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a sociedade. Sempre comprometida a oferecer uma educação de qualidade para Ourinhos e região, a instituição
busca formar profissionais capacitados para atender às
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Administração de empresas

Da ideia
ao modelo
de negócio
Grade curricular prepara os estudantes
para o mercado de trabalho e para a
realização de concursos

S

Sintonia com o mercado e tradição
são marcas do Curso de Administração de Empresas das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), que há 40
anos forma administradores flexíveis e
críticos, capazes de transformar uma
ideia em um modelo de negócio.
Segundo o coordenador do curso,
o Prof. Dr. Valdeir Rejanildo Vidrik, o
objetivo é preparar administradores
aptos a trabalharem no contexto tecnológico, social e econômico do momento, além de direcionar a empresa
rumo ao que a sociedade necessita.
Com quatro anos de duração, o curso
está entre os melhores cursos de administração do Brasil, de acordo com
avaliação do Ministério da Educação
(MEC).
O corpo docente, formado em sua
maioria por mestres e doutores, está
em constante atualização.

De acordo com o coordenador, os profissionais formados nas FIO têm atuado em diferentes mercados.
“Temos egressos que vão de gerentes de banco a empresários”, destaca. A maioria dos estudantes entra no
curso já no mercado de trabalho. “Temos até dificuldade em oferecer estagiários para as empresas que nos
procuram. A maioria trabalha e continua trabalhando
depois de formada”, completa.
A grade curricular, de formação genérica, ajuda o
estudante a ter uma visão ampla sobre o mercado de
trabalho e contribui ainda para o desempenho na prestação de concursos. A partir do quinto termo, a matriz
curricular é aberta, com disciplinas optativas, escolhidas
pelos próprios alunos. “Oferecemos também, de acordo com o interesse dos alunos, disciplinas em língua
inglesa, como gestão de inovação”, acrescenta Vidrik.
Para colocar a teoria em prática, os futuros administradores atuam em projetos, prestando assistência às
empresas que precisam de ajuda. A Semana de Administração e as visitas técnicas desenvolvem as habilidades teóricas e técnicas. O curso ainda se envolve com
a comunidade em campanhas filantrópicas e de conscientização, que “ajudam na formação do estudante
como cidadão, entendendo o que acontece ao seu redor. As empresas gravitam em torno de uma sociedade,
que tem suas necessidades”, afirma o coordenador.

Foco e mercado de trabalho
“Administrar, na prática, significa sensibilizar pessoas
para que todos os objetivos de determinado planejamento sejam concretizados da melhor maneira possível”.
É como define Diego Henrique Singolani Costa, secretário de saúde de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), formado
em Administração de Empresas pelas FIO.
Para ele, o êxito de uma boa administração está na
organização de conceitos, trabalhados em sala de aula,
como visão sistêmica do mercado, controle de custos,
gestão financeira e administração de pessoas para a tomada de decisão. “O foco do curso de Administração
sempre foi voltado para planejamento, direção, organi-

Diego Henrique Singolani Costa, secretário de
saúde de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), formado em
Administração de Empresas pelas FIO
zação e controle prático no mercado de trabalho, fato
que contribui diretamente para um bom desempenho de
funções. No meu caso, na administração pública e gestão
do terceiro setor”, afirma Singolani.

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
Ronnie Rogato, do 8º termo do curso de Administração de Empresas, trabalhava há 15 anos no ramo quando decidiu entrar nas FIO
para entender melhor os setores que abrangem a administração.
O estudante destaca a boa estrutura, as salas climatizadas e a biblioteca. Para ele, a grade pedagógica é eficiente e tem conteúdo adequado para o
aprendizado do aluno interessado em crescimento profissional. “O mercado é amplo,
a região conta com uma grande diversidade de empresas de grande e médio porte,
com a necessidade de contratar serviços de consultoria empresarial. No meu caso, a
intenção é abrir minha própria empresa”, conta.
Ronnie Rogato, do 8º termo
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Prof. Dr. Valdeir Rejanildo Vidrik
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agronomia

A profissão do futuro
Formação multidisciplinar garante profissionais preparados
para as exigências do mercado de trabalho

D

Desde 2006, o curso de Agronomia das Faculdades
Integradas de Ourinhos (FIO) forma profissionais qualificados, que preenchem as vagas das inúmeras empresas agrícolas e empresas de insumo de Ourinhos
e região.
Com duração de quatro anos, o objetivo do curso é
inserir o profissional no mercado de trabalho. O coordenador do curso de Agronomia, o Prof. Dr. Claudinei
Paulo de Lima, explica que a região de Ourinhos possui
muitas empresas, em variados segmentos, que absorvem esses profissionais. A atividade intensa facilita o
estágio e as visitas técnicas, responsáveis por aprimorar a formação do estudante.

“Nós conseguimos visitar diferentes empresas do
ramo. Isso dá uma tranquilidade para o professor planejar a aula, aliando a prática com a teoria”, conta o
coordenador. A fazenda experimental, mantida para
fins didáticos, é utilizada para a produção de pesquisas científicas, e contribui para os conhecimentos técnico e prático.
Mais de 90% dos professores são mestres e doutores.
“Esses profissionais estão inseridos no mercado de trabalho. Com a vivência prática, o professor fica mais sensível ao que o mercado de trabalho busca”, diz. As FIO
também se preocupam com a otimização do tempo. Ao
contrário da maioria dos cursos de Agronomia, que du-

ram cinco anos e são apenas noturnos, o curso das FIO
é integral. Segundo o coordenador, nesse tempo o estudante pode participar de estágios. O profissional entra
rapidamente no mercado e já pode pagar a faculdade.
Os laboratórios, equipados com tecnologia de ponta,
integram os estudantes de vários cursos. “O profissional
precisa ter uma visão do todo e dedicação. As empresas
buscam pessoas dedicadas. Buscam a interdisciplinaridade”, explica Lima. O curso de Agronomia conta com
o inglês na grade curricular. “Tentamos deixar os estudantes próximos da realidade, estimulando o aprendizado de uma nova língua, para que eles possam trabalhar
em multinacionais, que realizam a entrevista em inglês”.
A estudante Priscila Garcia Aizzo, do 4º termo de
Agronomia, largou o doutorado em Enfermagem para
se dedicar ao curso das FIO. Ela reforça a importância do
estágio. “No primeiro ano, eu fiz um estágio na Usina
Jacarezinho, lá comecei a entender como era a vida de
um agrônomo. Hoje, faço estágio na prefeitura de Cambará, tenho um projeto num viveiro da cidade”, conta.

Daniel Petreli da Silva é coordenador de produtos em uma
empresa de pulverizadores agrícolas

Área de atuação
Engenheiro agrônomo pelas FIO desde 2011, Daniel
Petreli da Silva é coordenador de produtos em uma empresa de pulverizadores agrícolas. “Utilizei os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula para desenvolver as atividades práticas de campo e laboratórios”,
conta o engenheiro, que salienta a importância da integração dos conhecimentos biológico, exato e humano na
formação multidisciplinar do agrônomo.
Ele destaca que o Brasil é referência dos fóruns de
segurança alimentar. O país é apontado como principal
fornecedor e líder mundial de produção de commodities.
“O Agronegócio é um setor estratégico para a economia
brasileira. Representa 23% do PIB e 40% das exportações
totais do país. Pode ser o único setor com crescimento

mais expressivo diante da indústria e dos serviços em processo de exaustão”, analisa Silva.
O engenheiro agrônomo precisa ser capaz de tomar
decisões rapidamente. A atividade rural lida com a incerteza, como as intempéries climáticas e as pragas. O conselho de Silva é que o profissional “atualize constantemente
o conhecimento em sua área de atuação”.

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

Duração: 8 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

Coordenador do curso de Agronomia
Prof. Dr. Claudinei Paulo de Lima
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Priscila, que vem de uma formação pública, confessa que tinha preconceitos
em relação às faculdades particulares, que foram desconstruídos ao ver que
as FIO buscam capacitar seus estudantes. “Os docentes são pessoas que estão
na área, eles têm vivência. Há uma coesão muito grande, os professores querem que você aprenda. Aqui eles dão aula”, afirma.
Engajada em projetos de iniciação científica, ela acredita que vai seguir o caminho da docência.
Priscila é otimista: “É a profissão do futuro. A humanidade está crescendo. Se não houver cursos
bons de agronomia, vão faltar alimentos. É um curso que amplia as possibilidades e engloba várias áreas, desde saúde pública a ciências ambientais”, diz. Segundo a estudante, outras áreas de
atuação importantes são o melhoramento da produção, desenvolvimento de questões genéticas,
integrações agropecuárias, otimização de espaço e formas de utilizar agrotóxico.

Priscila Garcia Aizzo, 4º termo
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Arquitetura e Urbanismo

Conhecimento e processo
criativo: as habilidades
do arquiteto
Com foco no desenvolvimento de projetos,
a preocupação com o contexto urbano tem forte influência

F

Focado em gerar profissionais para a região, nas pequenas e médias cidades, o curso de Arquitetura e Urbanismo, das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO),
forma arquitetos eficientes na realização de projetos e
preocupados com as construções inseridas no contexto
urbano.
A coordenadora Prof.ª Dr.ª Elizabeth Mie Arakaki
explica que o curso de Arquitetura e Urbanismo tem
três grandes sequências: sequência de projeto de ar-

quitetura e urbanismo, sequência de tecnologia e sequência de história. As três sequências estabelecem a
associação entre segurança, economia e conforto, com
a relação do edifício com a cidade e os significados projetados.
Durante os cinco anos do curso, os futuros arquitetos têm todo um aparato técnico e pedagógico à
disposição. A coordenadora destaca os seis laboratórios: laboratório de maquetes e modelos, laboratório

de conforto, laboratório de topografia, laboratório de
materiais e tecnologia da construção, laboratório de informática e os ateliês de arquitetura.
O curso de Arquitetura e Urbanismo conta com o
Escritório Modelo, que proporciona ao aluno estágio na
área e atendimento à comunidade, como parcerias com
a prefeitura. “Um projeto executado em Ourinhos, a
Praça Mello Peixoto foi desenvolvida por um estudante
em seu Trabalho Final de Graduação (TFG). O Escritório
Modelo foi o apoio logístico de projeto”, conta a coordenadora.
“Existia uma carência muito grande de pessoas ligadas à área da construção civil aqui na região”, relembra
a coordenadora. Hoje, muitos egressos estão empregados nas prefeituras ou com seus próprios escritórios. A
procura pelo curso de Arquitetura e Urbanismo das FIO
é uma das maiores na região.
As dicas da coordenadora para os estudantes e futuros arquitetos são “acumular conhecimento e saber trabalhar seu próprio processo criativo. O processo criativo
e a criatividade não são um dom, são habilidades que a
gente desenvolve”, afirma.
Todo ano o curso de Arquitetura e Urbanismo realiza um concurso de ideias chamado “Charrete”. Dentro
da semana de arquitetura, é um workshop em que, a
partir de um tema, os estudantes se unem em grupos,
com participantes de vários termos, para trabalharem
em um projeto. Além de desenvolver as relações pessoais, os três primeiros colocados ganham prêmios. “Este
ano eles fizeram o portal de entrada das FIO”, conta a
coordenadora com orgulho.

