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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Uma intensa 
atuação 
institucional 
caracterizou 
as atividades 
esenvolvidas 
pela FEMA 
no exercício 
de 2017, com 
resultados 

bastante 
satisfatórios. Destacamos:

Aprovação do Projeto de Lei n. 72/2017, que 
propôs nova redação aos dispositivos da Lei 
de Criação da instituição. Essa aprovação 
culminou na Lei 6.371, 06/10/2017, a qual 
representa uma grande vitória para a instituição, 
que sempre foi tida como fundação de direito 
privado.

Participação no III Encontro da Associação das 
Instituições Municipais de Ensino (AIMES), em 
virtude de que a AIMES é uma Associação que 
busca o fortalecimento de instituições com o 
perfil da FEMA, as denominadas autárquicas 
e fundações que têm desempenhado um papel 
importante na política educacional do Estado 
de São Paulo.

Efetivação da parceria com a Prefeitura 
Municipal de Assis, com relação ao curso de 
Medicina, a qual tem por objetivo a construção 
de 40 (quarenta) consultórios em 8 (oito) Postos 
de Saúde periféricos do Município de Assis.

Firmou-se convênios com instituições pioneiras 
na Educação a Distância (EaD), na expectativa 
de que a fundação também desenvolva 
conhecimento e tecnologia nessa área de 
atuação. Buscou-se que a fundação possa 
ofertar preparação para médicos graduados no 
exterior que por alguma razão não tenham sito 
habilitados no Exame Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições 
de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

A FEMA atuou, também, no projeto de ampliação 
da potência da rádio FEMA e na possibilidade de 
a TV FEMA ser contemplada com sinal aberto 
de televisão. As ações da FEMA junto ao IMESA 
com o Conselho Estadual de Educação (CEE) 
estiveram direcionadas para a solicitação do 
reconhecimento dos Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis.

Pleiteou-se, também, a implantação do Curso 
de Engenharia Civil, bem como prorrogação 
da autorização de funcionamento do Curso 
de Fisioterapia. Captação de convênios com 
empresas de Assis e região para a oferta 
de estágios externos, com o Ministério da 
Educação para a concessão do Financiamento 
Estudantil (FIES) e com o programa de 
Intercâmbio IAESTE (International Association 
for the Exchange of Students for Technical 
Experience), que possibilita a realização de 
estágio no exterior.

Presidente da FEMA
Arildo José de Almeida



EDITORIAL

Depois de muitos esforços nos anos anteriores, 
2017 foi tempo de realizar. Essa é a melhor palavra 
para expressar o nosso trabalho na FEMA, neste 
período que passou. Realizar é um verbo que só 
pode ser usado na união e na colaboração. Ou 
seja, um grupo comprometido e apaixonado, qual-
ificado e capacitado se empenhou em executar 
grandes realizações. Afinal, ninguém faz nada 
sem a colaboração de seu time.

2017 foi tempo de melhorar e modernizar a 
estrutura física do nosso campus. Realizamos 
mais uma etapa das obras de acessibilidade e 
refizemos as instalações elétricas dos prédios 
das salas de aulas, para receber melhores equi-
pamentos, como os aparelhos de ar condicionado, 
que agora estão em 100% das salas. 

Os laboratórios também ganharam atenção 
especial no ano passado. 40 novos computa-
dores foram comprados para as duas salas dos 
laboratórios de Informática. Também investimos 
na modernização dos laboratórios da área de 
saúde, para atender adequadamente aos veter-
anos e receber os novos alunos de Medicina, 
Enfermagem e Fisioterapia. 

Este último curso, inclusive, foi uma de nossas 
grandes conquistas em 2017, que se materializa 
em 2018. A abertura do curso de Fisioterapia 
reforça ainda mais a nossa vocação para cursos 

da saúde, além da nossa já tradicional força e 
reconhecimento pedagógico nas outras áreas, 
com cursos já sólidos. 

E por falar na parte acadêmica, não podemos 
deixar de comemorar a alta aprovação do Direito 
no exame da OAB. Em mais um ano, aprovamos 
muitos alunos do quinto ano da graduação, o que 
prova que nosso curso tem uma formação teórica 
consistente, que acaba garantindo uma melhor 
prática da advocacia.

Tanto funcionários quanto professores e presta-
dores de serviço deram o seu melhor para que 
pudéssemos terminar 2017 com a sensação do 
dever cumprido. Sabemos que há muito o que 
se fazer e sempre, afinal a FEMA é uma institu-
ição viva. Há vida transbordando por todos os 
seus canais. A energia de realização deve se 
manter por 2018, para que possamos comemorar 
ainda mais no 
próximo 
fechamento. 
Vamos em 
frente!

