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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Tecnologia, inovação e parcerias!
Essas três palavras resumem a vastidão de projetos
que levamos adiante na FEMA em 2019. Muito
mais que cursos de graduação e de pós-graduação,
pensamos também em levar a nossa instituição para patamares mais elevados,
ampliando nossas parcerias.
Dessa forma, conquistamos importantes parceiros de negócios, tecnologia e
inovação em diversos ramos, como associações, empresas, outras instituições
de ensino e também o poder público.
Em 2019, sediamos o Hackathon da Fomenta Vale, ampliamos o FEMA
Robótica em Tarumã e Florínea, lançamos o Polo Audiovisual do Velho Oeste,
começamos a grande reforma do cinema municipal, que agora se chama Cine
FEMA Piracaia, inauguramos 7 PoliClínicas junto às unidades de saúde do SUS
em Assis, tivemos o nosso maior estande na FICAR, recebendo mais de 2 mil
pessoas e integrando faculdade à comunidade.
Isso sem falar no FEMA Cidadania, que esteve em mais bairros e conectou
alunos, professores e funcionários aos moradores de locais super especiais,
deixando também um legado de solidariedade e boas ações.
Legado é o que também queremos deixar no espaço físico da FEMA, por isso
as obras da construção do novo prédio de Ciências da Saúde estão a todo
vapor! Este espaço abrigará salas de aula e modernos laboratórios para os
cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia.
2019 foi excelente e 2020 será ainda melhor, com mais projetos, mais
tecnologia e mais inovação, afinal a FEMA é uma instituição de ensino pública,
portanto nosso compromisso é 100% com a comunidade.
Nos vemos ao longo deste já ativo 2020.

Arildo Almeida

Presidente do Conselho Curador da FEMA

PALAVRA DO
DIRETOR
O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA),
braço pedagógico da FEMA (Fundação Educacional do
Município de Assis), desenvolve o trabalho acadêmico
da instituição, cuidando dos cursos de graduação, pósgraduação, pesquisa e extensão.
No ano de 2019, dentre tantas atividades, acompanhamos
o andamento de todos os cursos já instalados e também procuramos elaborar
novos projetos, a fim de que possam a vir ser instalados em nossa instituição.
Estamos na fase final das análises pelo Conselho Estadual de Educação (CEE)
dos novos Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo e esperamos
a efetiva instalação de ambos em 2021.
Enviaremos, ainda no início deste ano de 2020, para análise do CEE, os
projetos dos Cursos de Educação Física – que será ofertado na modalidade
de Licenciatura e no Bacharelado - e o novo Curso de Pedagogia, o primeiro
da FEMA no modelo EaD. Para isto, criamos o Núcleo de Ensino à Distância,
com a nomeação de equipe técnica altamente capacitada para a elaboração
de novos projetos e acompanhamento dos já existentes.
O recém-criado Núcleo de EaD também tem a missão de auxiliar o IMESA no
treinamento e capacitação dos nossos docentes para que possam conhecer
esta nova ferramenta/modalidade de ensino, criando novas oportunidades
para todos.
A par do acompanhamento dos cursos existentes e dos novos que estão
em fase de análise e de elaboração, estamos na fase final da elaboração do
nosso Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que será um norte para
os próximos anos. Neste plano, estamos projetando a nossa instituição para
os próximos anos, do ponto de vista acadêmico-pedagógico.
O PDI servirá também para que possamos dar encaminhamento ao projeto
para a transformação da instituição em Centro Universitário, antiga aspiração
não só da comunidade acadêmica, mas também de toda a região do Vale do
Paranapanema. Desta forma, continuamos a fomentar a nossa missão, que é
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação de uma sociedade
mais fraterna, justa e solidária, com fundamento na educação superior.
Gerson José Beneli
Diretor do IMESA
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ADMINISTRAÇÃO
VISÃO SEMPRE EMPREENDEDORA!

Ensino Superior do Estado de São Paulo, em
São João Boa Vista (SP), de 27 a 29 de março
de 2019. O encontro teve a proposta de trazer
reflexões sobre o sistema de educação e um
espaço para troca de ideias, debates e palestras,
com a presença de diversas autoridades e das
universidades participantes da AIMES.

As atividades realizadas em 2019
demonstram a dedicação na consolidação da
Administração, tendo como foco principal
a visão empreendedora, que trabalha
conhecimento, inovação e realização. O
Núcleo de Práticas Gerenciais tem um
papel importantíssimo na execução de
atividades que envolvem as microempresas,
permitindo aos alunos colocar em prática
temas discutidos em sala de aula. Outro fator
é o estreitamento das relações com parceiros
como ACIA, SEBRAE, Prefeitura Municipal
de Assis, CIEE e CRA.

Palestras
A FEMA ofereceu, dia 2 de maio de 2019,
uma palestra sobre marcas, patentes e startups
com o professor mestre Leonardo de Gênova.
A coordenadoria de Administração, em
parceria com o CRA, de Presidente Prudente,
ofereceu, em 21 de maio de 2019, palestra
sobre “Os desafios do Administrador na
Era 4.0”, com o professor mestre Fábio Luís

X ENCONTRO AIMES
Organização do X ENCONTRO AIMES, da
Associação das Instituições Municipais de
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18 e 19 de outubro de 2019, em Goiânia (GO),
do 24º Congresso Nacional de Administração
(CONAD). O evento tem como objetivo reunir
grandes palestrantes a fim de discutir temas da
atualidade e da profissão. O tema deste ano foi
“Gestão, Empreendedorismo e Inovação”.

Nogueira. Cerca de 25 alunos participaram da
palestra “Vender! Vender! Vender!”, promovida
pela FEMA em parceria com a ViVarejo, em 27
de agosto de 2019, com Ciro Bottini, do “Shop
Time”. Foi realizada a palestra “A importância
do Planejamento Financeiro para Micro e
Pequenas Empresas”, com Roberson Baggio, em
9 de setembro de 2019, em virtude do Dia do
Profissional de Administração, comemorado
em 9 de setembro.

Viagem Técnica à AMBEV
Os alunos realizaram uma visita técnica, em 19
de setembro de 2019, às instalações da fábrica
da AMBEV, em Agudos (SP), para conhecer
todas as funcionalidades da empresa, além do
processo logístico, desde a obtenção da matériaprima utilizada na fabricação dos produtos até
a distribuição nos postos de venda. Os alunos
foram acompanhados pelos professores João
Carlos da Silva e Daniele Camargo.

Semana de Estudos Gerenciais
O curso realizou, de 27 a 31 de maio de
2019, a Semana de Estudos Gerenciais de
Administração, que teve como tema “As
melhores ideias movem o mundo”. Na abertura,
Emerson Tokarski palestrou sobre “Conexão
Empreendedora: Conectando ideias ao sucesso”.
No dia 28, a palestra “O papel das competências
interpessoais no desenvolvimento das
organizações” ficou por conta de Glaucia
Passarelli. Na terceira noite de evento, o
SEBRAE ofereceu a oficina “Sei Planejar”, com
José Madeira Neto. Em 30 de maio, Priscilia
Queiroz ministrou o workshop “Tempo: Senhor
ou vilão?”. Para encerrar, foram duas palestras:
“Como administrar seu psicológico” com
Micaela Doto Matos, e “Empreender Sempre”,
com Julio Cesar. Na mesma noite, houve uma
festa de confraternização no Louis Buffet.

Expo Inovação 2019
A EXPO INOVAÇÃO 2019 contou com
apresentações de três grupos dos alunos do 2º
ano. Os produtos escolhidos por cada grupo
foram: uma cerveja artesanal de laranja, uma
embalagem reciclagem e sustentável a base de
sabonete para cosméticos e uma vela sustentável.
Um destes produtos devia ganhar atenção dos
jurados e se destacar por seu design em sua
embalagem ou uma campanha criativa, por
ter um stand organizado, dentro da temática
escolhida para a campanha, e no contexto da
sustentabilidade e da responsabilidade social.

Fóruns, Feiras e Congressos

Feira das Nações

Diomara Barros, João Carlos da Silva e Osmar
Machado participaram, em 6 de junho de
2019, do II Fórum de Cidades Digitais do
Centro-Oeste Paulista, em Garça (SP). O
coordenador do curso, João Carlos da Silva, e a
professora responsável pelo Núcleo de Estudos
Gerenciais, Daniele Camargo, participaram
do 6º Congresso Brasileiro de Liderança e
Inovação, em Campinas (SP), em 24 de agosto
de 2019. Alunos e professores estiveram
presentes na 8ª Feira do Empreendedor do
SEBRAE-SP, em São Paulo, de 5 a 8 de outubro
de 2019. Alunos e professores participaram, em

A Feira das Nações é um evento de gastronomia,
lazer e entretenimento que é organizado por
alunos do 3º ano e oferece culinária tradicional
e cultura de diferentes nações. Este ano de
2019 tivemos os países da Alemanha, Brasil,
México, Itália e Jamaica. O evento aconteceu
na ACIA, com entrada gratuita e aberta para a
comunidade. Para a Feira, os alunos dividemse em grupos e cada um fica encarregado pelo
stand de um país.
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Coordenador
Prof. Luciano José Merlin

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
UM CURSO MODERNO, QUE SE ATUALIZA
CONFORME O MERCADO

2019 foi um ano de muito trabalho para
movimentar e dar visibilidade ao curso de
Ciências Contábeis, já que foi feito um grande
trabalho de levantamento de informações e de
convencimento dos envolvidos para que fosse
finalizada a proposta de alteração da grade
curricular. Essa alteração foi necessária para
adequação e atualização do conteúdo para
o atual mercado de trabalho, bem como as
necessidades regionais.

Transmissão Simultânea de Palestra

Palestra Imposto de Renda

Palestra com Membro do CRC/SP

Em parceria com o Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo
(CRC/SP), a FEMA organizou a palestra
“Novo Regulamento do Imposto de Renda”,
ministrada pelo professor e contador Vladimir
Pereira Lemes, em 19 de fevereiro de 2019,
no anfiteatro da instituição. O conteúdo foi
direcionado a 40 profissionais de contabilidade
e alunos da FEMA.

Alunos do curso assistiram a uma palestra
sobre o futuro da profissão contábil, ministrada
por Paulo Roberto Martinello Junior, membro
do CRC/SP, em 28 de março de 2019, no
anfiteatro. Paulo fez uma comparação da
contabilidade atual e passada, bem como a
projeção do que o mercado espera dos novos
profissionais.

A FEMA cedeu espaço para os profissionais
da área contábil acompanharem a transmissão
simultânea de palestra sobre os procedimentos
de encerramento das demonstrações
contábeis, com direcionamento para a entrega
das escriturações digitais, realizada pelo CRC/
SP, em 26 de fevereiro de 2019.
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acompanharam palestras de diversos temas
no campo de atuação dos contadores.

Transmissão Simultânea de evento

Conferência
Tecnologia

No dia 6 de maio de 2019, profissionais e
estudantes acompanharam a transmissão
simultânea com a palestrante Lilian Carla da
Silva, que falou sobre as obrigações acessórias
do SPED: e-Social, REINF, DCTF Web e Bloco
K. Na oportunidade, profissionais e alunos
puderam, além de assistir à transmissão
simultânea disponibilizada pelo CRC/SP,
trocar experiências ao final do evento, usando o
networking para melhorar os conhecimentos.

de

Contabilidade

e

O coordenador do curso participou da maior
conferência de contabilidade e tecnologia
da América Latina, o evento Conta Azul
[CON], em 22 e 23 de outubro de 2019, em
São Paulo. O evento teve 4 mil profissionais
da área contábil, que tiveram a experiência
de melhorar seus conhecimentos por meio
de palestras com intelectuais como Fernando
Henrique Cardoso e Leandro Karnal, dentre
outros.

