportunidades para aprimorarmos conhecimento, como congressos, palestras, estágios e mini-cursos. Eu escolhi vir para as FIO por ser uma faculdade
referência em Medicina Veterinária. Este é um curso que sempre
quis fazer. E está atendendo a todas as minhas expectativas”.
Camila Gasparotto Fernandes, 18 anos, 4º termo

Medicina Veterinária
Período: Integral
Nota no ENADE: 3
CI das FIO: 4
CC: 4

Duração: 10 semestres
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
Conceito de Curso

Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP

pedagogia

Foco na formação
integral e na
transformação
humana

Curso das FIO forma profissionais capazes
de fazer a diferença na área da Educação

O

O principal objetivo do curso de Pedagogia das FIO é a formação integral de
futuros profissionais capazes de atuar
com competência na formação e transformação humana.
Para promover esse movimento, o
curso conta com os mais atuais recursos materiais e a experiência docente na
Educação Básica de professores mestres
e doutores, especializados em diversas
áreas do conhecimento e que mantêm
o espírito de eternos estudantes, principalmente quando coordenam e atuam
nos Núcleos de Estudos realizados aos
sábados com os alunos do curso.
A coordenadora de Pedagogia, professora mestre Rosemary Trabold Nicacio, explica que investir em estudo e pesquisa com foco na investigação didática
tem aproximado os alunos da realidade
da sala de aula, da Escola e da Educação
Básica. “Essa aproximação traz clareza e
consciência do seu futuro papel profissional e, com isso o compromisso com
a função social da Educação”, esclarece.
Esse princípio também é a base do
estágio supervisionado, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão aproximam
os alunos das necessidades reais das escolas, promovendo um diálogo entre os
saberes acadêmicos e comunidade.

A coordenadora Rosemary Nicacio
reforça que seres humanos
conscientes de seu papel social são a
base de uma formação de qualidade

No curso de Pedagogia
ratório de informática para
das FIO a formação apoiaexercício da prática da doO profissional sai apto a fomentar
-se no desenvolvimento
cência em ambientes virtuais
a produção de conhecimento e
de competências técnicode aprendizagem, acervo de
comprometido com a profissão
-científicas e domínio das
recursos audiovisuais para
práticas pedagógicas implíatendimento e estudo nas
citas na atuação docente e na gestão educacional. “O
áreas da alfabetização e deficiências auditiva e visual,
profissional sai apto a fomentar a produção de conhealém de investimentos no âmbito da formação cultural
cimento, comprometido com os avanços tecnológicos
dos alunos por meio de visitas técnicas e viagens cultueducacionais, com a ética profissional e a cidadania e
rais a espaços como museus, exposições, congressos e
consciente da necessidade de sua formação contínua”,
tantos outros.
assegura a coordenadora.
Segundo a coordenadora Rosemary, uma formação
Para essa formação integral o curso conta com labode qualidade pode e requer o apoio de diversos recurratórios de ensino, onde acontecem as aulas regulares;
sos materiais, mas a base de qualquer formação deve,
brinquedoteca para as aulas relativas às disciplinas volimprescindivelmente, apoiar-se em seres humanos cada
tadas para a Educação Infantil e atividades lúdicas; um
vez mais conscientes de seu papel social. “Este é o ponvasto acervo literário que apoia as pesquisas e estudos
to de partida do caminhar que o Curso de Pedagogia
na área educacional com atualização semestral; labodas FIO realiza!”, afirma.

Uma escolha satisfatória e prazerosa
Patricia Polonio Feltrin é professora em uma escola
municipal de Ourinhos desde que passou em um concurso público no ano de 2013. Formada em Pedagogia
pelas FIO em 2012, ela tem certeza de que escolheu uma
profissão satisfatória e prazerosa. “Ser professora me faz
ter uma visão diferente e mais real do mundo”, revela.
Para Patricia, acima de qualquer coisa o professor
precisa ser solidário, estar sempre disponível a ajudar o
seu aluno seja no que for. “Deve sempre se aprimorar e
capacitar para oferecer o melhor e ser construtor. Construtor de novos ideais, novos sonhos, novos caminhos”,
acrescenta.
Sobre o período em que estudou nas FIO, a professora garante ter sido uma época muito boa, de transi-

ção, quando pôde ter certeza do que realmente gosta
de fazer, do que lhe dá prazer. Entre os pontos fortes
da instituição, Patricia destaca o comprometimento dos
professores em transmitir o melhor e da melhor forma.
“Certamente sou uma boa professora por tê-los como
orientadores e como um espelho para transformar a
educação”.