De administrador a arquiteto
Francesco Cattapan sempre quis ser arquiteto formado, mas acabou seguindo o caminho da administração.
Cerca de 25 anos após ter concluído a primeira graduação, voltou às salas da faculdade para cursar Arquitetura e Urbanismo nas FIO. Ele se formou em 2014. Como
sempre trabalhou no ramo das construções e loteamentos, tinha a experiência prática, mas não a conceitual.

Francesco Cattapan
Com a faculdade ele ampliou a visão. “Você começa a
ver a parte da fundação da arquitetura, os arquitetos,
de uma maneira mais clara, não pela intuição apenas”,
relembra. “Todo mundo que chega a certa idade deveria
voltar a estudar”, aconselha, referindo-se à vivência com
os mais jovens durante os estudos nas FIO. “Parece que
rejuvenesce. Você se sente mais vivo”.

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

Palavra do aluno

Coordenadora
Prof.ª Dr.ª Elizabeth
Mie Arakaki
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Luciano Pereira da Silva, do 4° termo de Arquitetura e Urbanismo
nas FIO, escolheu o curso porque trabalha com construções desde
1995. Influenciado pelo pai, que é carpinteiro e ensinou-lhe a profissão, e por se identificar com desenhos quando se formou em
Técnico em Mecânica Industrial, sempre quis fazer algo voltado para a área de criação.
“Eu estou evoluindo, desde a prática nas construções, agora a teoria e a prática voltadas para o projeto”, diz o estudante. O conhecimento sobre projetos e sua expressão
gráfica fazem do ateliê de projetos o lugar com o qual Luciano mais se identifica.
“Deixo em destaque as disciplinas de projeto, conforto ambiental e topografia”, elenca suas disciplinas favoritas.
Luciano Pereira da Silva, do 4° termo
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Artes visuais
O corpo docente é formado em sua maioria por
professores mestres e doutores. As FIO dispõem de um
espaço amplo e bem desenvolvido. As salas de arte,
equipadas com pias e piano, têm um diferencial, já que
possuem mesas no lugar de carteiras, funcionando como
um ateliê para práticas secas (desenho, gravura) e úmidas (escultura, pintura).
“Todo semestre os estudantes participam de uma visita cultural. Sempre vamos a algum lugar fora de Ourinhos, em alguma exposição que tenha a ver com o
conteúdo do curso”, conta a coordenadora. O destino
em 2015 foi a capital paranaense, com visitas ao Museu
Paranaense, Museu de Arte Contemporânea de Curitiba
e ao MOM, no fim de novembro.
A faculdade contribui para a compra de materiais
das disciplinas práticas. “O curso atualizou suas diretrizes contemporâneas. A gente procura atender a essas
diferentes demandas. A instituição é o grande suporte,
o grande amparo”, explica Ana Luiza. Apesar de ser um
curso com foco nas artes visuais, os estudantes recebem
um panorama das diferentes linguagens: visual, musical,
cênica e corporal (dança). Os professores utilizam o anfiteatro das FIO para as práticas e relacionam as diferentes
linguagens com as produções artísticas contemporâneas.

Portas abertas

Coordenadora Prof.ª Ma. Ana Luiza
Bernardo Guimarães

A formação do
professor artista

O

Curso forma professores com clareza conceitual,
sem separar o artista do professor

O curso de Artes Visuais faz parte das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) desde os anos 1970. Em 2014,
passou por uma reestruturação curricular e passou a ter
quatro anos de duração, com o objetivo de formar professores de arte.
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A coordenadora Prof.ª Ma. Ana Luiza Bernardo Guimarães explica que agora o curso possui disciplinas
específicas da visualidade contemporânea, como fotografia, poéticas digitais e audiovisuais. A primeira turma
com a nova matriz curricular teve início em 2015.

“Se é aluno presencial do curso de Artes das FIO,
as portas se abrem”, garante a coordenadora sobre a
aceitação dos egressos no mercado de trabalho. Muitos
estudantes passam em concursos públicos antes mesmo
de formados. É o caso de José André Dias, formado em
2014, que hoje leciona para o ensino infantil, fundamental e médio. Além das aulas, nas horas vagas desenvolve um projeto com gravuras.
“O ensino das FIO foi a base da minha carreira, a
gente trabalha como professor propositor, isso eu levei
comigo e está dando certo”, comemora José André. “O
que a gente aprende vai além da história da arte, além

José André Dias, formado em 2014
das técnicas, a gente passa a ter um olhar crítico sobre
as coisas, um olhar sensibilizado”, completa.
O curso de Artes Visuais visa não fragmentar o
artista e o professor, já que o mercado exige profissionais preparados em termos de conteúdo. Segundo
a coordenadora Ana Luiza, um professor precisa ter
segurança e clareza conceitual. “Não dá para pensar
em um professor com equívocos conceituais, que vá
confundir Da Vinci com Michelangelo, com Donatello
ou com qualquer outro artista do mesmo período ou
de diferentes movimentos”, conclui.

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
Vanessa Cristina Rodrigues, do 4º termo do
curso de Artes Visuais, sempre foi apaixonada
pelas variadas formas de manifestações artísticas. Porém, com o passar do tempo, após ter entrado nas FIO, foi conquistada pela licenciatura e pela educação.
“Conforme você amadurece no curso, tudo muda. Hoje, posso dizer que estou mais ligada à área educacional. Formar um ser humano mais digno, mais social. O que eu espero da minha formação é poder, como professora, fazer a diferença na vida de um estudante,
mostrar para ele um mundo de possibilidades, aprender com ele e ser capaz de desenvolvê-lo além da sala de aula”, reflete.
Para quem entrou no curso sem saber o que ia encontrar, hoje a mente fervilha com ideias e planos. Vanessa entrou na faculdade
12 anos após concluir o ensino médio, com o incentivo dos programas governamentais. Agora pensa em se especializar na área da
educação e fazer uma segunda faculdade, na área das artes cênicas. “Muita gente tem uma visão fechada. A formação em Artes,
além da licenciatura, proporciona uma experiência única. Você é capaz de desenvolver trabalhos maravilhosos”, finaliza empolgada.
Vanessa Cristina Rodrigues, do 4º termo
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c i ê n c i a s b i o l ó g i c a s l i c e n c i at u r a

Integração e respeito
ao meio ambiente

B

Matriz curricular bem estruturada e aulas de
campo reforçam a qualidade da formação

“Biólogo não é uma profissão, é uma opção de vida”.
Esta é a definição dada pela coordenadora do curso
de Ciências Biológicas (licenciatura) Prof.ª Ma. Yvana
Cristina Tenório de Britto. Para ela, independente de
ser licenciado ou bacharel, o biólogo por formação faz
a opção de cuidar do meio ambiente e de ensinar as
pessoas a valorizar esse ambiente, tanto natural quanto artificial. Há 40 anos, o curso das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) promove a integração do ser
humano com o meio ambiente e a valorização da vida
como um todo.

matriz curricular tem a carga horária concentrada em
três anos e meio, superior à exigida pelo Ministério da
Educação (MEC). As aulas de campo, realizadas aos sábados, contribuem para a otimização do tempo total
do curso.
Segundo a coordenadora, a base da matriz curricular foi utilizada para a estruturação do novo curso de
bacharelado. Ela frisa a importância das aulas de campo na formação acadêmica e no ensino de biologia
nas escolas, como um estímulo tanto para a pesquisa

Prof. Dr. Anderson Garcia,
formado em 2005
O campo profissional para quem quer ser professor
é amplo, já que ainda existe uma carência por profissionais na área. “Vários alunos formados são professores na rede estadual, municipal e particular”, pontua a coordenadora. De acordo com ela, o licenciado
é procurado por empresas, prefeituras, zoológicos e
pela área de educação ambiental, campo que cresceu
devido à necessidade de um plano de gestão por parte
das empresas que geram impacto ambiental.
O foco do curso é o meio ambiente e a biotecnologia, visando o mercado de trabalho na região. A

Ciências Biológicas - Licenciatura
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

Biólogo não é uma
profissão, é uma
opção de vida”
Prof.ª Ma. Yvana Cristina
Tenório de Britto, coordenadora
do curso de Ciências Biológicas
(licenciatura)

quanto para a educação. Os profissionais formados
conseguem adaptar e organizar uma aula de campo
pensando nas crianças e adolescentes das escolas.
Durante a disciplina de educação ambiental, temas
como a ética, o respeito e a igualdade são debatidos.
“Isso é bastante discutido já no primeiro ano. Respeito
ao próximo, ao diferente. Respeito ao ambiente e às
pessoas como um todo. Isso é levado por todo o curso, até o final”, explica a coordenadora.