Centro Paula Souza
O coordenador do curso, professor Luciano
Merlin, esteve no dia 28 de maio de 2019,
no Centro Paula Souza ministrando uma
palestra sobre o mercado de trabalho para
o contador, aos alunos do curso Técnico em
Contabilidade. Luciano explicou as principais
funções que um contador pode realizar, bem
como quais são as exigências do mercado em
relação às situações ocorrentes na profissão.

Convenção Estadual de Contabilidade
(CONVECON)
Os professores Luciano Merlin, Ivantuil
Antunes dos Santos, Juraci Aparecido dos
Santos e mais 11 alunos participaram da 26ª
Convenção dos Profissionais de Contabilidade
do Estado de São Paulo (CONVECON), de
4 a 6 de novembro de 2019, em São Paulo.
Esse foi o primeiro ano da participação
da FEMA na CONVECON, que acontece
a cada dois anos e é considerada um dos
maiores eventos de contabilidade do país.
Com o tema “Contabilidade 4.0: disruptiva,
inovadora e sustentável”, a Convenção reuniu
aproximadamente 3300 participantes.

Palestra “Escrituração Contábil Fiscal e
seus Cruzamentos”
A FEMA recebeu, em 25 de junho de 2019,
no anfiteatro, cerca de 30 profissionais da
área da contabilidade para assistirem a uma
palestra sobre obrigações legais e cruzamento
de informações oferecida pela Secretaria da
Receita Federal e pelo CRC/SP.

Desempenho no Exame de Suficiência
(CFC)

Semana Acadêmica

Em 2019, os alunos mantiveram um bom
índice de aprovação no Exame de Suficiência
do Conselho Federal de Contabilidade.
Embora na segunda edição da prova, a FEMA
não tenha aprovado muitos alunos, o total de
aprovações do ano é considerado acima da
média de outras instituições. No ano de 2019,
a FEMA aprovou 9 alunos do 4º ano do curso.

Entre os dias 26 e 30 de agosto de 2019, foi
realizada a primeira semana acadêmica
exclusiva do curso de Ciências Contábeis,
visto que até então o curso pertencia a uma
coordenação conjunta com o curso de
Administração. Com o tema “Informando
para Decidir”, os alunos e interessados inscritos
na Semana Acadêmica de Ciências Contábeis
11

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Coordenadora
Profa. Me. Diomara Martins Reigato Barros

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS
DOIS CURSOS FERVILHANTES DE ATIVIDADES
TECNOLÓGICAS

O ano de 2019 foi muito produtivo para os cursos de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência
da Computação, coordenado pela professora mestra
Diomara Martins Reigato Barros, com a realização
de muitos eventos e atividades, surtindo excelentes
resultados. Um deles foi uma maior aproximação
das empresas de TI junto aos cursos de Informática,
trazendo as empresas para dentro da academia. Isso
ficou evidente durante a 30ª Semana de Informática,
com a participação de várias empresas.

Ricardo Begosso sobre “Mercado de Trabalho na área de
TI”. No dia 8, o professor Fernando Brito fez um batepapo com o aluno Leonardo Mechede, que estava na
Suíça fazendo um intercâmbio.

Campus Party
Alunos dos cursos de Informática participaram pela
segunda vez do maior evento de tecnologia e inovação
digital da América Latina, a Campus Party Brasil, que
aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), de
12 a 16 de fevereiro de 2019.

A graduação de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas teve o mais alto dos prazos de reavaliação do
Conselho Estadual de Educação (CEE), órgão regente
da instituição.

Aluno em Destaque
Leandro César da Cruz, profissional recém-formado no
curso de Ciência da Computação ingressou como aluno
regular no Programa de Pós-Graduação em Informática
(PPGI) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), campus de Cornélio Procópio (PR), antes
mesmo de colar grau.

Evento de boas-vindas
Calouros foram recebidos com um evento de boasvindas, em 4 de fevereiro de 2019, organizado pelos
veteranos e pela professora Cláudia Frazão. No dia 5, os
alunos assistiram a uma palestra com o professor Luiz
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1° Encontro de Mulheres da Área de TI

Etec Pedro D´Arcádia Neto – Assis (SP). No dia 17,
Danilo Colavite de Andrade e Alessandro Francisco
da Silva ministraram um minicurso de “Introdução a
Linguagem PHP com framework Laravel”.

Coordenadoria de Informática promoveu o 1°
Encontro de Mulheres da Área de TI, em 11 de março
de 2019. O evento foi composto por uma palestra com
o tema “As oportunidades do universo feminino na
área de TI” e uma mesa-redonda com mulheres da área
de tecnologia.

Visita Técnica Empresa VSM
Alunos das primeiras e segundas séries dos cursos
participaram, dia 12 de junho de 2019, de uma visita
técnica a empresa VSM. A visita é um protocolo da
empresa chamado Open House, onde os estudantes
puderam ver de perto o ambiente de trabalho dos
analistas e desenvolvedores de software e também toda
a tecnologia usada pela empresa.

Projeto Social
Em parceria com a Kolping, organização social, a
FEMA ministrou aulas de informática para crianças. A
coordenadoria de Informática ofereceu um aluno para
preparar e ministrar aulas de Informática para crianças
e adolescentes de 6 a 17 anos, que são atendidos pela
Kolping.

Torneio de Robótica OBR São Carlos
(SP)

Alunos formam grupos de estudos de
Programação

A equipe FEMA PanzerTronic participou da seletiva
regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)
na cidade de São Carlos (SP), em 16 de junho de 2019.
Essa equipe faz parte do Projeto de extensão FEMA
Robótica, que é acompanhado pela Coordenadoria de
Informática. Três adolescentes junto com o professor
de Robótica e o Professor Almir Rogério Camolesi
participaram do evento. Na competição atingiram o
13° lugar, de 48 equipes participantes.

Danilo Colavite de Andrade aluno do curso de Ciência
da computação, Matheus Silva Soares e Vitor Hugo
Lopes, alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, se juntaram e montaram um grupo de
estudos com foco em programação voltado também
aos alunos do primeiro ano. Foram oferecidas 12 vagas
e o primeiro grupo teve início no dia 5 de maio de 2019
com duração de dois meses.

Participação em evento de tecnologia

Minicurso na ETEC de Assis

Professor Guilherme de Cleva Farto, que leciona nos
cursos de Informática, ministrou duas palestras acerca
dos temas Blockchain e Smart Contracts, Internet das
Coisas e Dispositivos Inteligentes, no maior evento
brasileiro relacionado à tecnologia e desenvolvimento
de software, o The Developer’s Conference (TDC), de
16 a 20 de julho de 2019.

Os alunos Alisson Richardy da Silva Cesar Zubcov e
Luan Gabriel Mantuani ministraram um minicurso
de “Criação de Jogos digitais com a ferramenta
GODOT”, dia 16 de maio de 2019, com carga horária
de 4 horas para os alunos do ensino médio da escola
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Participação dos alunos no 1º Hackathon da pela professora Diomara Martins Reigato Barros, professor
Fernando César de Lima e pela Analista de Sistemas Cintia
Fomenta Vale
Colognhezi.

A FEMA sediou o 1º Hackathon da Fomenta Vale, em 27 e
28 de julho de 2019. O evento reuniu profissionais e jovens
matriculados nas várias instituições de ensino do Vale do
Paranapanema com foco em soluções de problemas reais para
empresários. O evento durou mais de 30 horas e aos vencedores
foram distribuídos cerca de 5 mil reais em prêmios, além de
incubação e consultorias nas áreas de negócios jurídicos,
marketing e financeiro.

30ª Semana de Informática – 30 Anos de
Evolução em Informática
A coordenadoria de Informática realizou, de 23 a 27 de
setembro de 2019, a XXX Semana de Informática, como tema
“30 anos de evolução em informática”. A palestra de abertura
foi ministrada pelo especialista em Segurança da Informação
e Privacidade, Wagner Monteverde, com o tema “Segurança
da informação em tempos de legislações de proteção de dados
pessoais – LGPD”.

Torneios FEMA Robótica
O Projeto FEMA Robótica realizou o 2° Torneio interno de
Robótica, de 3 a 10 de agosto de 2019. O 3° Torneio interno
de Robótica foi em 14 de dezembro de 2019. Participaram
27 alunos, sendo 21 deles do curso básico e seis alunos do
avançado. O FEMA Robótica realizou o 1° Torneio de Robótica
com os alunos da cidade de Tarumã (SP), em 19 de dezembro
de 2019, em uma parceria com a prefeitura municipal.

No dia seguinte, houve uma mostra de software no
Laboratório de Eletrônica e a palestra sobre “Como
desenvolver uma carreira digital global de sucesso”, com Iglá
Generoso, fundador e CEO da Digital Innovation One. No
dia 26, a empresa TATA Consultancy Services, de Londrina
(PR), deu uma palestra sobre “Novas tecnologias e mercado
de trabalho”. A comemoração aos 30 anos de Informática da
FEMA aconteceu no dia 27 e contou também com uma mesaredonda com profissionais e professores. Durante dos dias 25
e 27 houve ainda minicursos sobre “Python básico”, “Docker
e Docker Compose (na prática)”, “Técnicas de Gerenciamento
de Código Fonte com Git e Criação de API RESTful com

Participação no 18º É dia de Java
38 alunos participaram da 18º edição do “É Dia de Java!”,
realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
em 30 e 31 de agosto de 2019. A excursão foi acompanhada
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Monitorias de
Matemática

Spring Boot 2”, “Machine Learning com Python”,
“Inteligência de Negócios Utilizando Tecnologias”,
“O uso de componentes no Android e Ionic”, “Como
é a carreira do gestor de E-Commerce”, “A Robótica e
a Lógica de Programação” e “Replicação de banco de
dados PostgreSQL”. No sábado, dia 28, foi realizada uma
festa comemorativa com alunos, ex-alunos, professores
e profissionais de TI.

Algoritmo,

Inglês

e

Os professores de Informática iniciaram em março de
2019 mais um semestre de monitorias estudantis para
os alunos dos primeiros anos de ambos os cursos. Ao
todo, são três matérias diferentes oferecidas, Algoritmo
e Estrutura de Dados, Inglês e Matemática, sendo todas
totalmente gratuitas para os alunos.

Visita a IBM
Programa de Intercâmbio – Relações
Internacionais

40 alunos fizeram, dia 9 de outubro de 2019, uma
viagem até São Paulo (SP) para visitar a multinacional
International Business Machines Corporation (IBM).
Os estudantes foram acompanhados pelos professores
Almir Rogério Camolesi e Fernando César de Lima.

A Instituição oferece diversas oportunidades para seus
alunos adquirirem experiências culturais diferentes,
através de estudos de 1 ou 2 semestres em universidades
parceiras no exterior, ou através de estágios profissionais
realizados em empresas ou universidades no exterior.
Estudantes em intercâmbio em 2019: João Victor Viel
Pereira Pinto – Programa Santander Íbero-Americanas
– Universidade de Deusto – Bilbao, Espanha; Vinicius
Longo Machado – BLI Canadá – Montreal, Canadá; e
Leonardo Meschede Schoendorf Jr – Programa IAESTE
– Supertext AG – Zurique, Suíça.

Minicurso de Games
O aluno Alisson Zubcov, do 2º ano de Ciência da
Computação, ministrou um minicurso de games aos
jovens do projeto Braços Abertos, inscritos no FEMA
Cidadania no bairro Cohab IV, em 14 de setembro de
2019. O minicurso teve duração de 4 horas e contou com
a presença de 12 adolescentes.

Curso Básico de Drones para Professores

Programa de Iniciação Científica (PIC)

A Coordenadoria de Informática realizou no dia 22 de
novembro de 2019, um treinamento de capacitação ao
uso de drones, destinado aos professores de informática
da FEMA. O curso foi ministrado pelos professores
Vicente Cornago e Marcelo Scantamburlo Denadai da
Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Botucatu (SP).