Diretor Executivo da FEMA
Professor Eduardo Augusto Vella Gonçalves
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CONSELHO CURADOR 2017
PRESIDENTE

Arildo José de Almeida

VICE – PRESIDENTE
Flávio Herivelto Moretone Eugênio

MEMBROS NATOS
 José Aparecido Fernandes – Prefeito Municipal de Assis

Dulce de Andrade Araujo - Secretário Municipal de Educação
Valmir Dionizio - Presidente da Câmara Municipal de Assis
Leide Célia Dainese Correia - Dirigente Regional de Ensino

ENTIDADES
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS (ACIA)

Titular: Joseval Reis Batista 
Suplente: Nami Sabeh

 
 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ASSIS E REGIÃO

Titular - 1: José Antônio Bueno
 Suplente - 1: Paulo Luiz Dal Poz

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
 Titular - 1: Daniel Alexandre Bueno
 Suplente - 1: José Antônio de Camargo Filho

Titular - 2: Flávio Herivelto Moretone Eugenio
 Suplente - 2: Daniela de Kássia Nogueira Bezson



 COMUNIDADE GERAL
Titular*

Suplente*
*Sem indicação

CORPO DISCENTE DO IMESA
 Titular: Filipe Max de Oliveira Souza

Suplente: Juliana Ferreira 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: Sandra Aparecida Ferreira

FUNCIONÁRIOS DA FEMA
 Titular: Rafael de Lima Rodrigues

Suplente: Felipe Leonardo Miguel Ferreira

FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA (FAC)
 Titular: Renata Ribeiro Niz de Castro

Suplente: Diego Marcelo

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) – 27ª Subseção de Assis
 Titular: Alexandre Monte Constantino
 Suplente: Francisco José Alves

 
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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A fundação é mantenedora do Instituto Municipal 
de Ensino Superior de Assis (IMESA) que 
ofereceu, em 2017, 11 cursos de graduação e 3 
de pós-graduação. Presta serviços à comunidade 
por intermédio de seus Centros de Pesquisa em: 
Ciências (CEPECI) e Informática (CEPEIN). 

Dispõe de um provedor de Internet – FEMAnet 
e de um Laboratório de TV e Rádio, a TV FEMA, 
canal universitário e Rádio FEMA FM, 105,9.
Histórico da criação

A FEMA foi instituída pelo Poder Público Municipal, 
cujo ato desencadeou o processo de organização 
de uma instituição de ensino de importância 
regional, que vem, há 32 anos, consolidando seu 
papel na educação e na pesquisa.

Finalidades Estatutárias

A FEMA tem por finalidade o ensino, a pesquisa 
e a difusão cultural em geral, visando à promoção 
das classes populares e a elevação do nível 
cultural e educacional do município, da região 
e do país.

A participação no processo de desenvolvimento 
do país, contribuindo para a correção das 
desigualdades sociais, proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e a 
velhice, o amparo às crianças e adolescentes 

carentes, promoção da integração ao mercado 
de trabalho, a habilitação e a reabilitação das 
pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária.

A prestação de serviços à comunidade, não como 
assistencialismo, mas como claro compromisso 
de solidariedade.
A produção e veiculação de programas de rádio 
e/ou televisão educativa.

Estrutura de Funcionamento

A  administração da FEMA é de responsabilidade do 
Conselho Curador, composto por representantes 
de diversas entidades civis assisenses. É o 
órgão soberano de deliberação das atividades 
desenvolvidas pela mantenedora. Seu presidente 
assume, automaticamente, a Presidência da 
fundação – sem qualquer remuneração, cuja 
responsabilidade administrativa é dividida com 
um Diretor Executivo.

Atuação Institucional

Uma intensa atuação institucional caracterizou as 
atividades desenvolvidas pela FEMA no exercício 
de 2017, com resultados bastante satisfatórios. 
Destacamos:
Aprovação do Projeto de Lei n. 72/2017, que 
propôs nova redação aos dispositivos da Lei de 

ADMINISTRAÇÃO
Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), entidade de direito público, 
sem fins lucrativos, instituída pela Lei Municipal n. 2.374, de 19 de outubro de 1985, 
com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Assis, na Avenida 
Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130.



Criação da instituição. Essa aprovação culminou 
na Lei 6.371, 06/10/2017, a qual representa uma 
grande vitória para a instituição, que sempre foi 
tida como fundação de direito privado.
Participação no III Encontro da Associação das 
Instituições Municipais de Ensino (AIMES), em 
virtude de que a AIMES é uma Associação que 
busca o fortalecimento de instituições com o 
perfil da FEMA, as denominadas autárquicas e 
fundações que têm desempenhado um papel 
importante na política educacional do Estado de 
São Paulo.

Efetivação da parceria com a Prefeitura Municipal 
de Assis, com relação ao curso de Medicina, 
a qual tem por objetivo a construção de 40 
(quarenta) consultórios em 8 (oito) Postos de 
Saúde periféricos do Município de Assis.

Firmou-se convênios com instituições pioneiras 
na Educação a Distância (EaD), na expectativa de 
que a fundação também desenvolva conhecimento 
e tecnologia nessa área de atuação.
Buscou-se que a fundação possa ofertar 
preparação para médicos graduados no exterior 
que por alguma razão não tenham sito habilitados 
no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Instituições de Educação 
Superior Estrangeira (Revalida).
A FEMA atuou, também, no projeto de ampliação 

da potência da rádio FEMA e na possibilidade de 
a TV FEMA ser contemplada com sinal aberto de 
televisão.

As ações da FEMA junto ao IMESA com 
o Conselho Estadual de Educação (CEE) 
estiveram direcionadas para a solicitação do 
reconhecimento dos Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis.

Pleiteou-se, também, a implantação do Curso 
de Engenharia Civil, bem como prorrogação 
da autorização de funcionamento do Curso de 
Fisioterapia.

Captação de convênios com empresas de Assis 
e região para a oferta de estágios externos, com 
o Ministério da Educação para a concessão 
do Financiamento Estudantil (FIES) e com o 
programa de Intercâmbio IAESTE (International 
Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience), que possibilita a realização 
de estágio no exterior.