Pedagogia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 semestres
Nota no ENADE: 3 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
CI das FIO: 4
Conceito Preliminar de Curso Escala de notas de 1 a 5
CPC: 4
Conceito de Curso
CC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
Com certeza, ao término do curso sairei das
FIO com uma bagagem de aprendizado muito grande para prosseguir. É um curso que
oferece uma excelente base teórica acompanhada da prática, que a meu ver é de suma importância para a
nossa vida acadêmica. Nas viagens e visitas técnicas, temos
contato com realidades diferentes, práticas pedagógicas diferentes e passamos a ver o mundo e a educação com outros
olhares.Tudo que aprendi e estou aprendendo quero compartilhar, contribuindo para a formação das crianças, com uma
educação de qualidade e respeito”.
Josiane Carla França Bento, 24 anos, 6º termo.
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p s i c o lo g i a

Curso tem enfoque
nos processos das
relações humanas
Posicionamento das FIO na formação do profissional
vem ao encontro das necessidades do contexto social

O

O Curso de Psicologia das FIO tem tido, nos últimos dois
anos, grande procura. Além das questões culturais e sociais que podem ser notadas, como maior divulgação e
desmistificação do trabalho do Psicólogo, certo desamparo social e (re)surgimento de novas psicopatologias, o
curso também tem se dedicado a pensar/discutir/intervir
junto à comunidade e às questões sociais.
A equipe de professores do curso tem em comum
um projeto: o compromisso com uma formação crítica e
comprometida com a realidade social. Além de docentes,
alguns professores também atuam em coletivos, grupos,
e instituições diversas, informa a coordenadora, professora mestre e doutoranda Paula Ione Fiochi.
Ela explica que o Projeto Pedagógico do curso preconiza a ênfase nos processos das relações humanas,

psicossociais, subjetivas, comportamentais, portanto, o
curso está estruturado na perspectiva das Ciências Humanas e não das Ciências Biológicas.
O curso mantém seu compromisso com o campo
social e suas demandas. Nesse sentido, desenvolve atividades por meio de Projetos de Extensão: atividades ex-

O rigor, a exigência e o
trabalho de formar bons
profissionais estão na
pauta do dia em nossa
instituição”
Paula Fiochi, coordenadora
do curso de Psicologia

tracurriculares, cursos de extensão, grupos de pesquisa,
grupos de estudo, inciação científica, estágios extracurriculares, organização de eventos, entre outros.
O curso ainda possui uma disciplina inserida na grade
curricular denominada “Seminários de Formação e Desenvolvimento I, II, III, IV, V, distribuídas ao longo dos cinco
anos da graduação, que objetiva trabalhar com os alunos
a escolha profissional, o processo ensino-aprendizagem,
o percurso e projeto de formação bem como o plano de
carreira e possibilidades de atuação do psicólogo.
E ainda organiza eventos como a Jornada de Psicologia (seis edições) e o Congresso Internacional de Saúde
Mental (três edições), congresso este reconhecido nacionalmente, com ampla repercussão no Brasil.
As FIO oferecem duas possibilidades de ênfases no
curso, uma em “Psicologia do Trabalho e Processos de
Desenvolvimento Humano e Organizacional” e outra em
“Psicologia e Processos Clínicos”. O aluno faz a escolha
no sexto termo e a partir do 8º termo fará somente as
disciplinas da ênfase.

Focar e jamais se acomodar
para ter sucesso,
aconselha psicóloga
Maria Claudia Rocha Martins não tem dúvida ao responder que fez o curso que gosta. Psicóloga clínica na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, ela ressalta que ainda está construindo sua carreira, mas está segura de que
chegou muito bem preparada no mercado de trabalho.
“Pude sentir isto quando me vi atuando e me posicionando com propriedade e segurança nas oportunidades
que me surgiram”, diz.
Ela fez Psicologia nas FIO e aponta o corpo docente como uma das principais qualidades da instituição.
“Nossos professores foram parceiros na nossa formação, exigentes quando necessário, e amigos ao mesmo
tempo, quando precisamos de algum suporte”, conta.
Nas FIO, ela teve oportunidade de participar de comissões organizadoras de eventos e de agregar muitos pontos em seu currículo graças às inúmeras atividades que
participou, pontos que foram muito importantes em sua

palavra do aluno

Paula Fiochi informa que o curso está estruturado
sob a perspectiva das Ciências Humanas
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Estou concluindo o curso que foi, para mim, uma
construção e uma reconstrução. Saio da graduação uma nova pessoa, um profissional qualificado e crítico. O curso me ofereceu muitos saberes
teóricos e uma prática excelente, com o estágio clínico e institucional. As FIO oferecem ainda muitas oportunidades de extensão.
Qualifica, de fato, o aluno, oferecendo subsídios que o ajudam a se
tornar um bom profissional”.
José Augusto Rodrigues Sanches, 23 anos, 10º termo