Em 2019, das 40 bolsas de IC oferecidas pela Instituição,
essa coordenadoria conquistou 09 (nove) para docentes
e 05 para alunos, com ótimos projetos. Com relação
ao PIBIC/PIBITI 2017-2018, essa coordenadoria
conquistou cinco bolsas, três (50%) do PIBIC e duas
(100%) do PIBITI. São bolsas oferecidas e custeadas
pela CNPq. Todos os projetos foram apresentados no
XII Fórum Científico FEMA, junto a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação.
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Coordenador
Prof. Me. Fernando Antonio Soares de Sá Junior

DIREITO

QUALIDADE TÉCNICA COM ALTAS APROVAÇÕES NO
EXAME DA OAB

O curso conta com 24 docentes: 2 especialistas,
13 mestres, 3 doutorandos e 6 doutores. 2019
se mostrou bastante profícuo ao desempenho
de atividades sociais aproximando os alunos às
contingências enfrentadas pela sociedade local
e regional, permitindo o desenvolvimento das
atividades práticas de formação e reverberando
na formação de espírito cidadão.
Visita ao Tribunal de Justiça e Bolsa de
Valores

FEMA Rondon

O Direito participa do FEMA Rondon, no
qual os alunos visitam comunidades a fim
de diagnosticar os principais problemas
enfrentados pela mesma sugerir e implementar
ações. Em 2019, o projeto esteve em Florínea
(SP).

O curso promoveu uma visita técnica ao
Tribunal de Justiça e a Bolsa de Valores em São
Paulo, em 14 e 15 de maio de 2019. Os 45 alunos
foram recebidos no TJSP e conheceram o
Palácio da Justiça, o Salão dos Passos Perdidos,
o Salão do Júri e o Espaço Cultural Poeta Paulo
Bonfim. Eles também visitaram a Bolsa de
Valores de São Paulo. Lá, eles acompanharam
uma palestra que explicou o funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional e aprenderam
sobre ações e como investir.

Projeto Júri Simulado

A Liga de Júri da FEMA foi chamada no ano
de 2019 para realizar Júri Simulado na Escola
Estadual José dos Santos Almeida, em Cândido
Mota (SP).

Arrecadação de Brinquedos - Dia das Crianças

Ação Social e de Cidadania

Repetindo o feito dos anos anteriores, nas
proximidades do Dia das Crianças o curso de
Direito promoveu com comunidade acadêmica
projeto de arrecadação de brinquedos novos
ou usados em bom estado, para a doação à
crianças atendidas por algum projeto social,
contando com apoio do motoclube Mike
Maluco.

O projeto tem como objetivo principal
aproximar a comunidade externa dos alunos,
atendendo a comunidade, sobre dúvidas
jurídicas e eventual encaminhamento ao
sistema de nomeação de advogados dativos
ofertado através do convênio firmado entre a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a
Ordem dos Advogados do Brasil.
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Visita à Vara do Trabalho

Os alunos do 4º e 5º ano participaram, em 21 de
agosto de 2019, de uma oficina jurídica na I Vara
do Trabalho de Assis. O grupo de 30 estudantes
foi recebido pelo juiz titular, Dr. Marco Branco, e
teve a oportunidade de observar uma tarde toda
de trabalhos, inclusive a condução de audiências,
ocasião em que o juiz explicou o que tinha
acontecido em cada uma das audiências, dando
uma aula prática aos alunos.
Jornada e Semana Jurídica

A coordenação do curso de Direito promoveu, de
2 a 5 de setembro de 2019, a XX Semana Jurídica
com o tema "A reforma trabalhista e os 100 anos
da OIT". Os temas principais foram a Reforma
Trabalhista e o centenário da Organização
Internacional do Trabalho. A Associação
Comercial de Assis (ACIA) foi a escolhida para
sediar o evento, que contou com programação
nos períodos matutino e noturno.
Palestra “Democracia em Crise: qual a saída?”

Em 2019, o Diretório Acadêmico do Curso de
Direito, com apoio integral da coordenação
do curso, decidiu reativar atividades culturais
complementares com o corpo discente
promovendo uma palestra com o Juiz Federal e
Professor Universitário Dr. Luciano Tertuliano da
Silva.
Aprovação Exame da OAB

O curso comemora mais uma vez o alto
desempenho de seus alunos e ex alunos no
exame da OAB-SP. Em 2019, aconteceu o maior
número de aprovações anuais já alcançadas da
FEMA, desde 2015. Foram 78 alunos e ex alunos
aprovados no Exame da Ordem em 2019.
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Coordenadora
Profa. Me. Fernanda Cenci de Queiroz

ENFERMAGEM

SAÚDE PARA TODOS FOI O LEMA DO CURSO EM 2019

O curso de Enfermagem tem parceria
com a Secretaria Municipal da Saúde, com
o objetivo de inserir o aluno na assistência
de saúde para a comunidade, por meio
de atividades extra curriculares junto às
unidades de saúde com acompanhamento
e orientação de professores.

e quintos anos de Enfermagem da FEMA
e seus familiares, além de professores.
Evento Mulher Empreendedora

O Laboratório de Enfermagem da FEMA
esteve presente em mais um evento com
mais de 500 mulheres que participaram
do evento “Mulher Empreendedora”
realizado pela ACIA, em 14 de março
de 2019. Foram realizadas orientações
sobre os cuidados que devem ser tomados
diariamente para a promoção da saúde e
bem-estar. A Liga do Trauma e Emergência
esteve presente também.

Passagem da Lâmpada

A tradicional cerimônia de Passagem da
Lâmpada, do curso de Enfermagem da
FEMA aconteceu no dia 8 de março de
2019, na Primeira Igreja Presbiteriana de
Assis. O ato ecumênico teve a presença de
100 pessoas, dentre eles alunos dos quartos
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Capacitação em Primeiros Socorros

dirigidos por professores da universidade
que são profissionais da saúde e têm
experiência com cuidados para idosos. Os
alunos de graduação dos cursos da área
da saúde também participaram no auxílio
dos encontros.

A Clínica de Enfermagem, junto com a
Liga do Trauma e Emergência, realizou
uma capacitação de primeiros socorros
para mais de 100 alunos da ETEC de
Paraguaçu Paulista, em 25 de abril de
2019. O objetivo da ação foi ensinar a
importância dos primeiros socorros e
também a prática de algumas técnicas.

Outubro Rosa

O outubro rosa contou com diversas
atividades de saúde voltadas para as
mulheres. Todas abordaram os cuidados
com a preservação da vida, a promoção a
saúde e a prevenção do câncer ginecológico.
As atividades foram: atendimento ao
público geral em shopping e lojas, palestras
para funcionárias do Hospital Regional
de Assis (HRA) e Fórum, atividades em
sala de espera de Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e coleta de Papanicolau das
funcionárias do HRA.

Semana Acadêmica de Enfermagem

Os alunos do curso de Enfermagem
tiveram o prazer de anunciar mais uma vez
a Semana da Enfermagem, que aconteceu
de 6 a 10 de maio de 2019 e teve como tema
principal “Uma voz para liderar: Saúde
para todos” que comemorou os 200 anos
do nascimento de Florence Nightingale.
Mês Dourado

Novembro Azul

A Liga Acadêmica de Promoção à Saúde
em Enfermagem realizou em agosto
de 2019, o Mês Dourado, atividades de
conscientização sobre o Aleitamento
Materno. As atividades se iniciaram
com uma mesa redonda em 8 de agosto
de 2019. A Liga também participou do
5º Mamaço,em 18 de agosto de 2019,
no Parque Buracão. Para fechar o Mês
Dourado, em 21 de agosto de 2019, a Liga
realizou uma visita técnica ao Banco de
Leite do HRA para fazer a entrega do leite
materno doado.

Foram realizadas várias atividades de
Educação em Saúde voltadas para a saúde
do homem, como: orientação aos homens
trabalhadores do Fórum, orientação aos
homens que frequentam o shopping e
coleta de exames de PSA para rastreamento
do câncer de próstata no Parque Buracão.
Natal Solidário

Alunos e professores realizaram uma ação
beneficente em 6 de dezembro de 2019:
celebraram o Natal e fizeram a alegria de
48 pessoas que vivem no Abrigo a Idosos,
em Assis. A ação foi organizada por alunos,
que criaram um grupo de whatsapp e
publicaram as fotos dos idosos. Estudantes
e seus familiares adotaram um idoso para
presentear, que recebeu o presente das
mãos da Mamãe Noel, uma estudante do
segundo ano de Enfermagem.

Curso Cuidadores de Idosos

Enfermagem e Medicina realizaram, de
11 de outubro a 8 de novembro de 2019,
o 1º Curso de Cuidadores de Idosos. Os
encontros aconteceram no anfiteatro da
FEMA, para um grupo de pessoas que
atende em torno de 60 idosos e foram
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Coordenadora
Profa. Me. Maria Eulália Baleotti

FISIOTERAPIA

UM 2019 DE CONSOLIDAÇÃO E AVANÇOS
Oficinas de Postura Corporal

O curso de Fisioterapia da FEMA, em seu
segundo ano, consolidou-se com o forte projeto
pedagógico, com as práticas e vivências, com o
intenso desenvolvimento de professores e com
a pesquisa constante, sem falar na participação
prática dos alunos com a comunidade e os
pacientes, sempre orientados por seus tutores.

Alunas aplicaram a oficina de postura corporal
para as participantes do evento “Mulher
Empreendedora”, em 14 de março de 2019, na
ACIA. Estudantes participaram da Semana de
Enfermagem com a oficina de postura corporal,
na atividade “Oficinas de Práticas Alternativas e
Terapias complementares”. Alunos aplicaram a
oficina de Postura Corporal em duas unidades
da empresa Coopermota - Cooperativa
Agroindustrial, nas cidades de Cândido Mota e
Palmital, nos dias 21 e 22 de maio de 2019.

Palestras

Alunos estiveram presentes, dia 15 de fevereiro
de 2019, na palestra "Podoposturologia:
a importância das palmilhas posturais”,
ministrada pelo fisioterapeuta e acupunturista
do Dr. José Otávio Castanha. O curso, em virtude
dos 50 anos de regulamentação da profissão,
realizou, em 11 de outubro de 2019, o evento
“50 anos de Fisioterapia”, com o fisioterapeuta
Rogério Adriano Abe, que ministrou a palestra
“A fisioterapia nos cuidados paliativos”. A
convite da direção da escola Rachid Jabur em
Cândido Mota (SP), Maria Eulália Baleotti, em
4 de outubro de 2019 falou sobre a profissão de
Fisioterapia e o curso da FEMA.

Congressos, Simpósios, Reuniões e Fóruns

Alunos e professores participaram do evento
em comemoração ao Dia Mundial da Saúde,
em 4 de abril de 2019. Os encontros foram
uma iniciativa do Ambulatório Médico de
Especialidades de Assis (AME), com o objetivo
de integrar pessoas para debater temas atuais
relacionados à saúde. A coordenadora Maria
Eulália Baleotti participou da XI Fórum de
Ensino em Fisioterapia de São Paulo, em 24 de
agosto de 2019, em São Paulo (SP). O fórum
contou com rodas de conversa sobre o “ENADE
para os cursos de fisioterapia.

Laboratório de Práticas de Fisioterapia

O curso de Fisioterapia passou a contar, no
início de março de 2019, com um equipado
e modernizado laboratório direcionado ao
desenvolvimento das atividades práticas. O
novo laboratório atende a todas às necessidades
específicas do curso, proporcionando aos alunos
uma melhor aprendizagem e desenvolvendo
competências necessárias para a atuação do
profissional.

O professor mestre Alan José Barbosa
Magalhães participou do 42º Simpósio
Internacional de Ciências do Esporte e 2º
Simpósio Internacional de Atividade Física e
Comportamento Sedentário, em São Paulo, de
3 a 5 de outubro de 2019. Maria Eulália Baleotti
participou do evento 2º circuito CREFITO-3
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II Semana de Fisioterapia:
movimento e bem-estar”

de Orientação: Saúde Suplementar, no dia 27 de
março de 2019, na sede do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região
(CREFITO-3), em São Paulo (SP).