Ações Desenvolvidas Administração

Aquisição de área de 1.945,25 m2 para integrar 
o perímetro do campus da fundação.
Realização de processos licitatórios para a 
construção dos sete consultórios médicos de 
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apoio e atendimento do Programa de Integração 
Ensino – Serviços – Comunidade que visa oferecer 
o campo da prática aos alunos de Medicina das 
Unidades de Saúde.
Aprovação de convênios com o Poder Judiciário 
visando ampliar o número de vagas do campo 
de estágio para os alunos do curso de Direito da 
instituição, bem como com Prefeituras Município 
visando estimular a cooperação técnica e 
científica educacional.
Aprovação de convênio com a Prefeitura Municipal 
de Assis, visando à gestão da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).
Manutenção de 43 bolsas de estudo para o 
Programa de Iniciação Científica (PIC), com o 
objetivo de incentivar a cultura científica entre os 
alunos de graduação do IMESA.

Assessoria de Comunicação

Manteve os canais de comunicação da instituição 
com a comunidade acadêmica e a imprensa local. 
Supriu o sítio da página eletrônica da FEMA, bem 
como grupo de watshapp, e a página da FEMA 
no faceboock.

Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica fez acompanhamento 
de processos, defesa e comparecimento às 
audiências em Assis e Região, da FEMA e do 
UPA, bem como assessorou nos trâmites para 
convênio FEMA/UPA.
Realizou 108 acordos judiciais no valor de R$ 
1.107.349,36, deu entrada em 83 Ações de 
Execução no valor de R$ 398.641,82 e uma ação 
de Desapropriação no valor de R$ 175.072,50.
Produziu pareceres e fez orientações ao corpo 
docente e administrativo da instituição.
Regularizou a estrutura e documentação da 
FEMA, por intermédio da elaboração de Projetos 

de Lei.
Fez defesa em inquéritos civis e representações 
e comparecimento às audiências, bem como 
representou perante autoridades policiais e 
Ministério Público na defesa dos interesses da 
FEMA.
Elaborou notificações extrajudiciais e compareceu 
ao Cartório de Notas visando à produção de atas 
notariais na defesa dos interesses da fundação. 

Materiais

O Setor de Materiais é composto por Compras, 
Licitações, Almoxarifado e Patrimônio. As 
aquisições dos mais diversos itens da FEMA foram 
feitas por intermédio de Processos Licitatórios, 
nas seguintes modalidades:



Recursos Humanos

A fundação manteve em seu quadro 
administrativo 61 empregados do Corpo Técnico 
Administrativo e 121 Docentes.

Realizou sete Processos Seletivos para 
contratação de docentes para as áreas de 
Ciências Sociais Aplicadas – Administração, 
Ciência da Saúde – Enfermagem, Ciências 
Médicas – Laboratório Morfofuncional, Ciências 
Sociais Aplicadas – Comunicação.

Realizou, também, processo seletivo para o 
Corpo Técnico Administrativo da UPA, para as 
funções de Agente Administrativo, Assistente 
Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Técnico de 
Enfermagem, Técnico em Farmácia e Técnico 
em Radiologia.

O Setor de Recursos Humanos – Benefícios, 
que têm por objetivo apoiar financeiramente 
a atividade acadêmica do corpo discente, 
por intermédio de bolsas de estudo, por 
meio de estágios remunerados, destinou R$ 
1.754.629,56 da arrecadação das mensalidades 
ao oferecimento de bolsas de estudo.

Foram 648 alunos beneficiados, nas oito 
modalidades de bolsa, além do FIES, 
oferecido pelo Governo Federal e as demais 
possibilidades oferecidas pela instituição por 
meio de convênios. 

Administração e Gerenciamento de Bolsa de 
Estudo

Atividade: Benefícios

A atividade de Benefícios tem por objetivo gerar 
condições de apoio à atividade acadêmica, seja 
financeiro (bolsas) ou pedagógico (estágios).

Bolsa Carência

Consiste no desconto de 20% na mensalidade 
do estudante economicamente carente e com 
desempenho acadêmico satisfatório, sob 
critérios de visita social da Assistente Social 
apresentando relatório da situação sócio 

econômica da família, condições de moradia, 
números de membros familiares e se há alguém 
com doenças crônicas, com gastos demasiados 
de medicamentos. 
No ano de 2017 atende-se 53 alunos.

Bolsa Emergência

Dar condições aos alunos regularmente 
matriculados, que se encontra em dificuldades 
financeiras momentâneas, um desconto de 20% 
na mensalidade do curso, desde que atendam 
os requisitos exigidos e sejam devidamente 
comprovados. Os critérios da bolsa serão 
mantidos, sendo necessário rever o percentual 
do desconto.
No ano de 2017 atende-se 20 alunos.

Bolsa Estágio Interno

O aluno bolsista da FEMA busca amadurecimento 
e a prática do desenvolvimento profissional, 
adquirindo uma atitude de trabalho sistematizada 
com uma consciência de sua produtividade 
dentro da Instituição.
Esta prática de estágio propicia aos alunos, 
economicamente carentes, e de interesse 
curricular, a receberem pelo trabalho 
desenvolvido um desconto de até 85% do valor 
da menor mensalidade da Instituição.
No ano de 2017 atende-se 149 alunos.

Bolsa Família

Tem como finalidade viabilizar o ingresso 
de mais de um membro da mesma família, 
oferecendo desconto de 10% para cada familiar 
na condição de dependência financeira dos 
pais, alunos cônjuges, pais e filhos.
No ano de 2017 atende-se 96 alunos.