Maria Claudia teve oportunidade, durante a
graduação, de agregar valor a seu currículo
avaliação para ingressar como aluna especial de um programa de mestrado numa universidade pública.
“Acredito que cheguei bem preparada ao mercado
de trabalho. É uma jornada que começa dentro da faculdade, quando há dedicação e comprometimento com a
sua formação, mas é importante entender que precisamos nos atualizar constantemente”, observa.
Maria Claudia lembra que sair da faculdade e ir para
o mercado de trabalho é um grande desafio. E no caso
da Psicologia, na sua opinião, para ter sucesso na profissão é preciso gostar do ser humano e se preparar para
um caminho constante de muitos estudos, experiências
e vivências bem diversificadas. Focar e jamais se acomodar. Essas são suas palavras de ordem.

Psicologia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 10 semestres
Nota no ENADE: 3 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Conceito Institucional
CI das FIO: 4
Conceito Preliminar de Curso Escala de notas de 1 a 5
CPC: 4
Conceito de Curso
CC: 4
Fonte: MEC/INEP

Sistemas de Informação

Profissional
preparado para
apresentar soluções
computacionais

N

Capacitação passa por aulas multidisciplinares,
preparando o aluno para o exigente mercado de trabalho

No ano de 2014, o curso de Sistemas de Informação
das FIO recebeu três estrelas do Guia do Estudante.
Reconhecimento de um trabalho pautado pela dedicação e investimentos em infraestrutura, que revertem
em maior conhecimento a seus alunos.
O profissional formado em S.I. pelas FIO sai da
graduação 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.

Delfino diz que para potencializar
habilidades dos alunos, o curso mantém
uma grade que mescla computação com
administração

Professores têm ampla
experiência
no mercado e estão na
academia por opção
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.

Proatividade e curiosidade
são essenciais para o
profissional
Logo após pegar o diploma, em dezembro de 2012,
Rodrigo de Souza começou a enviar o currículo para
várias empresas de São Paulo. Enquanto não surgia a
oportunidade que mais se adequava, focou em cursos
específicos da área. Logo surgiu o primeiro emprego e,
seis meses depois, foi selecionado para trabalhar na empresa DOit SA, Desenvolvedor Java, onde está até hoje.
“Estudar nas FIO foi uma experiência muito boa. Os
laboratórios contavam com máquinas atualizadas de última geração, os professores sempre passavam as principais tecnologias do mercado e o suporte que eles nos
davam era sempre excelente”, conta Rodrigo.
Para ele, estar antenado com as tecnologias que o
mercado mais utiliza é um dos principais diferenciais das
FIO. “Isso é essencial para que os alunos consigam, mais
facilmente, entrar no mercado de trabalho”, considera.

Rodrigo se formou, se especializou e hoje está em
uma grande empresa em São Paulo
Aos que querem cursar Sistemas de Informação nas
FIO, ele dá uma orientação: “A principal habilidade na
área de Tecnologia é a proatividade aliada à curiosidade.
Você sempre precisa se manter atualizado. Se não tiver
essas duas qualidades fica um pouco difícil de evoluir
na profissão.”
Hoje, Rodrigo é enfático ao afirmar que está feliz
na profissão e não se vê fazendo outra coisa na vida.
Também está ciente de que uma boa faculdade dá ao
profissional a base do conhecimento que o mercado
necessita, mas é necessário complementá-lo com cursos e estágios, para que o conhecimento se torne mais
específico.

Sistemas de Informação
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 semestres
CC: 3
Conceito de Curso
Escala de notas de 1 a 5
CI das FIO: 4 Conceito Institucional
Conceito Preliminar de Curso
CPC: 4
Fonte: MEC/INEP

palavra do aluno
As FIO têm qualidade reconhecida, primeiramente pelos alunos - seu
público alvo - e em seguida por órgãos avaliadores, como o Guia do
Estudante, em que diversos cursos, dentre eles o meu, obtiveram 3 Estrelas. Sem contar as avaliações do MEC, em que as FIO se saem muito bem com conceito 4
de 5. Um ponto forte que eu encontro aqui é a busca por qualidade constante – a instituição
exige do aluno 70% de aproveitamento, enquanto outras faculdades exigem 60%. E ainda
a facilidade em ser ouvido pelos professores, coordenador e direção. Mas algo que me chama mais atenção é ver profissionais motivados pelo que fazem, como ter um professor que
faz até videoaulas disponibilizadas na internet para que o aluno possa consultar em caso
de dúvidas ou para aprendizado, outro que usa as redes sociais para mostrar experiências
extracurriculares, outros que possuem startup na área em que lecionam”.