“Cuidado,

O curso de Fisioterapia realizou, de 17 a 19 de
junho de 2019, a II Semana de Fisioterapia,
com o tema “Cuidado, movimento e bem-estar”.
Na abertura, Dr. Reginaldo Cruz palestrou
sobre “PILATES – Princípios de movimento do
método”. Na sequência, a palestra “A importância
da Fisioterapia no pós-operatório de cirurgias
plásticas estéticas e reparadoras – evidência
baseada em prática clínica”, com a Dra. Mara Rúbia
de Jesus Souza deu continuidade. Na terça-feira,
18 de junho, a palestra “Negociação estratégica em
Fisioterapia” ficou por conta do professor Augusto
Cruz. Na última noite, dois palestrantes: Dr.
Sebastião Julio Rodrigues Júnior palestrou sobre
“Lesões no esporte” e Dr. Donizete Cicero Xavier
de Oliveira falou sobre “Estratégias de recuperação
de dano muscular no exercício físico e no esporte”.

Programa de Educação pelo Trabalho pela
Saúde (PET)

A FEMA anunciou, dia 11 de abril de 2019, a
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) no Programa de Educação pelo Trabalho
pela Saúde (PET). Os grupos PET - Assis foram
formados com alunos de Medicina, Enfermagem
e Fisioterapia e Maria Eulália Baleotti é uma das
tutoras do PET. FEMA e Saúde SMS realizaram,
no dia 9 de dezembro de 2019, uma Oficina
Avaliativa, cujo intuito foi compreender o impacto
das ações realizadas nos serviços de saúde e ensino
ao longo de todo ano de 2019.

Prática de Vivência da Deficiência

Viagens e Visitas Técnicas

Com o objetivo de despertar a empatia nos alunos,
a aula de vivência da deficiência física simula nos
alunos limitações físicas, possíveis que os pacientes
vão apresentar, desta maneira com limitações
simuladas os alunos percorrem os diversos setores
do câmpus da FEMA e têm a chance de viver e
sentir as dificuldades que seus pacientes poderão
ser portadores e estas limitações simuladas são as
que vão encontrar e conviver nos seus pacientes
durante sua atuação profissional. O objetivo desta
aula é que os alunos se tornem mais sensíveis e
preparados para lidar com as limitações dos seus
pacientes, tornando esses alunos profissionais
mais atentos às necessidades dos seus pacientes.

O curso proporcionou aos alunos uma visita à
Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD), em São Paulo (SP), em 9 de maio de
2019. A coordenadora Maria Eulália Baleotti e a
professora Cássia Saade Pacheco acompanharam
a turma nesta aula prática. Os alunos realizaram,
em 10 de setembro de 2019, uma visita técnica ao
Museu de Anatomia Humana “Professor Alfonso
Bovero” do Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
da Universidade de São Paulo (USP).
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Coordenadores: Prof. Me. João Henrique do Santos e
Prof. Me. Paulo H. de Barros Miguel

FOTOGRAFIA

REGISTRANDO A BELEZA DA VIDA
2º Concurso de Fotografia

2019 foi um ano importante para o curso
de Fotografia da FEMA, pois ocorreu o
reconhecimento do curso por mais 5 anos,
pelo Conselho Estadual de Educação
(CEE).

Em 2019 aconteceu o 2º Concurso de
Fotografia da FEMA em 2019, que
premiou as melhores fotos com o tema
“Registre a Beleza da Feira Livre de Assis”.
O concurso, gratuito, foi aberto a todas as
pessoas. O resultado do evento realizado
pela FEMA, com o apoio da Construtora
Duaço, foi divulgado pela Comissão
Julgadora no site da FEMA, no dia 16 de
outubro de 2019. Os vencedores foram:
Vivian Natiele Martins, em 1º lugar, que
levou 1 Kit de Câmera Digital DSLR
D3400 com Lente 18-55mm; o 2º lugar
ficou com Eduardo Rodrigues Oliveira,
que ganhou um Celular Samsung Galaxy
A30; o 3º lugar ficou com Jean Carlos
Galvão, que ganhou uma mochila para
câmera profissional.

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas
diversas atividades pedagógicas, tais como
reuniões pedagógicas com os professores
no sentido de acompanhar as atividades
desenvolvidas do curso, atendimento aos
alunos e professores, análise dos pedidos
e aproveitamento de estudos, elaboração e
acompanhamento do projeto pedagógico
do curso e organização e acompanhamento
da VI Semana de Fotografia, além do
atendimento às necessidades de produção
de imagens das Coordenadorias de
Cursos e Direção da FEMA, resolvidas
pelos fotógrafos e estagiários do curso da
FEMA.

V Semana de Fotografia

O curso promoveu, entre 7 e 11 de outubro
de 2019, a V Semana de Fotografia. Em
2019, o tema foi “Mulheres na Fotografia”
e teve início com a palestra “A imagem
como expressão da arte”, com Luciana
Crepaldi. No dia seguinte, Jo Padovan
falou sobre fotografia “Autoral e sua forma
de expressão”. Em 9 de outubro, a palestra
sobre “Vida acadêmica e a importância
da faculdade para a área” foi ministrada
por Luisa Calvo, que também exibiu um

Exposição “ Sertões”

A FEMA recebeu, de 3 a 30 de junho de
2019, no hall do anfiteatro, a exposição
fotográfica "Sertões", que reúne 30
imagens, sendo 15 fotos em preto e branco
e 15 coloridas, resultado de um trabalho
documental feito pelos fotógrafos Adriano
Kirihara e Paulo Miguel, coordenador do
curso de Fotografia.
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Escola Ernani Rodrigues tirando retratos
dos visitantes. O curso esteve no estande da
Feira de Profissões de Tarumã, produzindo
retratos.

acervo sobre “fotografia de casamentos
e eventos”. No dia seguinte, quem esteve
à frente da palestra foi Desi Paulino,
que já participou de diversos concursos
fotográficos e teve trabalhos aprovados
no site da Vogue Itália. Finalizando a V
Semana de Fotografia, Leda Siloto deu uma
palestra sobre “retratos femininos”

Também houve a participação na FICAR,
fotografando o estande da FEMA,
registrando as atividades desenvolvidas,
tirando retratos, fazendo a documentação
jornalística e a exposição de fotografias
dos alunos do curso. O curso também
participou de todos os eventos do FEMA
Cidadania de 2019, oferecendo retratos ao
público visitante.

Treinamento de capacitação ao uso de
drones

O professor Rubens Cardia participou
do treinamento de capacitação ao uso
de drones, destinado aos professores da
FEMA, realizado em 22 de novembro de
2019. O curso foi ministrado pelo professor
mestre Vicente Cornago e o professor
doutor Marcelo Scantamburlo Denadai
da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de
Botucatu (SP).

Exposição Fotográfica Projeto Identidades

Os alunos fizeram, em 19 de junho de 2019,
a exposição “Projeto Identidade” com
seus trabalhos fotográficos desenvolvidos
na disciplina “Fotografia de Moda e
Desenvolvimento Criativo”, ministrada
pela professora Natália Gomes. A intenção
do projeto foi revelar os pensamentos dos
alunos de Fotografia sobre diversos temas,
como racismo, machismo, transfobia,
homofobia e depressão.

Fotografia de Eventos

Nos dias 25 e 26 de setembro de 2019, houve
a participação na Feira das Profissões da

23

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

Coordenador
Prof. Dr. Jairo César dos Reis

MEDICINA

FORMAÇÃO HUMANA E SÓLIDA DO FUTURO MÉDICO

a presença da professora Vanessa Clivelaro
Bertassi Panes. O XXIV Congresso Paulista
de Obstetrícia e Ginecologia, foi realizado
no período de 22 a 24 de agosto de 2019 e
contou com a presença do professor Luiz
Takano.

O curso é composto por um 56 professores:
16 especialistas, 19 mestres, 14 doutores e
3 pós-doutores. Em 2019 foram realizadas
reuniões com a Santa Casa da Misericórdia
de Assis e a Secretaria Municipal da Saúde
de Assis de modo a viabilizar a realização
do internato para as 9ª e 10ª etapas no ano
de 2020.
Participação
Eventos

do

Corpo

Docente

O professor Marcos Renato de Assis
participou, como palestrante, no XXXVI
Congresso Brasileiro de Reumatologia,
realizado de 4 a 7 de setembro de 2019,
em Fortaleza (CE). O professor Gerson
Luiz Medeiros Bertoche participou
do XVII Congresso de Pneumologia e
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro,

em

Realizou-se no período de 16 a 18 de abril
de 2019, em São Paulo, o X Congresso
Paulista de Geriatria e Gerontologia, com
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da melhora da estrutura do. A primeira
diretoria foi escolhida por eleição, em 2
de setembro de 2019, sendo o processo
totalmente conduzido por uma Comissão
Eleitoral formada pelos estudantes, eleita
para um mandato de 2 anos.

de 12 a 14 de setembro de 2019, no Rio
de Janeiro (RJ). A professora Fabiana de
Oliveira Fabosi participou do XXXVII
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, de
9 e 12 de outubro de 2019, no Rio de
Janeiro (RJ). A professora Maria da Penha
Belavenuta participou do XXII Congresso
da Sociedade Brasileira de Diabetes, de
16 a 18 de outubro de 2019 em Natal
(RN). O VI Congresso Latinoamericano
de Simulação Clínica foi realizado no
México, de 30 de outubro a 1 de novembro
de 2019, contando com a presença da
professora Shirlene Pavelqueires.

Palestras e Conferências

Em 2019 foram realizadas palestras,
conferências e discussões de tema,
conforme a necessidade apresentada
pelos estudantes durante o processo de
aprendizado. As lacunas de aprendizado
são levantadas pelos professores e estes
organizam e viabilizam a organização
dessas atividades.

Ligas Acadêmicas

As Ligas Acadêmicas são associações de
alunos orientados por um profissional, que
buscam aprofundar seus conhecimentos
com base no tripé universitário. A
Medicina tem as seguintes Ligas: Liga
Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia
(LAGOA) coordenada pelo professor
Carlos Izaias Sartorão Filho, a Liga de
Psiquiatria (LAPSIQ) é coordenada pelo
professor Ricardo Beauchamp de Castro,
a Liga de Cirurgia (LACIR) é coordenada
pelo professor Ricardo Estefani, a Liga
de Urgência de Emergência (LAMUE)
é coordenada pela professora Arlete
Aparecida Marçal e a Liga Acadêmica
de Anestesiologia e Dor (LAAD) é
coordenada pela professora Jordana
Rabelo Bergonso.

I Jornada Acadêmica de Medicina de Assis

O curso realizou em 5 e 6 de abril a I
Jornada Acadêmica de Medicina de Assis,
inteiramente organizada e prestigiada
por alunos. O evento, que aconteceu em
dois recintos, contou com uma recepção
e abertura com o professor doutor Carlos
Alberto Garcia Oliva, que palestrou sobre
gestão hospitalar e a inserção do estudante
de medicina neste cenário.
I Jornada de Psiquiatria

A Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAPSIQ)
realizou, em 30 e 31 de agosto de 2019, a I
Jornada de Psiquiatria. O evento recebeu
grandes nomes da área e abordou, além
dos temas da psiquiatria, também formas
de atendimento humanizado e profundo
ao paciente. A Jornada foi organizada
pela Liga, que tem a frente os médicos e
professores Ricardo Beauchamp de Castro
e Wilson Conte de Las Villas Rodrigues.

Diretório Acadêmico

O Diretório Acadêmico de Medicina
de Assis (DAMA), fundado em agosto
de 2019, tem a missão de dar voz aos
anseios e almejos dos estudantes em prol
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Coordenadora
Profa. Dra. Ana Luisa Antunes Dias

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

PROPAGANDA - E BOA FORMAÇÃO - SÃO A ALMA
DO NEGÓCIO!