Bolsa Empresa

É um programa de Estágio e de Desenvolvimento 
Profissional, por meio de parcerias com empresas 
de Assis e região, em que o aluno da FEMA tem 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos 
e, dessa forma, preparar–se para enfrentar o 
competitivo mercado de trabalho.
A empresa por sua vez terá estágios qualificados 
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com acesso às modernas teorias e tecnologia do 
mercado com redução dos encargos sociais para 
a empresa. A Bolsa Empresa está amparada no 
fundamento Legal da Lei Federal n. 11.788 de 
25 de Setembro 2008.
No ano de 2017 atende-se 113 alunos.

Financiamento Estudantil (FIES)

Financiamento Estudantil é uma parceria 
entre o FNDE, Instituição, Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil, em que o aluno, 
regularmente matriculado e com rendimento 
acadêmico satisfatório, tem a opção de 
participar do processo seletivo realizado pelo 

FNDE e administrado pela Assistente Social da 
Instituição. É oferecida a oportunidade ao aluno 
de financiar até 100% do valor do seu curso 
dependendo da renda per capta familiar. . O 
discente pagará o capital emprestado ao agente 
financiador, em uma vez e meia o tempo de 
utilização do curso com prazo de um ano e meio 
para começar a quitar a dívida contraída.  O juro 
cobrado pelo FNDE a partir do 2º semestre de 
2015 é de 6,5% ao ano e a taxa trimestral é de 
até 150,00 reais.

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 
formalizam os contratos de financiamento e 
estes são aditados a cada seis meses dando a 
opção para o estudante de continuar ou não a 

financiar o seu estudo.
No ano de 2017 atende-se 438 alunos.

Bolsa Escola da Família

O Programa Escola da Família é uma iniciativa 
que une mais de 8 mil profissionais da educação, 
30 mil estudantes universitários e milhares 
de voluntários para criar uma cultura de paz, 
despertar potencialidades e desenvolver hábitos 
saudáveis com aproximadamente 8 milhões de 
jovens que vivem no Estado de São Paulo. 
O objetivo do Programa é a abertura, aos finais 
de semana, de cerca de 4 mil escolas da Rede 
Estadual de Ensino, transformando-as em 
centro de convivência, com atividades voltadas 
às áreas esportiva, cultural, de saúde e de 
qualificação para o trabalho.
 Programação Básica: as atividades são 
desenvolvidas no sábado ou no domingo, 
fazendo 8 horas sendo 4 horas no período 
da manhã e 4 horas no período da tarde, 
obedecendo a uma grade de atividades que 
inclui: Esportes, Cultura, Saúde e Qualificação 
para o Trabalho.
Os educadores universitários que participam 
do programa, trabalham nos fins de semanas, 
desenvolvendo projetos com a comunidade nas 
escolas estaduais cumprindo uma carga horária 
de 08 horas semanais, tendo desconto de 100% 
na sua mensalidade do seu curso;  ficando 50% 
de responsabilidade do Governo do Estado de 
São Paulo e os outros 50% de responsabilidade 
da FEMA.                
No ano de 2017 atende-se 166 alunos.

Bolsa Funcionários e Dependentes da FEMA

Bolsas contempladas conforme Acordo Coletivo 
da Categoria.
No ano de 2017 atende-se 32 alunos.

Programa de Preenchimento de Vagas 
Remanescentes (PPVR)
Programa válido a partir do segundo processo 
seletivo da FEMA, quando as vagas dos cursos 



existentes não são preenchidas.
Os beneficiados são Servidores Municipais 
de Assis e seus dependentes e servidores 
Municipais de outros Municípios que são 
conveniados ao CIVAP.
Porém, os municípios que integram o CIVAP 
devem manifestar interesse junto à Instituição 
de Ensino.
No ano de 2017 atendeu-se 40 alunos.

Parceria de Bolsas de Estudos FEMA e 
Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Assis

Servidores Municipais que prestam Serviços 
na FEMA em contrapartida recebem bolsas de 
100% do valor da mensalidade.
No ano de 2017 atendeu-se 01 aluno.

Programa de Iniciação Científica- PIC

O PIC é mantido com recursos próprios e os 
alunos bolsistas que participam do programa 
recebem descontos de 42,5% da menor 
mensalidade da IES o qual é controlado pelo 
setor social.
No ano de 2017 atendeu-se 43 alunos.
Convênio FEMA e Tribunal Regional Federal da 
3ª Região – TRF 3ºR
   
Este convênio estreita relação entre a FEMA e 
JUSTIÇA FEDERAL, dando a oportunidade do 
estudante do curso de Bacharelado em Direito 
prestar serviços no judiciário e administrativo 
aprimorando os conhecimentos pedagógicos 
junto com a prática. Os alunos são selecionados 
através de provas escritas de conhecimento 
específico, análise do desempenho escolar e 
entrevista.
A FEMA oferece duas (2) bolsas de 100% do 
valor da mensalidade correspondendo a quatro 
alunos com desconto de 50% para cada um. 
No ano de 2017 atendeu-se 11 alunos

Convênio FEMA e Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região - 1ª e 2ª Vara

Este convênio estreita relação entre a FEMA e 
1ª e 2ª Vara do Trabalho, dando a oportunidade 
do estudante do curso de Bacharelado em 