Luiz Alfredo Carrara Bertusso, 20 anos, 6º termo.
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Margarete explica que o CIEE
funciona como uma ponte que por
meio do estágio une o mundo do
saber ao mundo do fazer

Unidade do CIEE
no campus das FIO
auxilia na colocação
dos alunos

O

Teoria e prática
contribuem
para a melhor
formação

O CIEE – Centro de Integração Empresa Escola é uma
instituição filantrópica, não governamental, sem fins
lucrativos e de assistência social com atuação em âmbito nacional há mais de 50 anos, possuindo cerca de
350 unidades operacionais.
No campus das FIO, os alunos contam com uma dessas unidades do CIEE, que funciona como uma ponte
que por meio do estágio e do treinamento une o mundo do saber ao mundo do fazer.
A assistente de atendimento às empresas do CIEE
em Ourinhos, Margarete Hernandes Vantilino, ressalta que o objetivo do Centro é proporcionar aos estu-

dantes uma oportunidade que os auxilie a colocar em
prática tudo o que aprenderam na teoria. Os principais
programas do CIEE são o Programa de Estágio; Programa Aprendiz Legal ( para atendimento de cotas nas empresas); Educação a Distância e Inclusão de Deficientes.
“Os Programas CIEE reúnem a mais completa estrutura de produtos e serviços para o desenvolvimento e
formação de recursos humanos, envolvendo profissionais altamente capacitados, eficientes e modernos sistema de gestão de informação e vasto banco de dados,
além de profundo conhecimento sobre os aspectos legais do estágio e da aprendizagem”, resume Margarete.
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Pós-Graduação e Extensão

A importância do
aperfeiçoamento
para a qualificação
profissional
Diante de um mercado de trabalho cada vez mais
competitivo, somente a graduação já não é suficiente

O

Os avanços científicos e tecnológicos em todas as áreas
do conhecimento conduzem as relações contemporâneas. E aqueles que buscam a atualização e a qualificação
têm mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho cada vez mais exigente.
Neste cenário, somente a graduação não é suficiente, visto que o conhecimento evolui com a mesma intensidade e velocidade das descobertas científicas e dos
avanços tecnológicos. “Um profissional não pode se
mostrar inerte a essa evolução, mas sim procurar crescer junto com estes avanços. E a melhor forma de fazer
isso é perpetuando seus estudos por meio de uma pós-

-graduação”, avalia a coordenadora de pós-graduação
e extensão das FIO, Ana Paula Martins Garguerra.
Segundo Ana Paula, nos últimos anos o acesso ao
ensino superior tem se ampliado e as instituições de
ensino recebem cada vez mais estudantes. “A facilidade
para buscar essa qualificação é um dos fatores para o
aumento dessa demanda. As FIO são um exemplo disso, pois a aluno encontra uma logística favorável para o
transporte, financiamento do curso, descontos, parcerias para estágio remunerado, além de um corpo docente altamente qualificado que está sempre à disposição
para auxiliar o estudante para que o mesmo consiga

Ana Paula Martins Garguerra:
Nas FIO aluno encontra facilidades
como financiamento do curso,
descontos, parcerias para estágio
remunerado, além de um corpo
docente altamente qualificado
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assimilar o conteúdo das disciplinas e aplicá-lo na vida
profissional”, considera a coordenadora.
De acordo com dados do Ministério da Educação,
em 2013, 994,8 mil pessoas se graduaram no Brasil e
este número deve aumentar com base nas facilidades
apresentadas e que são crescentes a cada ano. Com um
grande número de profissionais no mercado de trabalho, a consequência será um poder de escolha maior
por parte das empresas e instituições frente à ampliação da oferta. “Nesta seara, o diferencial será o nível de
qualificação desses profissionais, ou seja, o profissional
com melhor formação levará vantagem nos processos
seletivos”, frisa Ana Paula, reforçando a ideia de que a
educação tem que ser continuada.
Nas FIO, a pós-graduação lato sensu permite a atualização constante do profissional. Visando atender as
exigências do mercado de trabalho de forma a beneficiar os egressos e os profissionais formados na região, a
instituição oferece cursos de pós-graduação lato sensu e
cursos de extensão em diversas áreas do conhecimento.
Os professores, na absoluta maioria, são profissionais
inseridos no mercado de trabalho e que trazem essa vi-