O curso de Publicidade e Propaganda
da FEMA, EM 2019, teve suas atividades
objetivando a formação de publicitários
aptos a atuarem nas diversas áreas da
profissão, por meio do desenvolvimento
de conteúdo de formação teórica
e prática, bem como a interação e
integração dos alunos com a sociedade
local e comunidade publicitária.

doação de órgãos, adoção de animais,
prevenção ao câncer e prevenção ao
suicídio. O evento teve o apoio dos
departamentos da FEMA e de dois
patrocinadores.
Arte In Series 2019

O curso promoveu, em 19 de setembro,
mais uma edição do “Art in Series”,
projeto que tem como objetivo apresentar
o mundo dos filmes e das séries sob
uma ótica minimalista. Em forma de
cartazes e intervenção artística, o evento
foi organizado pelos alunos do 3º ano,
orientados pelas professoras Elissandra
Marson e Gisele Constantino. Em 2019,
o material produzido pelos estudantes
ficou exposto no Anfiteatro da instituição.
Trechos de séries consagradas como
"Stranger Things", "VIS a VIS", "Homem
de Ferro" e filmes, dentre eles "Como eu
era antes de você" e "Discurso do Rei"
foram representados.

Semana de Comunicação (SEMACOM)

O curso de Publicidade e Propaganda
da FEMA realizou, de 22 a 26 de abril
de 2019, a Semana da Comunicação
(SEMACOM), que teve como tema “A
transformação digital na comunicação”.
O evento apresentou palestras com
profissionais da área, uma mesa-redonda
e ainda um minicurso voltado aos alunos
de Publicidade. O fechamento do evento
premiou as atividades realizadas pelos
alunos, nos temas doação de sangue,
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Festival Universitário de Propaganda
(Fest’Up)

Elissandra Marson. O tema foi “Ele não
escolhe mês nem idade”

Os alunos Rafael Lima e Nathália
Odorizzi enviaram uma campanha de
comunicação com o tema do Fest'Up de
2020, o maior festival de Publicidade do
país. O trabalho, que foi orientado pelas
professoras Ana Luisa Antunes e Gisele
Constantino, ficou entre os 5 melhores
trabalhos, de acordo com a organização
do evento. Esses dois alunos e também
outros estiveram presentes, em 28 de
setembro de 2019, na ESPM em São Paulo,
para participar do Festival Universitário
de Propaganda, o Fest’Up. Foram 22
alunos, de todas as séries, que assistiram
a 10 palestras, com profissionais das
maiores agências de São Paulo, sobre os
mais diversos temas.

Pixel Show – Festival de Criatividade

Alunos do 1º ao 4º ano do curso de
Publicidade e Propaganda estiveram
em São Paulo, no dia 31 de novembro
de 2019, para visitar o maior festival de
criatividade da América Latina, o Pixel
Show.
O evento proporcionou diversas opções
de palestras, contando com a presença
de, por exemplo, dubladores famosos,
como o Wendell Bezerra, quem deu voz à
personagens como o Bob Sponja e o Goku
da animação “Dragon Ball”, além de mais
palestras sobre publicidade, música, arte
e design, tecnologia e outras. Também
houve workshops e diversos expositores
presentes e até uma Feira Gastronômica. A
viagem foi organizada pela coordenadora
Ana Luisa Antunes Dias e os professores
Paulo Sergio da Silva e Lívia Maria Turra
Bassetto.

Campanha Para a Associação Voluntários
do Câncer

Evento de lançamento da cartilha de
orientação à prevenção ao Câncer de
Mama, realizado pelos alunos do terceiro
ano do curso, sob orientação da professora
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Coordenadora
Profa. Dra. Mary Leiva de Faria

QUÍMICA

UM CURSO COMPLETO!
DA LICENCIATURA AO BACHARELADO
Participações em Feiras de Profissões

O corpo docente do curso de Química da
Fundação Educacional do Município de Assis
(FEMA) conta com 16 professores, sendo seis
doutores, nove mestres e um especialista. O curso
preza pela parte teórica, mas também prática,
por isso as visitas técnicas, além da finalidade
didática, são oportunidades que os alunos têm
de vivenciar e de se inteirar com as atividades da
profissão.

A Química esteve presente na Escola Estadual
Rachid Jabur, de Cândido Mota (SP), em 3 de
setembro de 2019, para participar da 4ª edição
da Feira de Profissões. O técnico de laboratório
Fernando Rodrigues da Silva ministrou uma
palestra definindo o que é a Química, qual a
estrutura do curso na FEMA e o campo de
atuação. Em 16 de outubro de 2019, o professor
Alexandre Mazalli ministrou a palestra “Áreas
de Atuação do Profissional da Química”, na Feira
de Profissões da escola Dr. Clybas Pinto Ferraz.
A Química participou da Feira das Profissões da
escola estadual Ernani Rodrigues, a ErnaniPro,
em 25 e 26 de setembro de 2019, com uma oficina
de slime e álcool em gel. No dia 2 de outubro de
2019, o 3º ano realizou vários experimentos com
os presentes da Feira de Profissões de Tarumã
(SP).

Visitas Técnicas
Os alunos do 3º ano participaram de uma visita
técnica ao aterro sanitário em Quatá (SP), em
30 de março de 2019. Já os alunos do 1º, 2º e 3º
anos realizaram, em 29 de maio de 2019, uma
viagem até Marília para visitarem a fábrica da
Marilan. No dia 2 de setembro de 2019 os alunos
do 1º, 3º e 4º anos visitaram a empresa BSBIOS
ENERGIA RENOVÁVEL, em Marialva (PR) para
conhecerem o processo de produção de biodiesel.

Curso de
Education

Alunos do 2º, 3º e 4º anos de Química Industrial
realizaram, em 9 de novembro de 2019, uma
viagem até Santa Cruz do Rio Pardo (SP) para
conhecerem as instalações da fábrica de alimentos
para cães e gatos, Special Dog.

Capacitação

em

Google

Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, os professores
de Química receberam uma capacitação nas
ferramentas do Google for Education. O objetivo
foi inserir os docentes no universo das tendências
da educação contemporânea, repensando as
práticas dos formadores na preparação dos
futuros docentes.

Atividades Docentes
Os professores da Química estão sempre em
movimento. Em 2019 participaram de comissões
da semana acadêmica do curso, de eventos
de pesquisa e científicos, de congressos, em
orientações de trabalho de conclusão de curso
(TCC), dentre outros.

Núcleo de Apoio à Matemática e Física
O núcleo de apoio à matemática e física foi
criado pelos professores Ébano Bortotti de
Oliveira e Cleiton Joni Benetti Lattari, com o
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horária de 30 horas, com 80 participantes. No
segundo semestre foi oferecido, pelos alunos do
3º ano, o 34º Curso de Química Experimental,
também com uma carga horária de 30 horas, de
30/09/2019 a 18/11/2019,com 96 inscritos.

objetivo de atender alunos de Química Industrial
e Enfermagem, com um total de 60 alunos
participantes ao longo do ano.
Iniciação Científica no Ensino Médio
(PIBIC-EM)

Semana de Química

Em agosto de 2018 o projeto intitulado “Pesquisa
e Seleção de Experimentos e Softwares para o
Ensino de Química, Física e Matemática” foi
aprovado pelo CNPq, sendo contemplada 6
bolsas para alunos do ensino médio de escolas
de Assis. O curso de Química foi pioneiro nesta
modalidade, sendo os idealizadores do projeto os
professores Ébano Bortotti de Oliveira, Cleiton
Joni Benetti Lattari e Mary Leiva de Faria.

A 20ª Semana de Química Industrial e
Licenciatura em Química ocorreu de 19 a 23 de
agosto de 2019 e apresentou como tema os 150
anos da Tabela Periódica e teve como objetivo
enriquecer a formação de alunos e profissionais
da área e promover a atualização de profissionais
que atuam na área de educação.
Selo Qualidade

Curso de Química Experimental

Em 2019, além do curso de Licenciatura, o curso
de Bacharelado também recebeu 3 estrelas no
Guia da Faculdade do ESTADÃO, o qual nasceu
de uma parceria, fechada no final de 2018, entre o
ESTADÃO e uma das principais startups da área
educacional do país, a Quero Educação.

A 33ª edição do Curso de Química Experimental,
oferecida pelos alunos do 4º ano, foi realizada
de 15/04/2019 a 27/05/2019. O curso, destinado
aos estudantes do ensino fundamental (9º ano)
e médio de Assis e região, totalizou uma carga

29

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

FEMA MARCA
PRESENÇA NA
6ª ERNANIPRO

A tradicional Feira de Profissões da escola
estadual Ernani Rodrigues aconteceu nos
dias 25 e 26 de setembro de 2019 e a FEMA,
mais uma vez, esteve lá em peso com seus
11 cursos, com o seu maior estande até hoje

Realizada nos dias 25 e 26
de setembro de 2019, nas
dependências da escola, a FEMA
esteve presente na 6ª edição da
Feira, com seu maior estande
até hoje. Professores, alunos e
colaboradores dos cursos de
graduação da FEMA trabalharam
nesses dois dias, levando muito
conhecimento aos alunos.

A Fundação Educacional do
Município de Assis (FEMA)
esteve presente na Feira das
Profissões da escola estadual
Ernani Rodrigues, a ErnaniPro,
que é realizada anualmente, com
o objetivo de levar aos alunos
de Ensino Médio informações
para que possam escolher um
curso superior. O evento reúne
estudantes de instituições de
ensino não só de Assis, mas de
toda a região, contando com
mais de 40 escolas e 1500 alunos
visitantes.

Durante a feira, o pessoal
da Fotografia tirou foto dos
presentes em um estúdio
profissional montado no local e
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hardware e Arduíno.
Segundo o professor doutor Alex
Poletto,
vice-diretor
acadêmico
do Instituto Municipal de Ensino
Superior de Assis (IMESA), todos
os 11 cursos de graduação da FEMA
marcaram presença com muita
tecnologia e inovação. “Realizamos
também inscrições para o vestibular,
que aconteceu no dia 14 de novembro
de 2019, aos que se interessavam
pelos cursos oferecidos pela nossa
instituição”, fala Alex.

cada um levou para casa sua fotografia
impressa, que foi editada pelos
alunos de Publicidade e Propaganda.
Colaboradores e professores de
Química ministraram uma oficina de
slime e ensinaram a como fazer álcool
em gel. O coordenador do curso de
Medicina ministrou uma palestra
falando sobre o projeto pedagógico
da graduação na FEMA e respondeu a
dúvidas dos estudantes presentes.
A turma da Fisioterapia ministrou
uma oficina de postura corporal.
Administração, Direito e Ciências
Contábeis oferecem orientações
administrativas,
jurídicas
e
contábeis. E os alunos e professores
de Enfermagem deram noções de
primeiros socorros. Além disso,
também teve muita tecnologia: o
FEMA Robótica esteve presente com
seus robôs em ação e os cursos de
Informática deram uma oficina de

O professor Alex é quem coordenou
a presença da instituição na feira e ele
também ressalta: “os alunos podem
não saber o que querem e, durante a
feira, é possível que eles descubram
o que gostariam de fazer. Essa é a
ideia, encaminhar esses jovens para o
Ensino Superior”, finaliza Alex.
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FEMA FECHA 2019
COM 5 EDIÇÕES
DO FEMA
CIDADANIA

É com muita alegria que professores,
colaboradores e alunos da Fundação
Educacional do Município de Assis (FEMA)
realizaram, ao longo de 2018 e 2019 cinco
edições do FEMA Cidadania

A segunda edição do FEMA Cidadania aconteceu
no dia 11 de agosto de 2018, das 9h às 12h, na
praça da Vila Prudenciana. Além dos serviços
prestados aos adultos, as crianças também
tiveram vez: houve brincadeiras e atrações para
os pequenos.