Direito prestar serviços no TRT e administrativo 
aprimorando os conhecimentos pedagógicos 
junto com a prática. Os alunos são selecionados 
através de provas escritas de conhecimento 
específico, análise do desempenho escolar e 
entrevista.
A FEMA oferece cinco (5) bolsas de estagio para 
cada Vara do Trabalho correspondendo a dez 
alunos com desconto de 100% para cada um. 
No ano de 2017 atendeu-se 09 alunos

Convênio FEMA e FUNDAÇÃO FUTURO
Projeto Legião Mirim

Este convênio estreita relação entre a FEMA 
e LEGIÃO MIRIM, dando a oportunidade 
aos adolescentes vinculados aos projetos da 
Fundação Futuro os quais tem direito a quatro 
(4) bolsas integrais sendo avaliado socialmente 
pela equipe responsável da Legião Mirim.
No ano de 2017 atendeu-se 08 alunos

Convênio FEMA e AUTARQUIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES – AMEA

Este convênio estreita relação entre a FEMA 
e AMEA, dando a oportunidade e incentivo 
educacional e esportivo ao atleta do município 
de todas as categorias esportivas sendo 
contemplados com cinco (5)  bolsas integrais a 
critérios da própria AMEA.
No ano de 2017 atendeu-se 05 alunos

Convênio FEMA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMARCA 
DE ASSIS

Este convênio estreita relação entre a FEMA e 
o CEJUSC, dando a oportunidade aos alunos 
do curso de Direito para atuar junto ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
sendo duas bolsas de 50 % em desconto na 
mensalidade. 
No ano de 2017 atendeu-se 05 alunos

Convênio FEMA e DELEGACIA SECCIONAL 
DE POLÍCIA DE ASSIS 
   
Este convênio estreita a relação entre Instituição e 
“Polícia Civil e Cidadania - DELSECPOL ASSIS”, 
viabilizando a interação dos acadêmicos de 
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direito e a população; visando uma prestação de 
serviço policial mais humanizada e a facilitação 
do acesso da população ao serviço policial e 
ainda propõe ao estudante aprendizado prático 
e externo com visita a resolução de conflito. 
Disponibilizando 2 bolsas de 100% para cada 
uma delas.
No ano 2017 atendeu-se 10 alunos



Serviços Gerais

O Setor de Serviços Gerais administra as áreas 
de Manutenção, Telefonia, frota e terceirização 
(portaria, limpeza e jardinagem). Coube à 
Supervisão de Serviços Gerais estabelecer os 
trabalhos possíveis de serem atendidos pela 
equipe interna e os que seriam destinamos para 
empresas especializadas.

A Frota da instituição foi renovada com a 
aquisição de um veículo para atender as viagens 
de longa distância. 

Os serviços terceirizados (portaria e limpeza) 
foram mantidos com o mesmo número de 
funcionários no ano anterior, incluindo-se a 
jardinagem conforme o quadro abaixo:



16

CEPECI
Centro de Pesquisa em Ciências

Atividades Desenvolvidas pelos Centros de 
Pesquisa

O Centro de Pesquisa em Ciências (CEPECI) 
atendeu nas áreas de Vigilância Sanitária, 
Qualidade de água de Hemodiálise, Sistema 
Autônomo de Abastecimento de Água, Controle 
de despejos industriais evitando a poluição dos 
rios, Orientação para o cuidado com a água, 
manejo de peixes e sementes, Suporte para a 
implantação ou desenvolvimento de indústrias 
de transformação de alimentos e Coleta de 
amostras de água para fins de outorga.

Prestou serviços a 10 clientes que possuem 
contratos mensais num total de R$ 38.847,92. 
Desenvolveu e acompanhou 05 alunos que 
foram orientados para realização dos trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) e 03 do Programa 
de Iniciação Científica (PIC).

Participou de reuniões técnicas no Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Médio Paranapanema 
(CBH-MP), na Câmara Técnica de Planejamento, 
Avaliação e Saneamento – CTPAS, PBH-MP, GT-
IES, no Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (CONDEMA), Conselho Municipal 
sobre Drogas (COMUD) e na Comissão de 
Acompanhamento da Elaboração do Plano de 
Carreira da FEMA.

Desenvolveu dois projetos de pesquisa 
financiados pelo Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FEHIDRO): Avaliação da qualidade da 
água como indicador ambiental na sub bacia do 
Pari, Médio Paranapanema/SP, por meio do IVA 
- Índices de Qualidade das Águas para Proteção 
da Vida Aquática e de Comunidades Aquáticas 
e da presença de estrógenos.”, no valor de R$ 

260.380,40 e o Avaliação da qualidade da água 
das nascentes urbanas de Assis/SP, por meio 
do IQA - índice de qualidade das águas de R$ 
176.539,50.

Fez visitas técnicas à ETEC Augusto Tortolero 
Araújo em Paraguaçu Paulista e participou do 
Encontro Regional Sudeste para o 8º Fórum 
Mundial da Água / XV Diálogo Interbacias, 
realizado em São José do Rio Preto. 

Prestou serviços à comunidade na realização 
de análises gratuitas totalizando R$ 2.150,00, 
cujas instituições beneficiadas foram Asilo São 
Vicente de Paulo, Instituto Idac Maanain, Lar 
dos Velhos, Prefeitura Municipal de Assis – 
SMAS, Projeto Broto Verde e Santa Casa de 
Misericórdia de Assis.