Expectativas atendidas
As expectativas do Prof. Dr. Anderson Garcia, formado em 2005 no curso de Ciências Biológicas (licenciatura) das FIO, foram mais do que atendidas. Hoje ele
é doutor em biotecnologia e professor responsável pelas disciplinas de bioquímica, microbiologia, química,
genética, citogenética, geologia e ética, nos cursos de
Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Enfermagem
e, futuramente, Odontologia das FIO. “A faculdade foi
de grande importância. O mercado de trabalho para o
biólogo é amplo. A demanda de oportunidades de emprego é grande”, afirma o professor.
Ele, que já trabalhou com biotecnologia, na produção de biofármacos, foi convidado por três indústrias
farmacêuticas para trabalhar como pesquisador no desenvolvimento de processos biotecnológicos. Porém,
preferiu ficar com a docência. “Meu grande sonho sempre foi a academia. Estar inserido no ensino superior
como professor e, principalmente, como pesquisador”,
conta Garcia. Nas FIO, ele sentiu que tem o potencial
para atuar nas duas frentes, com suas duas linhas de
pesquisa: bioinformática e microbiologia industrial.

Palavra do aluno
Roberto Carlos dos Santos, do 6º termo do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), sempre
gostou da área. Quando entrou nas FIO começou
a gostar cada vez mais, já que o curso atendeu a suas expectativas.
Para ele, o corpo docente, formado apenas por mestres e doutores,
acompanha o desenvolvimento dos alunos, com bom diálogo e boa
didática.
O estudante pesquisa a área de macroinvertebrados de água doce.
Quando resolveu entrar na área de pesquisa, encontrou apoio dos
professores. Os planos de Roberto Carlos são inúmeros para quando se formar. Ele pretende se tornar professor e ingressar em um
mestrado ou fazer concursos do estado. “O curso prepara bem os
alunos para o mercado de trabalho. Como eu pretendo dar aula,
atende a todas as minhas expectativas”, diz.
Roberto Carlos dos Santos, do 6º termo

12

13

ciências biológicas bacharelado

Vem aí o Curso de Bacharel
em Ciências Biológicas
Em sintonia com o mercado, novo curso abre
portas e se enquadra nas exigências do Conselho
Federal de Biologia

U

Uma das novidades para 2016 é o lançamento do
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. Para se
adequar às mudanças do Conselho Federal de Biologia
(CFBio), as Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO)
vão passar a ofertar o novo curso para formação específica de bacharel.
De acordo com o coordenador Prof. Dr. Odair Francisco, atualmente o Brasil enfrenta uma necessidade
de formação de novos biólogos. Os bacharéis em Ciências Biológicas podem atuar em uma série de frentes
profissionais, como em usinas, indústrias, empresas de
alimentos, no tratamento de água, no controle quí-

Coordenador
Prof. Dr. Odair Francisco

mico e biológico da dengue, no controle de pragas
urbanas, como baratas e ratos, em zoológicos e em
parques florestais. A inclusão do curso de bacharel
em biologia na grade das FIO é “um sonho pleiteado
desde 2006, que agora coincidiu com as exigências do
conselho”, comemora o coordenador.

A importância do biólogo bacharel
O Conselho Regional de Biologia (CRBio-01) vai aceitar certificados dos cursos apenas de licenciatura que
foram concluídos até 2014. “A partir de 2015, para atuar como biológo, o profissional terá de ser bacharel”,
informa Odair. “A importância da formação do biólogo
bacharel está na exigência de que, além da formação
de biólogo, ele tenha a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), gerada pelo conselho”, conclui.
O Conselho Federal de Biologia (CFBio) divide a
biologia em três grandes áreas de atuação: (1) Saúde,
(2) Meio Ambiente e Biodiversidade, (3) Biotecnologia
e Produção. No curso de Ciências Biológicas das FIO, o
foco está nas duas últimas áreas citadas e a duração é
de cinco anos.

Vestibular
O primeiro vestibular para a turma de bacharel será
realizado no final de 2015. As FIO aplicarão um vestibular para o curso de bacharelado e um para o curso de
licenciatura. Quem ingressar no curso de bacharel não
realiza as disciplinas pedagógicas. Outra opção é que “o
estudante pode optar por fazer sete semestres, duração
do curso de licenciatura, depois realizar um novo ingresso para realizar as disciplinas de bacharelado, pedindo a
convalidação das disciplinas de licenciatura que contemplam o bacharelado”, explica o coordenador.

Ciências Biológicas - Bacharelado
Período: Noturno
Duração: 10 semestres
Conceito Institucional
CI das FIO: 4
Escala de notas de 1 a 5
Fonte: MEC/INEP
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ciências contábeis
“O perfil do curso é formar o profissional contábil,
esse é o nosso principal objetivo e não medimos esforços para isso”, afirma a coordenadora, que todos os
anos vê o mercado de trabalho acolhendo os profissionais formados pelas FIO em escritórios e indústrias,
com boa remuneração.
Dois pilares sustentam a grade pedagógica: tributos e centro de custos. “Nas FIO, o estudante tem uma
gama grande de contabilidade, nas diversas especificidades. Gama muito grande de tributos, porque é o
que todo mundo quer saber. E muita carga horária de
centro de custos, formação de preço de venda”, elenca
a coordenadora.
A maioria do corpo docente é formada por mestres
e doutores. Mais da metade são ex-estudantes das FIO.
A partir do segundo termo, os futuros contadores contam com um laboratório de práticas contábeis e estágio supervisionado. “Tudo aquilo que nós passamos
na teoria eles aplicam dentro do laboratório”, explica
Simone. O software utilizado nos computadores do laboratório é o mesmo utilizado em escritórios.

Responsabilidade por
empresas e clientes
Leandro de Oliveira Moraes se formou em 2012 no
curso de Ciências Contábeis das FIO. Para ele, o conteúdo
oferecido pelo curso foi de grande relevância para sua
vida profissional. “Os docentes aliavam a teoria e a prática, garantindo o respaldo para que pudéssemos aplicar
o conteúdo futuramente como contadores”, relembra.
Após o término do curso, ele passou no Exame de
Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e, em seguida, montou seu escritório de contabilidade,

Hoje o contador é
peça fundamental na
tomada de decisões
nas empresas
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A

A tradição em formar contadores sintonizados com o
mercado faz parte do curso de Ciências Contábeis das
Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). É um dos
cursos mais antigos, que tem por objetivo a capacitação dos estudantes. Segundo a coordenadora Prof.ª
Ma. Simone Maria Neto Nogueira Junqueira, a empregabilidade é alta.

“onde o que foi aprendido em sala de aula é aplicado
no meu dia a dia, em busca da excelência dos serviços
prestados”, afirma.
Segundo Moraes, hoje existe uma grande valorização do contador, pois as empresas privadas ou públicas
necessitam de relatórios para as tomadas de decisões, e
esse profissional tem de estar atualizado para demonstrar dados precisos e eficientes, atendendo a todas as
legislações vigentes, prestando assessoria desde a formação de preço de um produto até o planejamento
tributário.
“O mercado tem exigido profissionais com visão mais
abrangente, pois as legislações mudam, e os empresários necessitam de informações precisas para tomadas
de decisões ou até mesmo para não sofrerem penalidades judiciais”, avalia o contexto atual. Para Moraes, o
contador não tem mais o “estereótipo de guardador de
livros-caixa; hoje ele é o responsável pelo crescimento
das empresas e clientes”, conclui.

Palavra do aluno

Prof.ª Ma. Simone Maria Neto
Nogueira Junqueira,
coordenadora do curso de Ciências
Contábeis das FIO

acervo pessoal

Entre
tributos
e custos

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
Conceito de Curso
CC: 4
Fonte: MEC/INEP

O perfil do curso é formar
o profissional contábil,
esse é o nosso principal
objetivo e não medimos
esforços para isso”

Leandro de Oliveira Moraes

Mara Aparecida Martins Crispim está no 6º termo. Ela escolheu o curso
de Ciências Contábeis por perceber que o mercado de trabalho é amplo, além da possibilidade de desenvolver seus conhecimentos prévios
e ampliar o seu saber.
Ela destaca as disciplinas focadas no desenvolvimento das habilidades contábeis e na aplicação no mercado de trabalho, algo possível, uma vez que a “faculdade proporciona todos
os materiais necessários para aprimoramento no assunto. Em relação à grade pedagógica,
ela tem foco em áreas específicas, e o corpo docente está sempre disposto a ajudar e a tirar
dúvidas”, elogia. A perspectiva de Maria Aparecida é uma futura promoção no trabalho.
Ela busca esse objetivo, com foco nos estudos na área em que já trabalha.
Mara Aparecida Martins Crispim, do 6º termo
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direito
Corpo docente e
estudantes integrados

Transformação social e justiça:
o papel do Direito
Em 2016, o Escritório Modelo, em parceria com a OAB,
vai atender a comunidade