O FEMA Cidadania é um projeto de extensão,
fruto dos desejos da atual presidência e diretoria,
em parceria com a Prefeitura de Assis, é um
programa contínuo, que leva a FEMA para além
de suas grades, atuando diretamente com a
comunidade assisense.

O curso de Direito ofereceu orientações e
encaminhamentos jurídicos. Alunos e professores
de Enfermagem fizeram a aferição de pressão e
testes de glicemia. Técnicos do laboratório de
Química ensinaram a fazer sabão e amaciante
artesanal. A graduação de Fotografia deu uma
oficina de Fotos com Celular. Médicos e alunos do
curso de Medicina deram orientação nutricional
para mães, depois de analisar peso e altura das
crianças. A Fisioterapia ofereceu uma oficina de
Postura Corporal. E a Informática divulgou as
inscrições gratuitas para um curso de Games, que
aconteceu posteriormente na FEMA.

A proposta é que periodicamente a FEMA esteja
presente com alunos, professores e colaboradores,
por meio de seus 11 cursos de graduação, em um
bairro de Assis, oferecendo serviços gratuitos
à comunidade de forma 100% voluntária,
reforçando sua função social.
A primeira edição do FEMA Cidadania aconteceu
em 24 de março de 2018, em frente à lavanderia
comunitária da Vila Progresso, quando os 11
cursos da instituição ofereceram serviços e
atividades gratuitas à comunidade.

No sábado, dia 6 de outubro de 2018, foi a vez
do Park Residencial Colinas receber o FEMA
Cidadania, das 9h às 12h, e o local escolhido para
sediar a terceira edição foi o Centro de Artes e
Esportes Unificado (CEU), que fica no bairro
assisense.

O FEMA Cidadania é uma idealização do
presidente da instituição, Arildo Almeida, e
realizada pelo diretor executivo Eduardo Vella,
pelo diretor acadêmico Gerson José Beneli,
pelo vice-diretor acadêmico Alex Poletto, com
organização dos professores Leonice Simões, Ana
Luísa Antunes Dias, Gisele Constantino e Marcus
Gil, coordenadores da Agência de Publicidade da
FEMA, a Geração Propaganda, com os alunos
estagiários e a Assessora de Comunicação,
Glauciana Nunes.

O curso de Direito esteve presente oferecendo
orientações e encaminhamentos jurídicos, o curso
de Enfermagem realizou a aferição de pressão
e testes de glicemia nos participantes. Médicos
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Essas foram algumas das atividades que
aconteceram durante a terceira edição do FEMA
Cidadania, e nessa edição houve uma surpresa!
O grupo de motociclistas de Assis, Mike
Maluko, entregou os presentes e brinquedos
para as crianças do Park Colinas, os quais foram
arrecadados em campanha solidária da FEMA
comemorando o mês das crianças.

e alunos do curso de Medicina ofereceram
apoio para as mamães, através de orientação
nutricional para suas crianças, após terem as
examinado. Os cursos de Informática realizaram
um Minicurso de Games, que ensinou para as
crianças elementos sobre programação de jogos
em computadores.

Em 18 de maio de 2019 foi realizada a quarta
edição do FEMA Cidadania, dessa vez na praça
da Vila Operária, em Assis. O evento teve início
às 10h e contou com alunos de todos os cursos
da FEMA ajudando a orientar e divertir os
munícipes.

Enquanto a criançada se divertia na manhã de
sábado, com Recreação Infantil e aprendendo
fabricação caseira de Slime, o curso de
Fisioterapia aplicou a oficina de Postura
Corporal, na qual explicou e indicou as melhores
posturas para realizar atividades diárias, o
que pode evitar danos extremamente sérios
ao corpo. Técnicos e professores de Química
ensinaram como preparar amaciante para roupas
e aromatizador de ambiente de forma caseira. E o
curso de Fotografia marcou presença oferecendo
orientações fotográficas.

O curso de Administração ofereceu orientações
para os microempreendedores, e os cursos
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Ciência da Computação, ofereceram oficinas
voltadas para hardware e Arduino, ensinando
sobre a manutenção de computadores a sobre a
plataforma de programação.
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A mais recente edição do FEMA Cidadania
aconteceu no dia 14 de setembro de 2019, no
Centro Comunitário da Rodoviária, a Cohab IV,
em parceria com a Prefeitura de Assis, o FEMA
Rondon, o Projeto Braços Abertos e com a
Associação de Moradores da COHAB IV.

Ciências Contábeis e Direto ofereceram
orientações de finanças pessoais e jurídicas à
comunidade, e os alunos de Enfermagem fizeram
avaliações metabólicas, orientações a pessoas com
riscos cardiovasculares e também de primeiros
socorros. Abrangendo ainda o tema saúde, o
curso de Fisioterapia ofereceu uma oficina de
postura corporal e finalizando com o curso de
Medicina, que fez avaliações nutricionais infantis.

Os serviços e oficinas oferecidos nesta quinta
edição do projeto foram: avaliação de saúde e
orientações de urgência e emergência; avaliação
nutricional infantil; ensaio fotográfico; fabricação
de amaciante; fabricação de slime; inscrições para
oficina de games; oficina de postura corporal;
orientação de finanças pessoais; orientação
jurídica; plantio de árvores e recreação infantil
durante todo o evento.

Com muito entusiasmo e fofura, a Fotografia
ofereceu ensaios fotográficos e capturou lindas
imagens das crianças e suas famílias, que também
tiveram a oportunidade de aprender com o curso
de Química, como fazer slime, aquela famosa
massinha colorida de brincar. O curso de Química
ensinou também como fazer amaciantes caseiros,
podendo ainda levá-los para casa.

O FEMA Cidadania é um programa totalmente
aberto e voltado à comunidade assisense, que
busca ultrapassar suas funções sociais para
além dos portões da faculdade envolvendo
alunos, professores e colaboradores voluntários,
oferecendo serviços gratuitos.

A diversão para a criançada ainda continuou com
uma oficina de cartazes oferecida pelo curso de
Publicidade e Propaganda, e muitas brincadeiras
no pula-pula, tudo isso com muita pipoca e
algodão doce.

Em 2020 a FEMA segue praticando boas ações e
novas edições, em outros bairros de Assis, virão.
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FEMA TEM RECORDE
DE PÚBLICO EM SEU
ESTANDE NA FICAR
2019

A Fundação Educacional do Município de
Assis (FEMA) marcou presença em mais
uma edição da tradicional Feira Industrial,
Comercial e de Agronegócios de Assis e Região
(FICAR). Em 2019, a FEMA teve o maior
estande já preparado e recebeu mais de 2 mil
pessoas ao longo dos cinco dias de feira. Para
receber os visitantes, 30 pessoas trabalharam,
entre colaboradores, professores e estagiários.

A FEMA expôs parte de seu trabalho
dentro de um amplo e bem organizado
estande e registrou a presença de mais
de 2 mil pessoas

postura corporal com o pessoal do curso de
Fisioterapia. A Liga do Trauma “FEMA Ethos”,
um projeto do curso de Enfermagem, realizou
análise metabólica, incluindo aferição de
pressão, cálculo de índice de massa corporal
(IMC) e nível de glicose dando um prédiagnóstico de várias doenças.
Além disso, a Rádio FEMA estava com um
estúdio montado e entrou ao vivo, fazendo
a cobertura de todos os dias de feira. A TV
FEMA também não ficou de fora! Equipes
de reportagem percorreram todo o parque de
exposições e gravaram mais de 50 entrevistas
com autoridades, políticos, empresários,
artistas e a comunidade. O pessoal do curso
de Fotografia fez uma exposição fotográfica
chamada “Identidades”, com fotos tiradas por
alunos e ex-alunos. E um dos pontos altos
do estande foi o estúdio fotográfico, onde as
pessoas podiam posar para fotos profissionais.

O estande da FEMA na FICAR teve, nesta
última edição, um local privilegiado em frente
ao restaurante Alemão e com paredes de vidro
para que quem passasse pudesse interagir.
Do lado de fora havia um painel LED com
entrevistas e informações sobre os cursos de
graduação da FEMA.
Foram oferecidos serviços a todos que
visitaram o estande, como orientações de
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Para o presidente da FEMA, Arildo Almeida,
é uma grande alegria fazer parte da FICAR.
"Nós, a comunidade toda da FEMA, estamos
muito felizes com a participação nesta FICAR.
O evento foi um sucesso absoluto, com grande
público e uma imensa interação conosco. A
cada momento a FEMA vem se consolidando
dentre a comunidade e mostrando nosso
trabalho e a importância que ele tem em Assis e
região. A FEMA não para nunca e está sempre
buscando proporcionar estudo de qualidade,
oportunidade de aprendizagem e dar voz a
toda a comunidade da qual nós somos muito
felizes em fazer parte", enfatiza Arildo.
Eduardo Vella, diretor executivo da instituição,
também comemora a presença da FEMA em
mais um ano de feira. "É uma grande alegria
estar mais uma vez presente na FICAR, afinal
estivemos juntos em todos os anos e agora não
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poderia ser diferente. Levamos em 2019 um
espaço maior, mais bem localizado, decorado
e bonito para mostrarmos tudo o que acontece
dentro da nossa instituição, inclusive nossas
estruturas de comunicação, a TV e a Rádio
FEMA. Também tivemos os cursos de saúde,
que atenderam a comunidade e todos os outros
que trabalharam para que isso tudo pudesse
acontecer de maneira linda e impecável. Nós
temos orgulho de participar e mostrar a toda
a comunidade o que nós somos e quem é
FEMA", conclui Eduardo.
Toda a organização do estande da FEMA,
incluindo infra-estrutura, planejamento,
montagem, decoração, identidade visual e
funcionamento é de responsabilidade dos
professores que conduzem a agência de
publicidade da FEMA, a Geração Propaganda.
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2º FEMA
RUNNING REÚNE
CENTENAS DE
CORREDORES EM
2019

Nesta edição foi comemorado a aniversário
de 31 anos do Instituto Municipal de Ensino
Superior de Assis (IMESA)

Ocorreu no domingo dia 6 de outubro de 2019,
o FEMA Running 2019, a segunda edição do
evento, organizado pela Fundação Educacional
do Município de Assis (FEMA), que contou
com a presença de várias equipes de corrida
de rua e atletas da cidade de Assis e de toda a
região do Vale do Paranapanema.

percurso de 6 quilômetros, puderam desfrutar
de um dia muito agradável para a prática de
atividades físicas, com o clima super favorável,
com um sol não muito forte e um bom vento
durante quase todo o caminho.
O astral do evento também estava maravilhoso,
só gente bacana e entusiastas de um estilo de
vida mais saudável, algo realmente muito legal
de se ver. A programação contou com corrida

A largada ocorreu às 8h10 da manhã e,
aproximadamente, 350 corredores, em um
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pedestre de 6 quilômetros e caminhada de
3 quilômetros, sendo a FEMA o ponto de
encontro e partida, na Avenida Getúlio Vargas,
1200, Vila Nova Santana.
Foram premiados, no masculino e no feminino,
do 1º ao 5º lugar na categoria Geral; do 1º ao 3º
lugar, em categorias de 5 em 5 anos; do 1º ao
5º lugar, categoria Colaboradores e do 1º ao 3º
lugar, na categoria Portadores de Necessidades
Especiais (PNE).
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FEMA ABRE AS
PORTAS PARA A
TECNOLOGIA E
SEDIA
1º HACKATHON
DA FOMENTA
VALE

Durante 30 horas, profissionais e estudantes
do Vale do Paranapanema desenvolveram
protótipos e sistemas para facilitar a
realização de negócios e operações
comerciais. Foram distribuídos cerca de 5 mil
reais em prêmios para as equipes vencedoras

A Fundação Educacional do Município de Assis
(FEMA) sediou, nos dias 27 e 28 de julho de
2019, o 1º Hackathon da Fomenta Vale – evento
que reuniu profissionais e jovens matriculados
nas várias instituições de ensino do Vale do
Paranapanema com foco em soluções de
problemas reais para empresários.