CEPEIN
Centro de Pesquisa em Informática 

Adquiriu servidores de dados para as redes 
administrativas e acadêmicas, bem como 
equipamentos para os setores administrativos 
e Laboratórios de Informática. Ampliou o sinal 
para acesso à rede Wireless e instalou rede de 
fibra óptica conectando Blocos 8 e 9.

Criou e registrou grupo de pesquisa CEPEIN 
no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 
- Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.

Assinou convênios acadêmicos com a IBM 
e com a Microsoft, os quais permitiram que a 
instituição utilizasse softwares originais para 
fins acadêmicos, de forma legalizada, gerando 
grande economia financeira para a fundação. 

Pactuou parcerias Acadêmicas com TCP Brasil 
Sistemas e Ingeniería (Multinacional Espanhola); 
KSI Consultores Associados; CommandPerfect 
e Estrutura Física e Suporte Técnico para o 
Projeto Integr@Assis (Entidade Nosso Lar, Vivo 
e FEMA).

Efetivou convênios com DeakinUniversity, 
Australia, College of Saint Rose, EUA, 
Bouchereau Lingua International, Canadá, 
University of California Riverside, EUA e The 
Manhattan Institute of Management, EUA, 
visando intercâmbio para os alunos da FEMA.

Publicou Trabalhos Científicos desenvolvidos 
por professores e alunos da instituição, a saber:

Evento  Autores 
ers in 

Conference 
Indianapolis 
EUA 

The use of Comic Strips in the teaching of 
 

BARROS, D. M. R.; 
BEGOSSO, L. R., 
FABRI, J. A. ; 
LERARIO, A.  

da FEMA 
Assis, 
Brasil 

 
OLIVEIRA, S. M.; 
BEGOSSO, L.R.  

 para o ensino de 
Algoritmos 

PINTO, J.V.P; 
LEMOS, L.T.; 
NUNES, M.G.; 
BEGOSSO, L.R.; 
BEGOSSO, L.C.; 
CUNHA, D.S. 

Um Estudo Exploratório Acerca De Como O 
“Dado” Poderá Transformar A Saúde Por Meio 
Da Tecnologia De Big Data 

GONÇALVES, G. A. 
M.; POLETTO, A. S. 
R. S. 

Tecnologia big data na área da saúde ALVES, F. H.; 
POLETTO, A. S. R. S. 

Um estudo explanatório acerca dos modelos 
de banco de dados nosql 

BEGOSSO, K. L.; 
POLETTO, A. S. R. S. 
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O CEPEIN atendeu, na área de Informática, os 
setores: Acadêmico, Almoxarifado, Biblioteca, 
Cepeci, Compras, Financeiro, Contábil, Jurídico, 
Laboratórios de Informática, Laboratórios de 
Medicina, Patrimônio, Recursos Humanos, 
entre outros. 

Disponibilizou e administrou acesso à Internet 
para toda a Instituição, bem como executou 
a manutenção técnica nos equipamentos da 
fundação.

Participou dos eventos relacionados a seguir:

Organizou o Curso de Conversação em Inglês 
– Extensão Universitária, para Intercambiários 
dos EUA, Holanda e Bélgica, no período de 
15/03/2017 a 31/05/2017. A palestra “O Papel 
do Analista de Negócios”, em 08/10/2017, 

ministrada por Raíssa Helena Begosso – Abilis 
Software e a Palestra: “Gerenciamento de 
Projetos de Software”, por Celso JubramSawaia 
– McGillUniversity, Canadá, em 25/10/2017.

Ministrou as Palestras “O Mercado de Trabalho 
na área da Informática”, em 23/03/2017 e sobre 
Programas de Intercâmbio, em 27/04/2017, 
ambas para os alunos da FEMA. Em 07/06/2017 
e 21/09/2017, respectivamente, palestrou para 
os alunos das escolas Escola José Augusto 
Carvalho e Escola Rachid Jabur, ambas de 
Cândido Mota, sobre “O Mercado de Trabalho 

na área da Informática”. 

Coordenou e possibilitou 
o intercambio de dois 
Estudantes, um pelo Programa 
IAESTE, discente do Curso de 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas – FH KolnInstitutof 
Media andImaging Technology 
– Koln, Alemanha, de setembro 
a Dezembro e da aluna de 
Direito para BLI Escola de 
Idiomas – Montreal, Canadá, 
bem como o intercambio de 
quatro professores, também, 
para o BLI Escola de Idiomas – 
Montreal, Canadá.

Auxiliou o recebimento de cinco 
intercambiários, sendo quatro 

pelo Rotary International, da Holanda, EUA, 
Bélgica e Austrália e pelo IAESTE uma aluna 
da University of Applied Sciences e um aluno da 
UniversitätBayreuth, ambos da Alemanha.
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O IMESA É MUITO MAIS 
QUE UM INSTITUTO DE 
ENSINO
O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis é ensino, pesquisa, extensão e difusão 
cultural desde 1989. Possui um corpo docente composto 32 Especialistas, 61 Mestres 
e 23 Doutores e 1 Pós-doutor. Atualmente tem 2.140 alunos na Graduação e Pós 
Graduação. Oferece os seguintes cursos de graduação e pós graduação:

Graduação:

Administração

Análises de Sistemas

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Fotografia

Medicina

Publicidade e Propaganda

Química

Cursos de Especialização Lato-Sensu em:

Administração Financeira, Contábil e Controladoria

Direito Civil e Processual Civil

Direito Previdenciário
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LABORATÓRIOS
Como suporte aos cursos de Graduação e Pós-Graduação, a FEMA dispõe dos 

seguintes laboratórios:

Agência de Publicidade Geração Propaganda

A Agência contribui para a formação e o 
desenvolvimento de uma nova cultura publicitária 
na região, formando profissionais, aptos a 
realizar pesquisas teóricas e trabalhos práticos 
relacionados ao marketing, à publicidade e à 
propaganda.