Í

Índices expressivos de aprovação na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), qualidade reconhecida por órgãos públicos e privados e teoria aliada à prática definem o curso de bacharelado em
Direito, que há 13 anos faz parte das Faculdades Integradas de
Ourinhos (FIO). O curso tem um perfil
objetivo, que propicia ao aluno uma formação crítica e reflexiva na aplicação do
Direito. A estrutura humanística é voltada para o Direito como instrumento de
transformação social, ao refletir o papel
da lei como ferramenta para a realização
de justiça.
Segundo o coordenador do curso de
Direito das FIO, o Prof. Me. Adriano Aranão, cerca de 75% dos professores do
curso são mestres e doutores com ampla
experiência profissional que são peças
fundamentais para fazer a conexão entre
teoria e prática nas mais variadas áreas
do Direito. O estudante adquire o conhecimento necessário para operacionalizar
o Direito no dia a dia.
Em 2014, 75% dos formandos colaram grau já aprovados na OAB. A expectativa para 2015 é atingir 80%. Isso é um
reflexo do investimento que as FIO proporcionam. A biblioteca 100% renovada,
com mais de 2.000 exemplares de livros
adquiridos, o novo salão do júri, que funciona como uma sala de audiência simulada, e a Semana Jurídica,
concorrida e prestigiada, são exemplos.
A novidade para 2016 é a implementação do Escritório Modelo, já com prédio e estrutura prontos. O projeto, que atende
a população carente, “tem por objetivo fazer com que o aluno
pratique sob a tutela do professor. Vai funcionar em parceria com
a OAB, órgão que possui ligação estreita com as FIO, na subseção
de Ourinhos, presidida pelo parceiro Presidente Fernando Moura”, destaca Aranão.
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Os egressos encontram oportunidades em vários seguimentos. Muitos advogam, outros se tornam mestres
e se dedicam à carreira acadêmica. “Nós confiamos tanto na formação do nosso aluno, que ele retorna para
compor nossa equipe de professores, integrando nosso
corpo docente, servindo de exemplo e estímulo para
os demais alunos”, afirma Aranão. A professora mestranda Elisângela Padilha,
formada em Direito pelas
FIO, decidiu pelo curso de
graduação ao ver o sucesso dos estudantes que
passavam na OAB antes
mesmo de concluírem o
curso. Ela, que já lançou
o livro “A eficácia dos direitos fundamentais nas
relações contratuais entre particulares”, pela editora
Núria Fabris, advoga e leciona direito processual civil,
direito civil e direitos humanos nas FIO. “Eu tenho esse
vínculo forte com todos os professores aqui, que acabaram se tornando grandes amigos”, diz.
Elisângela Padilha, formada em Direito pelas FIO

Em 2014, 75% dos formandos
colaram grau já aprovados na
OAB. A expectativa para 2015 é
atingir 80%.

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

O corpo docente
possui promotores,
procuradores,
delegados e
advogados”
Prof. Me. Adriano Aranão,
coordenador do curso de
Direito das FIO

O estudante Luiz Augusto da Silva, do 10º
termo, escolheu o curso de Direito por causa
do leque de oportunidades e da carga social.
Para ele, que acredita no potencial do direito como uma ciência humana aplicada, as perspectivas foram
atendidas já no primeiro semestre com as disciplinas humanas,
filosóficas e sociológicas, que deram a base para a aplicação e a
interpretação da “lei fria”.
Luiz foi aprovado na OAB quando estava no 9º termo. Segundo o
estudante, o grupo docente das FIO é bem estruturado e engajado, com metas bem trilhadas. “O grupo docente das FIO trabalha
o psicológico, tenta desenvolver gradativamente a busca pela
aprovação. Na minha turma, 60% dos alunos já estão aprovados
na OAB. Já é de praxe o 9º termo apresentar um alto índice de
aprovação”, comemora.
“A sociedade é um organismo vivo. A gente não pode engessar a lei, achar que a lei é um parâmetro de moral, um parâmetro de certo
e errado. A lei é um parâmetro estipulado em determinada época. Coisas absurdas na história da humanidade vieram através de lei,
como o nazismo e o apartheid. A carga social do direito busca a justiça e o melhor convívio social”, finaliza.

Luiz Augusto da Silva, do 10º termo
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enfermagem

A função social da
universidade
Com reestruturação em 2016, o foco passa a ser
profissionais mais humanos na aplicação das técnicas

lho. “Existe uma saturação no estado de São Paulo, mas
os nossos enfermeiros já estão quase todos atuando no
mercado de trabalho, inclusive aqui dentro das FIO. Em
Ourinhos, nós temos quase 60% de absorção dos egressos das FIO”, comemora Karina.
A coordenadora explica que faltam profissionais no
campo docente na área de enfermagem, por ser um
segmento que requer um aprimoramento maior. “É isso
que a gente está querendo mudar aqui nas FIO. O professor enfermeiro precisa ter uma capacitação metodológica para ser docente. Temos muitos enfermeiros,

poucos enfermeiros docentes”, explica a coordenadora.
O compromisso do curso é com a humanidade como
um todo, sem restrição temporal e espacial. A profissão
exige que o profissional deixe as quatro paredes para
ir atuar junto à comunidade. Para Karina, a arte de ser
enfermeiro está na transformação do alunado em enfermeiros, que acontece na instituição de ensino, onde
“não podem ser vistos apenas como seres mecânicos,
mas vivenciais, de troca, com vários canais de recepção abertos. Só assim podemos nos sentir humanistas”,
finaliza.

Sensibilidade e visão de mercado
Com 15 anos de experiência na área da saúde, o curso de Enfermagem nas FIO foi a grande porta de entrada para o mercado de trabalho para o Prof. André Luiz
Augusto Moreira, graduado em 2009 e mestrando em
saúde e envelhecimento pela Faculdade de Medicina de
Marília (FAMEMA).
“Hoje, sem a graduação você não consegue avançar. Através da faculdade eu consegui trabalhar aqui
na Santa Casa de Ourinhos, sou coordenador de uma
escola de enfermagem e trabalho como professor nas
FIO, como supervisor de estágio prático”, conta Moreira. Para ele, um diferencial das FIO é a bagagem dos
profissionais docentes, que conseguem transmitir a vivência com a teoria.
Moreira explica que o mercado da área de enfermagem é um dos melhores e que o sistema presencial do
curso das FIO faz toda a diferença em processos seleti-

Prof. André Luiz Augusto
Moreira, graduado em
Enfermagem pelas FIO

vos. É preciso ter sensibilidade e visão sobre a sociedade. “Estou fazendo meu mestrado em saúde e envelhecimento. Cada vez mais a população está envelhecendo
e vai precisar de mão de obra qualificada para atender
a toda essa demanda”, defende o professor.

Enfermagem
Período: Noturno
CI das FIO: 4

Duração: 10 semestres
Conceito Institucional

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

E

Estimular a pesquisa e a humanização dos profissionais
são diretrizes que vão ficar mais fortes no curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO)
em 2016. Segundo a coordenadora Prof.ª Me. Karina
Trabuco de Lima, que possui mais de vinte anos de experiência na área, a capacitação do corpo docente e a
reorganização do processo pedagógico fazem parte das
mudanças.
“A matriz curricular vai mudar a partir de 2016, com
novas temáticas, bem atualizadas. O inglês vai ser inserido, porque muitos de nossos alunos vão para fora
do país fazer especialização, mestrado e doutorado”,
afirma a coordenadora. Também será lançado um curso

20

Coordenadora Prof.ª Me. Karina Trabuco de Lima

de extensão na área cardiovascular. “Existe muito tecnicismo na profissão, precisamos mudar. O enfermeiro
requer essa extensão”, completa.
A expectativa é oferecer um curso de extensão a
cada quatro meses, para estimular a pesquisa, em sintonia com um ciclo de palestras, simpósios e eventos.
“O objetivo é formar profissionais sociais para atuarem
na comunidade, que tenham habilidade técnica, clínica,
competência científica e humanização para lidar com o
próximo”, explica a coordenadora.
Os laboratórios são equipados com tudo o que é necessário para a prática diária. Em consequência disso, a
receptividade dos egressos é boa no mercado de traba-

Palavra do aluno
Guilherme Negrini Ciconhini, do 10º termo,
escolheu Enfermagem quando cuidava do
avô, que sofria com a doença de Alzheimer.
“Eu comecei a dar mais atenção ao meu avô
quando ele adoeceu. Me identifiquei bastante em conversar, eu
entrava na onda dele. Ele gostava quando eu ficava perto, parava de reclamar, nada mais doía, era tudo alegria”, relembra.
O curso atendeu às expectativas logo no primeiro ano. Em nenhum momento ele pensou ter entrado no curso errado. Após cinco
anos de curso, ele está em campo de estágio e finalizando o TCC sobre a Síndrome de Burnout em professores. “Muitas pessoas
sofrem disso e não sabem por que, sendo que tem um modo simples de prevenção”.
Ele tem como objetivo claro começar a trabalhar assim que terminar o curso. “No campo da enfermagem tem muito trabalho, o que
não tem muito são profissionais qualificados. Eu acho que a faculdade aqui tem esse diferencial. O curso das FIO prepara a gente
para superar os desafios profissionais. A gente sai daqui bem preparado e confiante”.

Guilherme Negrini Ciconhini, do 10º termo
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engenharia civil e engenharia elétrica
Estrutura
A maioria do corpo docente é formada por doutores. O curso conta com um laboratório para AutoCAD,
com 40 computadores, laboratório de eletricidade e
dois laboratórios de física. As FIO contam com duas
turmas de Engenharia Civil e uma de Engenharia Elétrica, disponíveis nos períodos matutino e noturno.
As disciplinas que englobam relações afrodescendentes, sociologia, filosofia e cidadania contribuem
para a formação humanística dos estudantes, e “podem ajudar no comportamento em sociedade”, explica Madalena.

Mercado otimista

Erick Francisco Dias Mecheseregian

Tiago Vieira da Silva dos Santos está no 2º termo do
curso de Engenharia Civil. Ele uniu o sonho de ser engenheiro com o vasto campo profissional, que é “cheio
de desafios, mas também com muitas oportunidades”,
conta. O estudante garante que encontrou nas FIO uma
estrutura preparada, com laboratórios, salas de aula e
corpo docente à disposição. A grade pedagógica é responsável por formar profissionais “competentes e capacitados”. Após a formatura, a perspectiva é de se aperfeiçoar cada vez mais e ser um diferencial no mercado
de trabalho.

O coordenador
Prof. Me. Luiz Adriano
Galan Madalena

Também no 2º termo, mas do curso de Engenharia
Elétrica, o estudante Erick Francisco Dias Mecheseregian escolheu essa área pelo fato de o campo profissional estar em alta e por já ter feito um curso técnico no
segmento. “As FIO se destacam com uma ótima grade
[curricular], corpo docente e estrutura”, pontua. Sobre
o mercado de trabalho, Erick é otimista. “A engenharia
tem um mercado muito enriquecido, é muito difícil ter
uma regressão. Acredito que mesmo quando me formar
essa área vai continuar no mesmo patamar”, conclui.