8 apresentaram projetos: aplicativos para
conectar empresas e diaristas, para eliminar
filas em caixas de mercados, para gerenciar
estoques, plataformas para evitar perder
produtos próximos da data de vencimento, de
cashback, de secretária virtual e ferramenta
para o empresário encontrar o melhor sistema
operacional para seu negócio.

O evento durou mais de 30 horas e aos
vencedores foram distribuídos cerca de 5
mil reais em prêmios, além de incubação e
consultorias nas áreas de negócios jurídicos,
marketing e financeiro.

Os 8 projetos foram apresentados aos jurados
Nilson Mello, presidente do grupo Mello; Arildo
Almeida, presidente da FEMA; e Cássio Betine,
coordenador da Intec Birigui, que tiveram
a difícil tarefa de escolher os vencedores do
1º Hackathon. Os escolhidos foram a equipe
Kapag, em 1º lugar, que criou o sistema de
mesmo nome com duas frentes: um aplicativo
e um terminal.

A solenidade de abertura foi às 9h da manhã do
sábado, 27, e contou com autoridades e grandes
empresários da região, entre eles, Nilson Mello,
do grupo Mello, Fábio de Rezende Barbosa,
da NovAmérica, Tiziano Pravato, da Leveros,
dentre outros.

Em segundo lugar ficou a equipe N37, que
apresentou o aplicativo CASA Cashback, que
assim como um sistema de pontos, o aplicativo
dá descontos em eventos culturais, em uma
moeda própria.

O evento se iniciou às 7h e reuniu em torno de
11 equipes com 1 a 5 participantes cada, que
se fundiram ao longo da maratona, e apenas
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A terceira posição ficou com a equipe SARA,
que apresentou uma plataforma de mesmo
nome, que é uma secretária virtual. Com
ela, o profissional liberal pode realizar seus
atendimentos normalmente enquanto o
sistema atende ligações e faz agendamentos.

O primeiro lugar ganhou R$ 2.500,00, o
segundo levou R$ 1.500,00 e o terceiro
lugar embolsou R$ 1.000,00. Todos eles
ganharam também incubação na Fomenta
Vale, além de troféu.
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FEMA DISCUTE
REABERTURA DO
AEROPORTO DE
ASSIS EM EVENTO
A Fundação Educacional do Município de
Assis (FEMA) realizou, no dia 14 de outubro
de 2019, o I Fórum de Desenvolvimento
Regional, que debateu a reabertura do
Aeroporto Estadual de Assis com uma linha
aérea comercial. O Fórum teve a participação
de importantes lideranças políticas,
empresariais, comerciais, educacionais e de
entidades de classes. Aproximadamente 140
pessoas encheram o anfiteatro da FEMA
durante o evento.

O I Fórum de Desenvolvimento
Regional, que discutiu a reabertura
do aeroporto de Assis, foi um
sucesso e contou com a presença do
superintendente do DAESP, para que
seja possível que uma linha de voo
comercial volte a funcionar na cidade

faz parte do plano de desestatização de 22
aeroportos, como determinou o governador
João Dória. “Nós precisamos valorizar esses
aeroportos para dar mais valor a eles e Assis
tem um aeroporto praticamente pronto
para usar com essa aviação regional. Agora
é só uma questão de garantir o fluxo de
passageiros”, enfatizou o superintendente do
DAESP.
Para Arildo Almeida, presidente da FEMA,
é papel da FEMA, que há 30 anos faz sua
história em Assis e região, levantar essa
discussão acerca da reabertura do aeroporto
de Assis e botar a mão na massa para que
isso realmente aconteça. “Importantes
lideranças políticas, empresariais e sociais
estiveram reunidas no Fórum discutindo um
só interesse: uma linha comercial de voos
direto de Assis para São Paulo. A FEMA tem
orgulho de ser palco dessa discussão, que
trará maior desenvolvimento econômico a
toda uma região”, salientou Arildo.

A estrela da tarde foi o convidado de
honra, Dr. Antônio Claret de Oliveira,
que é superintendente do Departamento
Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP).
A presença dele foi possível graças aos
esforços dos dirigentes da FEMA, com a
articulação do deputado estadual Ricardo
Madalena. Na cena das discussões, também
marcou presença o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Assis (ACIA), Nami
Sabeh, o empresário do ramo de turismo,
Rafael Jalloreto, o prefeito de Maracaí e
presidente do Consórcio Intermunicipal do
Vale do Paranapanema (CIVAP), Eduardo
Sotana, o Tatu, e o prefeito de Assis, José
Fernandes.

Gerson José Beneli, diretor do IMESA e
advogado atuante, diz que a união de forças
é fundamental para um bem comum, que
é a reabertura do aeroporto. “Nós temos
que juntar lideranças, como prefeitos,
não só de Assis, mas de todo o CIVAP,
entidades como a ACIA, a FEMA, as demais
universidades e faculdades da região. Todos

Dr. Antonio Claret de Oliveira, do DAESP,
disse que a aviação regional está evoluindo
muito no Estado de São Paulo e que Assis
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nós, coletivamente, estamos na luta para
trazer um voo regular para Assis. E é isso
que fizemos neste Fórum, com amplas
discussões sobre o aeroporto de nossa
cidade”, fala Gerson.

Eduardo Vella, diretor da FEMA, diz que
é um momento de muito orgulho para a
FEMA, visto que este evento fomenta a
economia e o desenvolvimento regional. “É
um privilégio sediarmos um Fórum, onde
foi anunciada a possibilidade de reabertura
do aeroporto de Assis com prazos factíveis”,
comemora professor Eduardo.

O evento aconteceu depois de diversas
tentativas de várias entidades da sociedade,
dentre elas a FEMA e a prefeitura municipal,
de reestabelecer os voos no aeroporto
de Assis. O presidente da FEMA, Arildo
Almeida, o professor Gerson José Beneli,
diretor do IMESA, e o professor Eduardo
Vella, diretor da FEMA, organizaram todos
os detalhes do evento e também deram
suas contribuições no debate.

Todos os presentes saíram do Fórum
bastante confiantes, visto que o Dr. Claret
verbalizou claramente que Assis tem
grandes chances de ter uma linha de voo
comercial dentro de 30 ou 45 dias em
seu aeroporto e que agora só é necessário
avançar em um plano de trabalho conjunto
para que isso aconteça.

43

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

FEMA ENTRA NO
CLIMA DE NATAL
E DECORA O
CÂMPUS
O câmpus da Fundação
Educacional
do
Município
de Assis (FEMA) entrou no
clima natalino em 2019, com
o acendimento das luzes de
Natal e a chegada do Papai
Noel, na noite de domingo, 1
de dezembro de 2019, em seu
espaço. Foi a primeira vez que a
instituição recebeu este tipo de
decoração em 33 anos de história.

A exibição das luzes da decoração da
FEMA aconteceu diariamente, em frente
à portaria principal da instituição, e
recebeu a visita de centenas de famílias
de Assis e região

chega ao fim. "Em 33 anos de
história essa foi a primeira
comemoração natalina da FEMA.
Nós estamos fazendo nosso
papel de cidadania e levando à
comunidade um pouco daquilo
que ela merece, um momento de
confraternização com a família",
comemora o presidente Arildo.
O evento também teve a
participação
de
centenas
de
famílias
assisenses,
representantes da FEMA, como
o diretor executivo Eduardo
Vella, coordenadores de cursos,
professores,
funcionários
da instituição e o prefeito
da Assis, José Fernandes.

De acordo com o presidente da
FEMA, Arildo Almeida, o clima
de Natal contagia a todos, por
esse motivo, neste ano passado,
a instituição presenteou toda
a comunidade de Assis com
esse clima de confraternização
e reflexão de mais um ano que
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Além disso, todos que puderam
participar do acender das luzes de
Natal FEMA 2019 fizeram a contagem
regressiva e foi grande a expectativa
para ver a decoração natalina acesa,
que contou com uma árvore de Natal,

trenó, a sagrada família, estrelas,
anjos e a presença do Papai Noel que
entregou doces e tirou fotos com as
crianças que estiveram presentes.
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FEMA ENTREGA 7
POLICLÍNICAS EM
ESPAÇOS DE SAÚDE
DO SUS EM ASSIS

A Fundação Educacional do Município
de Assis (FEMA), em parceria com a
Prefeitura de Assis, entregou em 2019
as 7 PoliClínicas FEMA em espaços
de saúde do município. As centrais de
atendimento foram inauguradas no fim do
ano nas unidades de saúde do Bonfim, Vila
Progresso, Prudenciana, COHAB IV, Vila
Maria Isabel, Jardim Paraná e Vila Operária.

As unidades foram construídas pela
FEMA em parceria com a prefeitura
municipal e atendem 100% pelo
Sistema Único de Saúde

que essa parceria com a FEMA “é a valorização
da atenção básica. A saúde em Assis caminha
a passos largos e essa parceria entre poder
público e FEMA dá um ganho significativo”.
A ideia das PoliClínicas é levar os alunos
do curso de Medicina para fora da sala
de aula e dar a oportunidade de, na
prática, oferecer um atendimento mais
humanizado, exclusivamente pelo SUS.
Segundo Gerson José Beneli, diretor do
Instituto Municipal de Ensino Superior
de Assis (IMESA), a implantação das
PoliClínicas faz parte do plano pedagógico
feito para o curso e que era uma necessidade
oferecer essa oportunidade aos alunos.

Para Arildo Almeida, presidente da FEMA,
essa parceria com a Prefeitura de Assis é o que
possibilitou trazer aos bairros a possibilidade
de receber o atendimento ensinado e
oferecido pela FEMA, através de seus alunos.
O prefeito de Assis, José Fernandes, enfatiza
46

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

“Este é o grande ganho dos alunos – sair da
teoria e vir para prática, de olhar para as pessoas
e de poder efetivamente praticar a medicina,
com a supervisão dos professores”, fala Gerson.
A PoliClínica atende as pessoas que moram
no entorno da unidade de saúde, mas o plano
é que, em um futuro próximo, ao longo de
2020, pessoas que moram em bairros distantes
das unidades poderão, de acordo com as
suas necessidade de marcação de consultas e
exames, serem atendidas. O atendimento é
feito individualmente pelos alunos e depois
são discutidos todos os casos com o professor
responsável pela área médica, levando em
consideração a história clínica do paciente
e os exames físicos realizados pelo aluno.
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QUASE MIL
ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO
VISITAM A FEMA
EM 2019
A Fundação Educacional do Município de
Assis (FEMA) abriu suas portas para receber
mais de 30 escolas de Assis e região, da rede
pública e particular, entre os dias 21 de outubro
a 1º de novembro de 2019. Foram mais de
980 alunos do Ensino Médio, que puderam
conhecer toda a estrutura que o câmpus
oferece a seus estudantes e professores.

A visita aconteceu por meio do projeto
“Venha nos Conhecer”, que recebeu quase
estudantes de 30 escolas de Assis e região
nas dependências do câmpus

o corpo docente, as bibliotecas digitais e
as demais dependências do câmpus, para
que possam escolher qual o curso ingressar
após se formarem no Ensino Médio".
O Venha nos Conhecer é realizado desde
2005, mas foram nos últimos dois anos
que o projeto se renovou. Em 2019, foi
implantada uma logística diferente, com
uma equipe nova e preparada para a
recepção. Sendo assim, foram inseridos os
atendimentos individuais e guiados com um
roteiro de duas horas, com visitas a todos os
laboratórios. A FEMA também fez todo o
translado e ofereceu a alimentação para os
alunos ao final de cada visita. Além disso, a
instituição fez diversos sorteios de fones de
ouvido, camisetas e entregou uma caneta
FEMA com touch screen para cada aluno.