Anatomia e Enfermagem

Com seus modernos equipamentos o Laboratório 
de Anatomia e Enfermagem permite ao aluno, 
orientado por princípios éticos e humanísticos, 
treinar procedimentos de enfermagem.



Eletrônica Digital – LED

O LED tem como objetivo fornecer apoio, em ensino 
e pesquisa, aos professores e alunos das áreas de 
ciências exatas.

FEMAJúnior

A empresa laboratório FEMAJúnior possibilita ao 
aluno aprimorar seus conhecimentos, por meio da 
vivência de situações reais nas áreas de consultoria 
e gerenciamento. Favorece também a interação com 
o mercado de trabalho e com os clientes.

Núcleo de Práticas Gerenciais, FEMAJr, tem um 
papel importantíssimo na execução de atividades 
que envolvem as microempresas, pois permite aos 
acadêmicos, colocar em prática temas discutidos 
em sala de aula, bem como testar e validar por meio 
do (Plano de Negócios), quanto a sua viabilidade 
socioeconômica.

Física

Voltado aos cursos de Ciência da Computação e 
Química Industrial, o Laboratório de Física possibilita a 
aplicação aos alunos a aplicação seus conhecimentos 
teóricos a situações concretas.

Fotografia

O Laboratório de Fotografia viabiliza a produção de 
material jornalístico e publicitário para fins acadêmicos 
e comunitários. Permite, também, a realização de 
coberturas jornalísticas das atividades institucionais.

Informática

São sete salas devidamente equipadas e utilizadas 
pelos alunos e para a realização de trabalhos 
acadêmicos e para o aprendizado de programas 
e aplicativos direcionados a seus cursos, incluindo 
também o acesso à Internet..

Medicina

O Laboratório de Práticas em Ciências da Saúde conta 
com tecnologia de ponta e permitirá aos estudantes 
colocar em prática os conteúdos assimilados nas 
aulas teóricas. 

O espaço é dividido em 3 setores: Morfo-funcional, 
Simulação Realística Avançada e Habilidades.

Núcleo de Prática Jurídica e Monografia

Possibilita aos estudantes de Direito atuarem 
em processos simulados nas áreas cível, penal 
e trabalhista. Oferece atendimento gratuito à 
comunidade, em convênio com a OAB. Conta com 
salas de audiência e um tribunal de júri.

Química

A moderna estrutura do Laboratório de Química 
propicia aos alunos e estagiários, supervisionados 
por profissionais qualificados, aliar a teoria à prática

Rádio e TV

Os Laboratórios de Rádio e TV integram vários ramos 
da comunicação e asseguram aos alunos a produção 
de programas jornalísticos e publicitários, bem como 
o treinamento em áudio, vídeo e fotografia publicitária 
e jornalística.
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Jurados da Expo Inovação



Recepcionou calouros e veteranos de 
Administração e Ciências Contábeis.

Prestigiou a colação de grau do Curso de 
Administração e homenagem de honra ao Mérito 
pelo Conselho Regional de Administração (CRA).

Participou como Membro Suplente no Conselho 
Curador da FEMA e atuou como membro do 

Comitê Gestor do PAE – Posto de Atendimento 
ao Empreendedor (SEBRAE).

Organizou e coordenou a Semana de Estudos 
Gerenciais, com as Palestras intituladas: Pessoas 
excelentes, resultados surpreendentes, 

Coaching: ferramenta para transformação 
pessoal e organizacional, Empreendedorismo e 
cultura empreendedora, Mercado de Capitais e 

Profissional de Contábeis, Gestão dos Recursos 
Hídricos no Brasil: Um estudo sobre água virtual, 
Responsabilidade social empresarial: valores, 
atuação e compromisso comunitário, Gestão da 
qualidade da informação por meio de processos 
e A Relação da Microeconomia com o Sistema 
de Custeio Variável: Um Estudo de Caso na 
Constituição de Uma Microempresa no Comércio 
Varejista de brindes personalizados. A abertura 

da semana foi abrilhantada com 
o Grupo de Seresta da Unesp – 
Campus de Assis, bem como o 
encerramento foi realizado com 
uma mesa redonda que teve 
a participação do egressos da 
FEMA.

Firmou parceria com o Centro 
de Integração Empresa-Escola 
(CIEE), Conselho Regional de 
Administração (CRA) – Delegacia 
de Presidente Prudente – SP, 
SEBRAE, Associação Comercial 

e Industrial de Assis (ACIA) entre outras.

Organizou as palestras “Administração, Marketing 
e Empreendedorismo” e Fiscalização Orientativa 
do CRA em comemoração aos 52 anos do 
“Dia Nacional do Administrador” e Palestra em 
homenagem aos 72 anos do “Dia Nacional do 
Contador”, “A contabilidade na era digital”.

COORDENADORIA DA ÁREA DE 
CIÊNCIAS GERENCIAIS
Cursos de Administração e Ciências Contábeis

Semana de Estudos Gerenciais
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Participou da Feira de Profissões na Escola 
Rachid Jabur, de Cândido Mota com o intuito de 
divulgar o Curso de Administração e Ciências 
Contábeis, bem como na Feira das Profissões 
de Assis.