Conhecimento ampliado
e boa estrutura
Formação tem como destaque as aulas de cálculo, que vão
diferenciar os estudantes no mercado de trabalho
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Duração: 10 semestres

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

Duração: 10 semestres

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

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

Stock.XCHNG

O

Os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica
completam um ano na grade das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). Com um forte nível de aprendizado, a formação dos engenheiros é diferenciada para
o mercado de trabalho, no que se refere ao conhecimento agregado ao longo dos cinco anos de curso.

O coordenador Prof. Me. Luiz Adriano Galan Madalena destaca a grande qualidade de aulas de cálculo, base da engenharia. “Isso que vai dar sustentação
para que nossos engenheiros sejam diferentes”, afirma. A expectativa é de que os futuros engenheiros
saiam da faculdade preparados para o mercado, com
uma bagagem de conhecimento ampliada, o que vai
garantir boa colocação profissional.

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

engenharia de produção

Empreendedorismo
e inovação

O engenheiro como
elo entre as áreas
de conhecimento

Profissionais formados pelas
FIO vão concorrer em igualdade
com engenheiros formados nos
grandes centros

Stock.XCHNG

Da indústria à agricultura, profissão aplica tecnologia
ao cotidiano do cidadão

C

Com o início da primeira turma no começo de 2016,
a implantação do curso de Engenharia Mecânica promove a ampliação e a inovação do leque dos cursos de
engenharia já oferecidos pelas Faculdades Integradas
de Ourinhos (FIO). Com o mercado de trabalho cada
vez mais seletivo e à procura de profissionais qualificados e preparados para os grandes desafios de um
mundo cada vez mais globalizado, a Engenharia Mecânica se apresenta como o elo entre as mais diversas
áreas do conhecimento, gerando tecnologia aplicada
à produção de maiores e melhores condições de vida
aos seres humanos.
Cabe ao engenheiro mecânico elaborar, projetar e
supervisionar a produção de equipamentos, veículos,
máquinas, sistemas de aquecimento e refrigeração,
além de ferramentas específicas para toda a indústria
mecânica. É o profissional que dimensiona a matéria-prima, providencia moldes das peças que serão fabricadas, cria protótipos e testa os produtos obtidos.

O mercado de trabalho é amplo
e abrange: organização de sistemas de armazenagem, supervisão
de processos, definição de normas
e procedimentos de segurança na
linha de produção, controle de
qualidade, acompanhamento e
análise de testes de resistência, calibrando e conferindo medidas.
O engenheiro mecânico é essencial na indústria automotiva,
aeronáutica, de geração e conservação de energia, exploração de
petróleo, usinas sucroalcooleiras e
na agricultura. Oferece suporte à
biomedicina e pode atuar em muitas dessas áreas como autônomo,
na prestação de consultorias.
O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Mecânica é inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, fundamentado no Plano de Desenvolvimento Institucional, integrado ao contexto das FIO a partir dos
fundamentos filosóficos, pedagógicos e metodológicos. O curso consolida a missão e a visão da instituição em termos de presente e futuro, compondo-se de
ações que se realizam no ensino, na iniciação científica
e na extensão com docentes e discentes. Com duração
de cinco anos, a grade curricular do curso visa atender
a demanda por profissionais capacitados e integrados
às necessidades atuais do mercado, no contexto de
Ourinhos e região.
O curso das FIO forma um profissional capacitado
tecnicamente, proativo, envolvido e consciente de seu
papel como cidadão.

Engenharia Mecânica
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

A

Aumentar a rentabilidade dos negócios e controlar
operações produtivas são alguns dos objetivos do profissional formado em Engenharia de Produção. O novo
curso das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) vai
ter “importância vital para o desenvolvimento da cidade, da região e até mesmo do país”, de acordo com o
coordenador Prof. Me. Dario de Almeida Jané.
O campo profissional do engenheiro de produção
abrange desde o desenvolvimento de produtos, métodos e processos de fabricação, levantamento e controle dos custos de produção, pesquisa operacional, até
gestão da qualidade, manutenção e confiabilidade dos
processos produtivos, ergonomia, segurança do trabalho e logística. Jané acredita no desenvolvimento do
perfil inovador do estudante das FIO como forma de
diferenciar o profissional no mercado de trabalho, para
a ampliação das fronteiras da ciência e da tecnologia.
O projeto pedagógico do curso de Engenharia de
Produção leva em conta as diretrizes das FIO e do MEC,
mas também as necessidades do mercado. “De nada
adiantaria formar um profissional altamente qualificado, mas que
não
encontrasse colocação no
mercado de trabalho após sua
formatura. Essa é
uma das razões
pelas quais se
pretende enfatizar na formação
do estudante um
perfil inovador e
empreendedor”,
afirma o coordenador.

Em sintonia com o futuro
A revolução causada na indústria pelos materiais
compósitos também será levada em conta nas salas de
aula. Segundo Jané, os estudantes vão ter contato com
os novos processos de fabricação de materiais da indústria aeroespacial, automotiva, de energia, construção
civil e esportiva. “A questão fundamental é permitir que
os futuros profissionais formados nas FIO possam concorrer em igualdade de condições com os engenheiros
formados nos grandes centros acadêmicos do Brasil”.
O curso tem início previsto para o primeiro semestre
de 2016, com duração de cinco anos e 80 vagas anuais.
Hoje, o profissional engenheiro de produção precisa ser
capacitado para analisar problemas e desenvolver soluções. “Relacionamento interpessoal e respeito ao meio
ambiente também são considerados no seu processo de
formação, bem como a construção de um caráter inovador e empreendedor extremamente apreciado pelo
mercado”, conclui Jané.

Engenharia de Produção
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

Prof. Me. Dario Jané

24

25

farmácia
Áreas de destaque

Laboratórios de ponta
e amplo mercado
Profissionais farmacêuticos podem atuar em várias
frentes de trabalho

A coordenadora destaca as disciplinas da área de
cosmetologia, como tecnologia farmacêutica e farmacotécnica, que é a área de manipulação, tanto de medicamentos quanto de cosméticos. “É uma área pela qual
os alunos se encantam, quando começam a se sentir
realmente farmacêuticos, porque eles conseguem transformar matéria-prima em medicamento ou cosmético”,
conta.
Outra dica de Cristiane é em relação ao futuro da
profissão na área da farmácia clínica. Hoje os grandes
hospitais contratam farmacêuticos para acompanhar os

D

José Eduardo Gouvea, do 10º termo

Do balcão de uma farmácia às grandes indústrias, o curso de Farmácia das Faculdades Integradas de Ourinhos
(FIO) forma profissionais preparados para atuar nos
mais variados segmentos do ramo. Segundo a coordenadora Prof.ª Me. Cristiane Fátima Guarido, o curso tem
uma formação generalista e assistencialista. “Focamos
na assistência porque o Brasil é um país campeão em
automedicação. Focamos nesse perfil assistencialista
com o intuito de cuidar mais da população, por meio
de informação e acompanhamento”, explica.

Palavra do aluno

Vitorio Jose Aguerra

A coordenadora Prof.ª Me.
Cristiane Fátima Guarido
ressalta que o curso
oferece uma formação
sólida, que dá suporte às
mais diversas carreiras
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pacientes em parceria com o corpo clínico do hospital,
supervisionando a dosagem de medicamentos, acompanhando e controlando reações adversas. “A orientação é
para que o estudante faça uma residência ou um curso
de especialização para se aprofundar um pouco mais e
conseguir a vaga de farmácia clínica. É o farmacêutico se
mostrando como parte de uma equipe de saúde”, aconselha.
Segundo Vitorio Jose Aguerra, formado em 2011,
proprietário e farmacêutico de uma drogaria e farmácia
de manipulação em Carlópolis (PR), o mercado de Farmácia é diferente dos demais. “Quando você recebe um
cliente, tem de estar capacitado para responder às suas
perguntas, tirar suas dúvidas e orientá-lo sobre o uso de
seus medicamentos para que o tratamento surta efeito.
A formação acadêmica me deu essa bagagem, tanto na
parte farmacêutica quanto na parte administrativa”.
Ele comemora a lei 13.021/14, que tornou obrigatória
a presença do farmacêutico em horário integral nos estabelecimentos. “Você precisa ter iniciativas, atender as
exigências e ser lucrativo para a empresa”, diz o profissional, que também deixa dicas para os estudantes. “O
mercado pede que você seja ousado, tenha conhecimento, seja empreendedor, mesmo que você não seja dono
do seu negócio”.

Os laboratórios de última geração permitem
que o estudante desenvolva habilidades
nas três principais áreas de atuação do farmacêutico: manipulação de medicamentos,
controle de alimentos e de análises clínicas. O curso conta com
a farmácia escola, no centro de Ourinhos, onde os alunos podem fazer todos os estágios curriculares obrigatórios na área
de manipulação. Outra opção para a comunidade, a Farmácia
Popular do Brasil, programa do governo federal, é controlada
pelas FIO em Ourinhos.
Outros laboratórios importantes são o laboratório de alimentos e o laboratório de análises clínicas. José Eduardo Gouvea,
do 10º termo do curso de Farmácia, escolheu a profissão porque sempre teve afinidade com as disciplinas de química e
biologia. Ele destaca a estrutura de laboratórios das FIO, que
são equipados com microscópios, aparelhos para realização
de exames laboratoriais e aparelhos para a realização de testes de controle de qualidade.
“Durante minha graduação tive a oportunidade de escrever
alguns artigos científicos, e um deles foi aceito em um importante congresso internacional da área farmacêutica, o CISDEM
– Congresso Ibero-americano Suíço de Desenvolvimento de
Medicamentos. Inclusive a Faculdade ajudou a custear parte
das despesas da viagem”, conta o estudante que vai viajar
para o Canadá a fim de realizar um curso intensivo de inglês,
após se formar. Quando retornar ao Brasil, pretende trabalhar
na área de controle de qualidade na indústria farmacêutica,
temática do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

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
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medicina veterinária
Vinicius Aquiles Gomes Zamboni, formado em 2012,
trabalha como médico veterinário na clínica médica do
Hospital Veterinário das FIO. “O hospital veterinário é um
diferencial, me preparou bem, deu muita segurança. É
fundamental para preparar o profissional para o mercado
de trabalho”, afirma.
Já Polyanna Nunes da Silva, do 8º termo, apaixonou-se
pelo curso. “Eu sempre gostei de cavalos. Eu queria ter
um maior contato com animais, mas não tinha vivência.
O cavalo mais difícil de se trabalhar é o Puro Sangue Inglês (PSI). Procurei estágios com essa raça, porque se ele é
o cavalo mais difícil, vamos partir dele que o resto vai ficar
um pouco mais fácil”, conta sobre seu desafio pessoal.