A organização das visitas foi coordenada
pelo professor doutor Alex Poletto, que
também é vice-diretor do Instituto Municipal
de Ensino Superior de Assis (IMESA),
juntamente com a Agência Geração
Propaganda, a agência de publicidade
da FEMA, e com o Setor de Eventos.
De acordo com Poletto: “o projeto é
uma oportunidade para que os jovens
alunos conheçam toda a infraestrutura
da instituição, bem como todos os cursos
de graduação, estrutura de laboratórios,
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FEMA REALIZA
2º CONCURSO
DE FOTOGRAFIA
EM 2019
A Fundação Educacional do Município
de Assis (FEMA) promoveu o 2º Concurso de Fotografia da FEMA em 2019,
que premiou as melhores fotos com o
tema “Registre a Beleza da Feira Livre
de Assis”.

Em sua 2ª edição, o concurso premiou as
três melhores fotos com o tema “Registre
a Beleza da Feira Livre de Assis”

enviar uma foto sobre o tema para o email concursofotografia2019@femanet.
com.br, até às 18h do último dia de inscrições.
O resultado do evento realizado pela
FEMA, com o apoio da Construtora
Duaço, foi divulgado pela Comissão
Julgadora no site da FEMA, no dia 16
de outubro de 2019. Os vencedores
foram:

O concurso foi aberto a todas as pessoas, mediante inscrição gratuita, entre
os dias 13 de setembro e 11 de outubro
de 2019, feita exclusivamente pelo site
www.fema.edu.br, clicando no banner
do concurso. Cada participante pode
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1º lugar - Vivian Natiele Martins
Prêmio - 1 Kit Câmera Digital DSLR
D3400 com Lente 18-55mm
Justificativa da Banca: Em primeiro lugar,
pelo conjunto em completo, enquadre,
composição, tratamento dos tons de cinza,
as diversas camadas sobrepostas na união
de todos os reflexos, todo conjunto da feira, com suas barracas, frutas e verduras e
uma representante simpática, nos olhando
com toda sua dignidade humana.

2º lugar - Eduardo Rodrigues Oliveira
Prêmio - 1 Celular Samsung Galaxy A30
Justificativa da Banca: Tem algo que sai do
convencional, colocou um primeiro plano
as duas couves iluminadas pelo sol, logo
um homem em ação, uma janela da kombi
que reflete a seu lado, todos num contraluz
com um céu azul intenso e sem nuvens.

3º lugar - Jean Carlos Galvão
Prêmio - 1 Mochila para Câmera Profissional
Justificativa da Banca: Mãos que trabalham na roça, que nos traz o alimento mais
representativo da cozinha brasileira: o feijão! Da mão calejada e sofrida, chega para
nossa mesa de mãos finas e delicadas.
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FEMA E
SANTA CASA
ASSINAM GRANDE
PARCERIA EM 2019

A assinatura, feita no dia 23 de julho de 2019,
foi celebrada entre as entidades que veem na
parceria uma grande conquista para a saúde de
Assis e região

A Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) e a Santa Casa
de Misericórdia de Assis assinaram, no dia 23 de julho de 2019, um
convênio de cooperação mútua. Essa parceria já entrou para a história
e foi celebrada, não só pelas entidades, mas também pela população da
cidade.
O convênio tem como objetivo promover o internato de estudantes
do curso de Medicina agora em 2020, oferecendo assim integração e
desenvolvimento das habilidades, conhecimento e conduta médicohospitalar no exercício profissional. A Santa Casa, em contrapartida,
está tendo a oportunidade de realizar uma ampla reforma e ampliação
de sua estrutura hospitalar, atingindo toda as áreas de atendimento do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O convênio foi autorizado por unanimidade
Para Arildo Almeida, presidente da FEMA, é uma parceria
extremamente importante, não só para a FEMA, mas também para Santa
Casa. “A assinatura desse convênio, que foi aprovado pelo Conselho
de Curadores da FEMA por unanimidade, tem como objetivo levar a
FEMA para dentro da Santa Casa, na forma de internato para nossos
alunos de Medicina e campo de estágio para a Enfermagem e para a
Fisioterapia”, comemora Arildo.
Segundo Eduardo Vella, diretor executivo da FEMA, “foi um momento
emocionante e histórico em que duas instituições extremamente
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importantes para Assis se unem em benefício da nossa comunidade. A Santa Casa,
que é fundamental para nossos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina,
é uma referência do SUS para a cidade e nós não podíamos ficar de fora desse
processo de integração de ensino e serviço”.
A cooperação mútua oficializada por este convênio representa uma grande
conquista para a saúde de Assis e região, em especial aos usuários do SUS, que
terão uma estrutura mais moderna e confortável no setor de internação e com
mais profissionais médicos, que serão capacitados dentro de uma instituição que
há 100 anos prioriza o atendimento de saúde para todos, com humanização e
qualidade.
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FEMA CRIA
POLO
AUDIOVISUAL
DO VELHO
OESTE

Em parceria com a secretaria da cultura
da prefeitura de Assis e Oeste Cinema, o
Polo Audiovisual do Velho Oeste atuará na
formação de profissionais, produção local de
filmes e ainda reabrirá o cinema municipal

arte, editais, produção de curtas nos bairros e
municípios e ainda são oferecidas oficinas para
educadores sobre como trabalhar o audiovisual
em sala de aula.
No pilar de Produção os trabalhos se
dividem na criação do Núcleo de Projetos
em Audiovisual (NAP), que consiste em
consultoria e monitoramento em editais, em um
Almoxarifado de Equipamentos, com apoio a
produção local. Ou seja, o Polo Audiovisual tem
à disposição de produtores equipamentos de
última geração, para que aqueles que ainda não
possuem não tenham impedimentos de produzir
suas peças audiovisuais. Neste pilar também há
a profissionalização das produtoras, a discussão
de políticas públicas e a representatividade do
setor.

A Fundação Educacional do Município de
Assis (FEMA), em parceria com a secretaria da
Cultura da prefeitura de Assis e a Oeste Cinema,
anunciou na manhã de sábado, dia 26 de outubro
de 2019, no cinema municipal, a criação do
Polo Audiovisual do Velho Oeste, um projeto
grandioso, que já está transformando a cidade e
toda a região em um polo de produção de filmes,
dentre outras diversas ações. E uma dessas ações
inclui uma grande reforma e reativação do
tradicional cinema municipal, que agora passou
a se chamar Cine FEMA Piracaia.

No pilar de Exibição o trabalho fica na
reinauguração do Cine FEMA Piracaia, que
está passando por uma grande reforma e será
reaberto agora em 2020, quando ele terá uma
programação regular e acessível à comunidade
com exibição de obras que não chegam à
região e também uma programação escolar.
Além disso, haverá um circuito de exibição de
mostras itinerantes nos bairros e municípios
do Polo. Neste pilar também está contemplada
uma alteração e ampliação da TV FEMA, que

O Polo Audiovisual do Velho Oeste está
trabalhando em uma união de forças entre
FEMA, Secretaria da Cultura de Assis e Oeste
Cinema e funcionará sob um tripé: Formação,
Produção e Exibição. No pilar de Formação
são oferecidas oficinas nas áreas de roteiro,
produção, direção de fotografia, direção de
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passará a ser um canal aberto em Assis e
teve seu nome alterado para FEMA TV.
Nela, serão exibidas produções locais e
terá a contratação de séries via editais,
além da criação do FEMA Velho Oeste
Play, que é uma plataforma on demand
para exibições de filmes do Polo. Ou
seja, uma plataforma parecida à Netflix,
só que local.

Polo, no financiamento da produção de
mostras e festivais e no desenvolvimento
do FEMA Velho Oeste Play, a plataforma
on demand de exibição de conteúdo.
A prefeitura de Assis entrou como
protagonista nesse cenário, já que as
secretarias da Cultura e da Educação
estão intimamente ligadas a este
grande projeto. A cargo delas estão
o lançamento e a gestão de editais de
formação, com oficinas de formação e
realizar para educadores; prospecção
de recursos públicos e privados do
Ministério da Cidadania (Secretaria
Especial da Cultura); e na composição do
Consórcio Intermunicipal de Cultura,
fazendo a gestão de editais regionais, a
representação junto à Agência Nacional
de Cinema (Ancine) e órgãos públicos
de fomento, além de proposição do
edital de co-investimentos regionais.

Para Arildo Almeida, presidente da
FEMA e o grande idealizador de toda
essa transformação, a criação do Polo
Audiovisual do Velho Oeste é um marco
na cultura de Assis e região. “Nós,
enquanto instituição pública de ensino,
queremos estar presentes nas grandes
mudanças da cidade, como já estamos
na área social e da saúde. Agora,
chegamos também na área da cultura.
E não estamos falando apenas de arte,
mas também de desenvolvimento
econômico. Da mesma forma que
existem investimentos em um polo
industrial, por exemplo, nós estamos
criando um polo audiovisual, que trará
renda para a cidade e formará um novo
mercado, com profissionais capacitados
e formados aqui em Assis”, fala Arildo.

A etapa 1 do Polo Audiovisual do Velho
Oeste, que é a estruturação do projeto,
aconteceu de maio a outubro de 2019.
Agora, o Cine FEMA Piracaia está
fechado para uma grande reforma e
revitalização, com previsão de abertura
em meados de 2020, que é quando começa
a etapa 2 do Polo, com a implantação de
um projeto piloto em Assis. Nos meses
seguintes, entra em vigor a etapa 3, que
é a regionalização, com atuação mais
forte dos municípios que compõem o
Consórcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema (CIVAP).

A FEMA é quem está à frente da criação
do Polo e, desta maneira, fez um aporte
financeiro na reforma e reabertura do
Cine FEMA Piracaia, no financiamento
das obras do NPA, no financiamento
da programação do cinema, na compra
de equipamentos para o almoxarifado,
na disponibilização da FEMA TV ao
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CONSELHO
CURADOR
2019

PRESIDENTE
Arildo José de Almeida
VICE – PRESIDENTE
Flávio Herivelto Moretone Eugênio

MEMBROS NATOS
Dulce de Andrade Araujo - Secretária Municipal de Educação
José Aparecido Fernandes – Prefeito Municipal de Assis
Marlene Aparecida Barchi Dib - Dirigente Regional de Ensino
ENTIDADES
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS (ACIA)
Titular: Nami Sabeh
Suplente: Clóvis Marcelino da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ASSIS E REGIÃO
Titular: Valter de Souza Filho
Suplente: José Antônio Bueno
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA (APM)
Titular: Sebastião Júlio Rodrigues Júnior
Suplente: Edson Khenaifes
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS (APCD)
Titular: Marcelo Carvalho Melo
Suplente: Marcelo Gomes
COMUNIDADE GERAL
Titular: Flávio Herivelto Moretone Eugenio
Suplente: Sem indicação
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CORPO DISCENTE DO IMESA
Titular: Adrielle Farias de Souza
Suplente: Guilherme Cintra dos Santos
CORPO DOCENTE DO IMESA
Titular: Gerson José Beneli
Suplente: Edson Fernando Pícolo de Oliveira
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MAGISTÉRIO DE ASSIS
Titular: Nilson Silva
Suplente: Iza Maria Silenieks Giannasi
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS (Unesp) – Campus de Assis
Titular: Eduardo Galhardo
Suplente: Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi
FUNCIONÁRIOS DA FEMA
Titular: Filipe Max de Oliveira Souza
Suplente: Sem indicação
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) – 27ª Subseção de Assis
Titular: Gustavo Gomes Silva
Suplente: Paulo Roberto Dias da Motta
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Titular: Arildo José de Almeida
Suplente: Reomar dos Reis Uliana
SINDICATOS DOS TRABALHADORES DE ASSIS
Titular: Hélio Paiva Matos
Suplente: Vagner José de Campos
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