vência prática, conciliando com o conhecimento teórico
para a sala de aula.
Os cursos de pós-graduação lato sensu também propiciam a formação de importantes redes de relacionamento. Além disso, os alunos podem dar continuidade
a seus estudos de forma a construir uma ponte para a
carreira acadêmica, trilhando o caminho para o mestrado e posteriormente um doutorado, estando assim mais
preparados, com um conhecimento profissional e de
mundo elevados a um nível que os credencia para serem
os melhores.

cursos de Extensão
Como complemento às formas de ampliar o conhecimento, as FIO oferecem também os cursos de Extensão,
com um público maior, composto por graduados e não
graduados. O objetivo desses cursos é manter o profissional atualizado na área em que atua e também atender as necessidades da comunidade com cursos de curta
duração, como por exemplo, de Fotografia, Contador de
Histórias, Arduino, entre muitos outros.

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

extensão

Ambiental:
üGestão Ambiental
üAnestesia em pacientes especiais
Direito:
üPsicologia Jurídica
üDireito Civil e Processo Civil
üDireito do Estado
üDireito do Trabalho e Previdenciário

üCálculos econômicos e financeiros com uso da HP 12c

Educação:
üDocência do Ensino Superior

üNoções básicas de imunização para profissionais de enfermagem

Empresarial:
üMBA em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria
üMBA em Gerenciamento de Projetos na Metodologia PMI

üMoléstias infecciosas em pequenos animais

Medicina Veterinária:
üEspecialização em Clínica Médica e Cirúrgica de
Pequenos Animais;

üManipulação de géis

Saúde:
üAnálises Clínicas;
üFarmacologia e Farmacoterapia;

üPreparações cosméticas para tratamento capilar

Tecnologia da Informação:
üEngenharia de Componentes utilizando JAVA e SOA;
üDesenvolvimento de Sistemas para dispositivos
móveis utilizando Android.

üArduino Básico

üAutocad 2d e sketchup 3d
üPráticas de construção civil
üTecendo vidas - criação, construção e manipulação de bonecos teatrais

üAnestesia em pacientes especiais

üO “passo a passo” no atendimento de grandes animais
üSemiologia em pequenos animais

üManipulação de produtos house
üPreparações cosméticas para banho

üVivência em EaD
üPsicologia e Cinema

üIntrodução a Linguagem SQL. Introdução a Java Web com JSF
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

Um convite a manter
o corpo e a mente em
atividade

O

Programa anual da UATI visa ao exercício
constante do saber e do relacionamento fora do
ambiente familiar

O ano de 2014 foi bastante intenso para a Universidade
Aberta à Terceira Idade das FIO. As atividades, que visam
manter a boa saúde do corpo e da mente dos participantes, começaram em fevereiro e durante todo o ano
foram cuidadosamente programadas de forma a levar
os alunos a exercitarem a criatividade, relacionamento,
memória e habilidades particulares.
“Fizemos um Café na Roça em maio, em que todos
ajudaram na decoração, na pesquisa sobre os alimentos
que seriam servidos, sobre as músicas e figurino. Os temas foram trabalhados nas aulas e o resultado foi maravilhoso”, exemplifica a coordenadora da UATI, Gerda
Kewitz.
No segundo semestre, uma das atividades mais comemoradas foi o lançamento da segunda edição do
livro “Faço Parte desta História”, em que os alunos escreveram sobre lembranças de suas vidas. A festa de
lançamento, com o tema “Estação Primavera”, reuniu
os alunos em torno de atividades de música, dança e
pintura.

Os participantes também influem na grade curricular.
Todos os anos, a UATI introduz uma discussão, escolhida
em conjunto com o grupo. Este ano, a opção foi por
Noções de Direito, com foco nos direitos dos idosos.
A UATI recebe todo o apoio das FIO e funciona no
Objetivo-Colégio Santo Antonio. As aulas são realizadas
duas tardes por semana. Para participar, basta apenas

Coral se apresentando e emocionando

Gerda Kewitz
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saber ler e escrever e ter acima de 45 anos. Na programação estão aulas de Tai Chi Chuan, Noções de Direito,
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.
“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.
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