Prática, amor e
comprometimento
Hospital Veterinário e Fazenda Experimental são fundamentais
para a formação e garante estágios internacionais

O

Graziela Ferreira de Freitas Riccin, do curso
de Aprimoramento, e Vinicius Aquiles
Gomes Zamboni, formado em 2012

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.
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.

Hospital Roque Quagliato
é referência no atendimento a
pequenos e grandes animais
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 animal, 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
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Medicina Veterinária
Período: Integral
Nota no ENADE: 3
CI das FIO: 4
CPC: 4

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

Ana Maria Calvo Pereira, do
4º termo, Polyanna Nunes
da Silva, do 8º termo, e a
coordenadora Prof.ª Dr.ª
Cláudia Yumi Matsubara
Rodrigues Ferreira

Coordenadora
Prof.ª Dr.ª Cláudia
Yumi Matsubara
Rodrigues Ferreira

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.

Palavra do aluno

Os estágios renderam bons frutos. Polyanna conseguiu estágios nos Estados Unidos,
nos hospitais Rood & Riddle Equine Hospital e Weems and Stephens Equine Hospital.
Inscreveu-se pela internet, foi aprovada e
aguarda para realizar uma entrevista com mais um hospital, o
Hagyard Equine Medical Institute. Empolgada, a estudante conta sobre suas expectativas sobre o estágio no exterior. “Os profissionais lá são ótimos. Há alta casuística lá, possuem hospitais
de ponta. Para nós o cavalo é valioso, mas não como para eles.
Minha expectativa é acompanhar tudo o que eles tiverem lá, ficar à disposição para fazer os plantões e poder trazer o melhor”.
Ana Maria Calvo Pereira, do 4º termo, sempre sonhou trabalhar
com animais, estar no meio de pacientes, em busca da cura. A

estudante veio da Espanha, em 2009, fugindo da crise que prejudicava a educação, para estudar no Brasil. “Este ano comecei
a estagiar com grandes animais para ver se era isso mesmo. E
foi uma paixão, me encontrei e acho que está dando certo”. O
sonho dela é reestruturar a fazenda dos seus pais na Espanha,
desde o solo até a reprodução de bovinos.
Em 2016, o curso de Medicina Veterinária vai contar com grupos
de estudo e curso de especialização em clínica médica de pequenos animais. De acordo com a coordenadora, teoria, prática,
comprometimento e amor no que se faz levam o profissional à
boa integração no mercado de trabalho.
O hospital veterinário é aberto à comunidade em geral. Funciona das 7h às 11h, com atendimento com os clínicos. Até às 12h,
com os aprimoramentos. Depois, das 13h às 17h.
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o d o n t o lo g i a

A arte de ser dentista:
prevenção e justiça social

O

Masato Nobuyasu, mestre em
ortodontia, e Jose Yokoyama,
especialista em implantodontia
e prótese dentária
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Profissionais vão contar com preparo técnico e teórico
para enfrentar o mercado de trabalho

“Odontologia é a arte. Sorte a gente fabrica”. As palavras
Ortellado, o curso visa formar o cirurgião-dentista com
do cirurgião dentista Masato Nobuyasu soam como um
conhecimento científico sólido, capaz de contribuir na
conselho para aqueles que sonham em cursar Odontolosolução dos problemas bucais da população nas diversas
gia um dia. Além de possuir o dom para dominar as habiáreas da profissão. O profissional terá consciência da sua
lidades manuais, é preciso comprometimento e dedicação
responsabilidade na sociedade, a fim de melhorar a quacom a profissão. São características
lidade de vida, a função bucal e a
que um aspirante a dentista preciautoestima dos seus pacientes.
sa desenvolver para atingir o sucesOrtellado destaca que a estrutuso profissional.
ração da grade pedagógica do curA partir de 2016, as Faculdades
so foi feita com base nas grades de
Integradas de Ourinhos (FIO) vão
universidades bem conceituadas
oferecer o curso de Odontologia.
do país. “O aluno terá contato com
Segundo o coordenador pedagótodas as especialidades odontológico Dr. Guilherme Ortellado, a
gicas e oportunidade de estágios
faculdade está localizada em uma
clínicos específicos, como clínica de
região que é referência nacional e
bebês, clínica para pacientes espeestadual na área de odontologia.
ciais e pronto-socorro em unidades
Para ele, o novo curso vai possibilide saúde da região ou mesmo na
tar que as FIO se tornem referência
clínica da faculdade”, explica.
em procedimentos clínicos e pesProjetos de iniciação científica
quisas odontológicas, em integranas diferentes áreas odontológicas
ção com outros cursos da instituie metodológicas também fazem
ção. “Permitirá à população mais
parte do novo curso. Masato concarente, local e da região, o acesso
ta que os planos para o futuro do
a um completo tratamento odoncurso de Odontologia das FIO em
Coordenador Dr. Guilherme Ortellado
tológico e de qualidade”, afirma.
longo prazo incluem a especializaQuem coordena a estruturação
ção, mestrado e doutorado. Para
técnica do curso são os dentistas Masato Nobuyasu, mesisso, o investimento em equipamentos é necessário. “Nas
tre em ortodontia, e Jose Yokoyama, especialista em imminhas andanças, nunca vi uma infraestrutura como a que
plantodontia e prótese dentária, ambos de Ourinhos. O
está sendo montada aqui. O tomógrafo que vai ter aqui só
caráter social do curso foi um fator decisivo na hora de os
tinha em três faculdades, até o ano passado. Os equipaprofissionais toparem o trabalho.
mentos serão importados do Canadá, EUA e Japão”, aniSegundo Yokoyama, hoje a formação é preventivista e
ma-se. Yokoyama é enfático. “Vamos valorizar também a
atinge as camadas mais baixas, tornando-se mais justa soárea de pesquisa, nós não temos centros de pesquisa aqui
cialmente. “Toda escola tem que visar esse lado também,
no Brasil, perdendo profissionais para os EUA. Queremos
senão você elitiza um grupo, e a maioria da população
direcionar essa escola não só para a formação de profissionão é favorecida”, diz. Há 45 anos na área, Masato reconais, mas também para a área da pesquisa”.
nhece que todas as profissões têm seus ciclos de altos e
As expectativas de Ortellado também são boas para os
baixos. Otimista, para ele agora é o momento ideal para a
futuros dentistas formados pelas FIO. “Diante de um merestruturação de um novo curso de Odontologia e formacado de trabalho bastante competitivo, é fundamental
ção de novos profissionais. “Você tem que investir na crise.
que o aluno de Odontologia tenha uma boa base estrutuTira o s, vira crie”, afirma.
ral na sua formação profissional, além de incentivos para
Com duração de 10 semestres - 5 anos -, a previsão
buscar maiores conhecimentos nas suas pós-graduações”,
do primeiro vestibular é para o início de 2016. Segundo
conclui.
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pedagogia

O professor e a
formação humana
A crescente presença masculina provoca reflexões;
pesquisa e extensão também são focos do curso

H

Há 10 anos o curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) é voltado para a formação
de professores para atuarem na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, cumprindo,
assim, a missão do plano institucional das FIO.
De acordo com a coordenadora Prof.ª Ma. Rosemary Trabold Nicacio, os formandos são empregados
antes de terminar o curso. “A gente conseguiu uma
qualidade que é vista nos estágios supervisionados.
Nossos alunos realizam suas atividades com seriedade
e competência”.

Com duração de quatro anos, os laboratórios de
ensino, organizados dentro das salas de aula, são espaços de produção de conhecimento, onde são realizados trabalhos escritos, apresentados em congressos.
A coordenadora adjunta Prof.ª Dr.ª Flávia Cristina
Oliveira Murbach de Barros conta sobre a importância da relação teoria e prática. Os estudantes sistematizam as teorias em atividades práticas, como arte e
poesia. “Outro diferencial é a brinquedoteca, que está
sendo revitalizada com o propósito de ser aberta à comunidade, como parte de um projeto de pesquisa e

extensão”, que futuramente pode contribuir para que
as FIO se transformem em um centro universitário.
A sociedade exige do profissional pedagogo a criticidade e a autonomia para trabalhar em várias áreas
do conhecimento, seja com a pedagogia na escola ou
a hospitalar. O pedagogo também ajuda a produzir e
a revisar materiais didáticos, além de atuar na formação de profissionais em empresas.

Pesquisa e concursos
Grupos de pesquisa aos sábados, estágios supervisionados e extensionismo formam o tripé que sustenta o
curso de Pedagogia. Segundo a coordenadora adjunta
Flávia, o movimento didático traz consistência aos estudantes, para refletir o que eles veem nos estágios.
Em julho de 2015, o governo federal lançou uma nova
diretriz para a formação de professores. “Nós estamos
atualizando nossa matriz curricular, mas sem grandes
modificações, uma vez que já atendemos a todas as
mudanças que estão vindo como inovação”, completa
a coordenadora Rosemary.
Thais Pereira da Silva Siqueira, formada em 2014,
já trabalhou em escola e hoje estuda para concursos.
“Saímos preparados. Tudo o que estudamos caiu nos
concursos que já fiz”, diz. Ela terminou uma especialização em setembro e pretende fazer um mestrado.
“Tem que ter perseverança”, conclui.

Thais Pereira da Silva Siqueira, formada em 2014

Pedagogia
Período: Matutino e Noturno
Duração: 8 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
“Hoje a gente tem tido a procura do curso pelos
rapazes. Acho muito interessante a gente pensar isso para além da questão do gênero. Pensar
o quanto é importante ter alguém preocupado
com a formação humana”, conta Rosemary.
O estudante Adailton Bizarro, do 8º termo, garante que nunca sofreu preconceito por atuar na área, mas percebe que ainda é um
curso mais procurado por mulheres. Para ele, que pretende se especializar em pedagogia hospitalar, ainda é difícil para pedagogos
conseguirem uma vaga na educação infantil. Para João Henrique
Manfrin, do 8º termo, o problema está nos estigmas, sobre o que
virou “de menina” e o que virou “de menino”. “O curso de Pedagogia entrou nesse estigma também. Ao contrário do Adailton, eu
sofri muito preconceito por estar na área”, conta.
João percebeu que a presença masculina ainda é intimidante para
pais e funcionários. Segundo o estudante, é preciso que as autoridades da educação conscientizem a sociedade. “Qualquer um que
entre para trabalhar com educação infantil tem que trabalhar com
zelo, comprometido com o trabalho”, alerta.

Coordenadora Prof.ª Ma. Rosemary Trabold Nicacio e a coordenadora
adjunta Prof.ª Dr.ª Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros
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Em pé, da esquerda para a direita: Gustavo Lopes Batista, Marcio
Correia Leite, Felipe José Mortari Uchida. Sentados, da esquerda
para a direita: João Henrique Manfrin e Adailton Bizarro
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p s i c o lo g i a

A Psicologia
em foco
Com foco na área de humanas, curso atende a demanda de
Ourinhos e região por profissionais qualificados

Paula Fiochi, coordenadora
do curso de Psicologia

O curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) se preocupa com uma formação voltada para
as questões sociais, culturais e subjetivas, bem como
seus efeitos na relação dos sujeitos com os outros. Criado em 2006, o perfil é voltado para a área de humanas.
Com duração de cinco anos, o foco do curso, de
acordo com a coordenadora Prof.ª Dr.ª Paula Fiochi, é a
compreensão do ser humano em diferentes perspectivas,
considerando os contextos sociais, culturais, biológicos e
subjetivos.
Até o sexto termo o estudante realiza os estágios
básicos e, a partir do sétimo termo, passa a fazer estágio específico na Clínica Escola. É lá que se concentram
todas as atividades de pesquisa, de
extensão e de estágio. A população
também é atendida no local pelos
estagiários. “A sociedade e o mercado exigem do profissional a capacidade de escuta. Independente do
lugar onde trabalha, o psicólogo é
preparado e formado com técnicas
para poder escutar os sujeitos. Essa
escuta tem como objetivo tentar resolver alguma questão, amenizar algum sintoma, acolher o sofrimento.
É uma escuta que possibilita que algo
desse sofrimento seja tratado, para
que possam lidar com as questões do
cotidiano”, justifica a coordenadora.
Desde o primeiro ano, a cada dois
termos, o estudante participa do “Seminário de formação e desenvolvimento”, momento em que ele avalia
seu desempenho no curso. As atividades são feitas em grupo, utilizando diferentes dispositivos educativos
para trabalhar a formação do aluno.
No último termo, o seminário pro-

move a reflexão sobre os rumos que o futuro psicólogo
vai seguir após a conclusão do curso.
A coordenadora destaca o Congresso Internacional
de Saúde Mental, que está indo para a quarta edição.
Sediado nas FIO, o evento recebe participantes de todo
o Brasil e de outras partes do mundo, já que entrou para
o circuito dos principais congressos na área da saúde.
Outros pontos relevantes são a parceria do curso com
instituições de campo de estágio; a participação e envolvimentos de alunos e professores em questões relacionadas a luta antimanicomial, à educação e à qualidade do
corpo docente.

Formada em 2011, Lídia Neves Miranda foi aprovada
em um concurso público realizado na área de psicologia
pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, e alguns meses
após o término do curso foi convocada para assumir a
vaga. O curso de Psicologia a preparou para o exercício
profissional com uma formação qualificada, acompanhada de um posicionamento crítico, ético e político.
Atualmente Lídia trabalha no Centro de Referência
Especializado da Assistência Social – CREAS. “Penso que
a psicologia tem um papel muito importante nesse campo, oferecendo um olhar com práticas humanizadas,
possibilitando o desenvolvimento da autonomia e protagonismo do sujeito. O profissional precisa estar disposto e comprometido na busca de novos conhecimentos em fóruns, seminários e outros espaços coletivos
que promovem a discussão, a aprendizagem e a troca
de experiência profissional”, afirma a psicóloga.

acervo pessoal

O exercício profissional

Lídia Neves Miranda
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

Palavra do aluno
O estudante Anderson José Rodrigues, do 10º termo do curso de Psicologia, formado em Biomedicina, deixou de lado a primeira graduação para
seguir o que sempre quis: ser psicólogo.
O formando em Psicologia garante, por experiência, que todo curso
proporciona uma porcentagem de conhecimento ao estudante, o
restante cabe a ele mesmo buscar, por exemplo, na realização de
outros cursos. “Desde o primeiro semestre do curso estou em contato com instituições públicas em estágios, palestras. Isso só aumenta
a bagagem do conhecimento e a possibilidade de uma melhor colocação no mercado de trabalho”, aconselha.
Anderson destaca a excelente coordenação do curso de Psicologia
das FIO. “A seriedade e o compromisso com que a instituição coordena o curso refletem na classificação que atualmente ela tem no
CPC”. Com nota 4, o CPC (Conceito Preliminar de Curso) leva em
conta a estrutura, a grade pedagógica e o corpo docente na avaliação. “Me sinto seguro em concluir o curso nesta instituição”, conclui.
Anderson José Rodrigues, do 10º termo

acervo pessoal

O

Os alunos têm conseguido se
inserir no mercado de trabalho,
principalmente em instituições
públicas, como escolas, unidades
assistenciais e de saúde. Percebemos
que havia uma demanda por
profissionais psicólogos nessas áreas.

Prof.ª Dr.ª Paula Ione da Costa Quinterno Fiochi,
coordenadora do curso de Psicologia das FIO
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Sistemas de Informação
de inglês. “Contratamos um professor que morou nos
Estados Unidos e estamos com um projeto para que o
estudante saia pelo menos com um inglês intermediário”, conta o coordenador. Hoje a área de pesquisa é
voltada para jogos, acessibilidade e robótica. “Temos
muitos projetos em fase inicial, mas que já estão gerando alguns frutos, publicações, prêmios”, afirma
Delfino.
Alguns jogos têm a finalidade de reabilitação ou
treinamento, como um jogo para o médico treinar
procedimentos e o “WEBSONORA”, um projeto que
reprogramou o Android – sistema operacional –, de
forma que uma pessoa cega consiga usar o aparelho.
A versão beta conta com mais de 1.000 downloads,
sob a criação do Prof. Me. Gilson Aparecido Castadelli
e do Prof. Guilherme Orlandini.

Profissional preparado
para apresentar
soluções computacionais
Com mercado aquecido, as portas se abrem
para os bacharéis em Sistemas de Informação

O

O curso de Sistemas de Informação capacita profissionais a proporem soluções computacionais para
empresas. Além das disciplinas técnicas, o estudante
tem contato com as noções de gestão. “O curso de Sistemas de Informação é uma junção de administração
com computação. O profissional não precisa necessariamente trabalhar com a parte técnica, pode trabalhar liderando equipes”, afirma o coordenador Prof.
Me. Sérgio Roberto Delfino.

Boas perspectivas

Todos os professores, mestres e doutores, além de
serem acadêmicos, têm experiência de mercado. Isso
reflete na alta taxa de empregabilidade dos egressos
no mercado de trabalho. Em Ourinhos e região, a
maioria dos estagiários de Tecnologia de Informação
(TI) é estudante das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO).
A biblioteca e os laboratórios foram atualizados
recentemente. O curso também ganhou a disciplina

O mercado de trabalho também abriu as portas
para Amanda Prado, formada em 2014, que trabalha
em uma seguradora multinacional como Analista de
Sistemas Java, em São Paulo. Para ela, todo o conteúdo teórico e prático serviu como base em suas tomadas
de decisão na carreira. “Posso dizer que me formei com
excelentes bases técnicas, que foram de extrema importância para chegar aonde cheguei, alcançando o sucesso
profissional”, avalia.
A área de TI é muito ampla. Mesmo nesse momento
de crise, continua com alta demanda de vagas. “Desde
que me mudei para São Paulo, diversas empresas já me
procuraram, pude escolher onde gostaria de trabalhar e
encontrar a melhor oportunidade”, conta Amanda. De
acordo com ela, é sempre necessário se atualizar com
novas tecnologias, nunca parar de estudar.
Para os profissionais que estão no início da carreira
existem oportunidades em programas de trainee em

Amanda Prado, formada em 2014
grandes empresas, onde é possível adquirir a experiência
necessária para uma boa colocação. “Um grande diferencial nessa área são as certificações, que darão uma
grande visibilidade para o currículo, além do conhecimento de outros idiomas, que é bem visto por várias
empresas”, aconselha.

Sistemas de Informação
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

Coordenador Prof. Me. Sérgio Roberto Delfino

acervo pessoal

Palavra do aluno
José Wilian Rissá, do 8º termo do curso de
Sistemas de Informação, sempre sonhou em
trabalhar com Tecnologia da Informação,
área que considera promissora. Segundo ele,
nas FIO encontrou uma grade pedagógica esquematizada, que
prepara o aluno para atender às necessidades do mercado de
trabalho. “O corpo docente conta com professores qualificados
e comprometidos, dispostos a auxiliar o aluno nas dificuldades e
dúvidas que surgirem”, são as impressões do estudante sobre os
professores, que, além de contribuírem com experiências pessoais, indicam vagas de emprego. José Willian tem boas perspectivas. “Toda a base de conhecimento adquirida no curso contribui
de forma direta para o ingresso no mercado de trabalho. Pude
perceber isso ao ser contratado por uma empresa de tecnologia
18 meses antes do término do curso”, comemora.

José Wilian Rissá, do 8º termo
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Margarete Hernandes Vantilino

A teoria em prática
Além de ganhar experiência,
estagiários conseguem
bancar parte da mensalidade
da faculdade

H

Há mais de 50 anos, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) seleciona estudantes de nível médio,
técnico e superior para oportunidades de estágio ou
aprendizado. Em Ourinhos, o escritório do CIEE fica nas
FIO e atende mais de vinte cidades da região.
A prospecção de vagas é feita pela assistente de
atendimento às empresas Margarete Hernandes Vantilino. Ela fecha parcerias com órgãos públicos e empresas
privadas, que, além da responsabilidade social, têm a
oportunidade de moldar e transformar um futuro profissional da empresa.
O CIEE busca em seu banco de dados – formado em
parceria com escolas e cadastrado no site – os candidatos mais adequados às vagas abertas pelas empresas e
os encaminha para a entrevista. Em alguns casos, um
teste seletivo é aplicado. O CIEE também presta consultoria para o preenchimento de futuras vagas ou para o
remanejamento de candidatos.

38

De acordo com Margarete, para conseguir um estágio, basta ter mais de 16 anos – não existe idade máxima – e estar vinculado a uma instituição de ensino. “O
estágio é uma forma de entrada no mercado de trabalho para colocar em prática tudo o que aprenderam na
teoria”, completa.
Os estagiários do ensino superior recebem bolsa e
conseguem bancar parte da mensalidade da faculdade.
Só a prefeitura de Ourinhos tem cerca de 160 estagiários pelo CIEE. O portal do Centro de Integração na
internet oferece cursos gratuitos a distância, com certificado, tanto para gestores quanto para estudantes.

Atitude é tudo
A dica de Margarete é para que os candidatos tenham atitude. A assistente do CIEE salienta que ninguém
pode cobrar experiência de um estagiário, em troca ele
deve ser comprometido e demonstrar interesse. “Não
precisa ter vergonha. Se você tem atitude e mostrar que
quer aprender, o empresário acaba investindo. Atitude é
tudo, é o mais importante”, afirma.
Para quem procura um estágio, Margarete faz alguns alertas. É preciso fazer uma leitura do ambiente
em que a empresa está inserida para se adequar, já que
o “mercado de trabalho é extremamente conservador”.
Evitar gírias e o uso do celular também são precauções
importantes.
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Pós-Graduação e Extensão

Aperfeiçoamento dos
conhecimentos e networking

O

Cursos com caráter prático formam especialistas
aptos para os desafios do mercado de trabalho

O caráter prático da especialização permite aplicar o
aprendizado no dia a dia do mercado de trabalho, além
de ser uma ponte para a carreira acadêmica. Hoje as Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) oferecem os cursos de especialização em: Clínica Médica e Cirúrgica de
Pequenos Animais; MBA em Gestão Financeira, Contábil
e Auditoria; Docência do Ensino Superior; Farmacologia
e Farmacoterapia; Direito do Trabalho e Previdenciário;
Direito do Estado; e Direito Civil e Processo Civil.
Outros cursos estão em processo de avaliação e adequação de matriz para atender às novas demandas do
mercado de trabalho. Segundo a coordenadora Ana
Paula Martins Garguerra, os cursos de especialização
são presenciais, realizados no campus das FIO, e o corpo
docente é composto por mestres e doutores, que na sua
maioria são profissionais inseridos no mercado de traba-

lho e com grande conhecimento prático na sua área de
atuação. “Na graduação você tem a grande área e vê todas as vertentes. Na especialização você seleciona uma
das vertentes e se qualifica nela”, explica Ana Paula.
Muitos empresários procuram os cursos de especialização na área de gestão, com o objetivo de agregar
valor às suas empresas, assim como vários outros profissionais buscam constantemente os cursos na área de
Direito, a fim de se atualizarem, por exemplo, quanto
à mudança no Código Civil Brasileiro. “Essa busca por
novos conhecimentos é muito importante para a prática
profissional, pois aqueles que se atualizam e se qualificam com certeza serão distinguidos dos demais e ficarão em evidência no mercado de trabalho”.
Ao final do curso existe um Trabalho de Conclusão
do de Curso (TCC) em forma de artigo ou monografia,

Ana Paula Martins Garguerra:
Nas FIO o aluno encontra facilidades
como financiamento do curso,
descontos, parcerias para estágio
remunerado, além de um corpo
docente altamente qualificado

no qual o aluno pode demonstrar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, além de ser uma
oportunidade de o estudante interessado na carreira
acadêmica ingressar no mundo científico. Outro ponto
positivo dos cursos de especialização é o networking
estabelecido com os colegas de sala e professores, enriquecendo e aumentando o crescimento profissional.
Hoje a novidade é o curso de especialização em
Medicina Veterinária, que passou por grandes modificações a fim de proporcionar ainda mais qualidade ao
aluno. O curso tem uma nova matriz curricular e uma
carga horária mais extensa, porém totalmente focada
na prática Clínica e Cirúrgica de Pequenos Animais, sob
a coordenação do Prof. Felipe Gazza Romão, Mestre em
Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho. Para 2016 estão previstos novos
cursos, como o de Gerontologia, que está em fase de
finalização. “Existe uma expectativa para termos mais
cursos na área da saúde, voltados para a área de enfermagem. Também possuímos um projeto para um curso
de especialização em Odontologia que será divulgado
em breve”, finaliza Ana Paula.

Lapidando o conhecimento
Bruno Cesar Brambilla, formado em Administração
de Empresas pelas FIO, trabalha como caixa em uma cooperativa de crédito e cursa a especialização “MBA em
Gestão Financeira, Contábil e Auditoria”. Ele escolheu
esse curso para aprofundar e aperfeiçoar seus conhecimentos. “Com ênfase na área contábil, o curso oferece
uma análise mais aprofundada de alguns aspectos importantes, também sobre tomada de decisão, atividade
de grande relevância e dificuldade para um administrador em seu dia a dia”, explica.
De acordo com Brambilla, um bom currículo faz a
diferença para a competição do mercado de trabalho e
também para a evolução na carreira. Ele destaca a equipe docente e a coordenação do curso pela transparência
e pela formação da grade de atividades. “Estou satisfeito e muito contente com a escolha que fiz ao participar
dessa especialização”.

Bruno Cesar Brambilla

Conheça os cursos
de Pós-Graduação
e Extensão das FIO
Pós-graduação “Lato Sensu”
Ambiental:
üGestão Ambiental
Direito:
üDireito Civil e Processo Civil
üDireito do Estado
üDireito do Trabalho e Previdenciário
Educação:
üDocência do Ensino Superior
Empresarial:
üMBA em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria
üMBA em Gerenciamento de Projetos na Metodologia PMI
Medicina Veterinária:
üClínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais
Saúde:
üAnálises Clínicas
üFarmacologia e Farmacoterapia

Extensão
Cursos rápidos e acessíveis nas
diversas áreas:
üAdministração de Empresas
üAgronomia
üArquitetura e Urbanismo
üArtes
üCiências Biológicas
üCiências Contábeis
üDireito
üEnfermagem
üEngenharia Civil
üEngenharia Elétrica
üFarmácia
üMedicina Veterinária
üPedagogia
üPsicologia
üSistemas de Informação
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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

Movimento na
melhor idade

C

Socialização e desenvolvimento de habilidades
integram os idosos à sociedade

Com programação intensa, os participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) dão conta do recado. A coordenadora da UATI Gerda Kewitz desenvolve
esse trabalho há seis anos, e ainda fica impressionada
com o interesse e comprometimento dos integrantes.
Os encontros são realizados em dois dias da semana. Na terça-feira, são ministradas as aulas de Tai Chi
Chuan, teatro, espanhol, noções de Direito e Atividades
da Memória I. A quinta-feira é dia de música, coral, dança, literatura e Atividades da Memória II. A participação
nas disciplinas é livre, assim como a escolha dos dias. As
aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h às
18h, no Colégio Santo Antônio.
Em setembro, a Semana do Idoso recebeu o tema
“Artes da vó e do vô, grafite de fios”. Foram produzidos
trabalhos em crochê, expostos nos troncos de uma árvore no saguão do colégio. A programação da semana
contou com apresentações de música, dança e teatro.
Os destaques foram duas coreografias ousadas, Cancan
e Dançando na Chuva, ovacionadas pelo público. “Em
todas as apresentações, as famílias estavam presentes.
Prestigiam e elogiam o trabalho dos professores por deixarem os idosos ativos”, conta Gerda.

Gerda Kewitz,
coordenadora da UATI

“É gratificante para todos nós ver que nosso trabalho
está dando resultado”, afirma a coordenadora, que participou em julho de um congresso ibero-americano, em
Ponta Grossa, sobre universidades para a terceira idade,
onde deixou os outros profissionais admirados com a dinâmica da UATI. O que chamou a atenção foi a integração da música, da dança e da memória à grade curricular.
Para participar basta saber ler, escrever e ter acima de
45 anos. Ao final de cada ano, a UATI entrega certificados
aos participantes, em uma confraternização que também
comemora os aniversários do último trimestre do ano.
Durante os intervalos das aulas e nas festas, os lanches
servidos são feitos no colégio, preparados por uma nutricionista.

Novidades

Apresentação do Cancan, na Semana do Idoso
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Em 2016, será lançado um livro com textos sobre as
memórias e raízes dos estudantes. A grade curricular
será renovada, com a substituição de Noções de Direito
por Turismo Gastronômico, além da introdução de um
novo idioma no lugar do espanhol. “O resto da grade
continua. São disciplinas que, dentro do estatuto do
idoso e do MEC, são obrigatórias”, explica a coordenadora. No próximo ano, a UATI completa 10 anos. A
comemoração será com um coquetel dançante no Leluí
Hall Buffet.
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