Conduziu os alunos ao XXII – CONAD – 
Congresso Nacional de Administração, um dos 
maiores Congressos das Américas Goiânia – GO, 
bem como acompanhou os discentes a uma visita 
técnica a Natura, Cajamar – SP, bem 
como visitaram, também à Bovespa e 
puderam não só conhecer o espaço 
físico dessa bolsa de valores, mas 
também assistiram a palestra Mercado 
de Capitais.

Participou da Tribuna Livre da Câmara 
Municipal de Assis para divulgar os 
eventos realizados na ACIA, Expo 
Inovação e Feira das Nações.

Contatou outras instituições de ensino 
superior que têm empresas juniores. 
Organizou a FemaFest e participou da 
Ação solidária ao Abrigo dos Idosos 
e elaborou Projeto para transformar a 
FEMAJr em Núcleo de Práticas Gerenciais.

Participou do Fórum Científico da FEMA – 
Semana Nacional de Ciência & Tecnologia com as 
seguintes palestras: Coaching: ferramenta para 
transformação pessoal e organizacional, Gestão 
dos Recursos Hídricos no Brasil: Um estudo sobre 
água virtual, Responsabilidade social empresarial: 
valores, atuação e compromisso comunitário. 
Gestão de qualidade da informação por meio 
de processos. Relação da Microeconomia com 
o Sistema de Custeio Variável: Um Estudo de 
Caso na Constituição de Uma Microempresa no 

Comércio Varejista.

Promoveu, por intermédio da FemaJr a ação 
solidária ao Abrigo dos Idosos.

Possibilitou a Manutenção do Software Contábil 
– Domínio, instalado no laboratório de informática 
e Manutenção do Link do CRC-SP no site: www. 
fema.edu.br. Efetuou a manutenção do Convênio 
com APROC- Associação dos Profissionais de 

Contábeis, com a FEMA, que abre campo de 
estágio para os alunos de contábeis em parceria 
com ACIA - Presidente da APROC-ASSIS.

Organizou para que Professores do Curso de 
Contábeis ministrassem o Curso Preparatório 
de Proficiência para os alunos do 4º ano. 
Oficialmente o resultado da 2ª edição da prova do 
Conselho Federal de Contabilidade, que habilita 
os graduados em Ciências Contábeis a exercer 
a função de Contador. Pelo resultado tivemos 

Café com o Presidente do CRC/SP Gildo Freire de Araújo



Jurados da Feira das Nações

5 alunos aprovados nesta edição, que 
somados aos 2 aprovados anteriormente, 
temos a primeira turma de formandos em 
Ciências Contábeis com 7 aprovados no 
referido exame. Pelo resultado apenas 
dessa última avaliação tivemos, 17 
alunos que realizaram a prova com 5 
aprovados, que representa 29,41% do 
total. A estatística deste ano ainda não 
foi divulgada, mas a média geral de 
aprovação na mesma edição da prova 
de 2016 foi de 21,84%, sendo assim, 
logo na primeira turma mantivemos 
percentuais acima da média geral.

Realizou a EXPO Inovação com o 
tema “Aqui você empreende” como atividade 
Complementar para Curso de Contábeis com 
apresentação dos trabalhos dos alunos do 2º e 
3º anos da Disciplina de Gestão Mercadológica I 
e II, com interdisciplinaridade com os Cursos de 
Propaganda / Publicidade e Fotografia.

Estreitou lações com os parceiros: ACIA, 
SEBRAE, Prefeitura Municipal de Assis, CIEE 
– Centro de Integração Empresa-Escola, CRA- 
Conselho Regional de Administração, CRC – 
Conselho Regional de Contábeis, a APROC e 
o Posto do Empreendedor que tem a missão de 
contribuir e apoiar novos projetos, entre outros 
que devem ser intensificados, ampliando assim as 
oportunidades de negócios para nossos “alunos 
empreendedores”.
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Participação dos alunos no 16º É dia de Java



COORDENADORIA DE 
INFORMÁTICA
Atividades pedagógicas e acadêmicas desenvolvidas por esta 
Coordenadoria, no ano de 2017, para os cursos de Bacharelado em 
Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas.

Quantidade de alunos por curso e série em novembro 2017
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Titulação do Corpo Docente 

Atividades Desenvolvidas

Dentre as atividades cotidianas da coordenação 
relacionadas ao bom atendimento aos alunos e 
aos professores, bem como o bom andamento da 
Instituição, destacam-se as seguintes atividades 
realizadas:

Período: JANEIRO

Representante da FEMA junto ao Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
e Participação do Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi 
na Feira do Empreendedor em Assis.

Participação em treinamento e aperfeiçoamento 
- Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi participou do 
Tutorial IONIC 2 - Tempo Real - São Paulo, 11/01 
Duração: 8 horas.

Participação em Workshop. PIBITI/CNPq - O aluno 
Carlos Roberto Rossini Junior, do curso de Ciência 
da Computação, representou a FEMA em mais 
uma edição do WTA, o Workshop de Tecnologia 
Adaptativa, em São Paulo, SP. Promovido pelo 
Laboratório de Linguagens e Técnicas Adaptativas 
(LTA) da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, o objetivo do evento é propiciar 
o encontro, o intercâmbio de informação e o 
estabelecimento de novas metas e perspectivas 
para a área de Tecnologia Adaptativa. No 
workshop, Carlos Roberto expôs seu trabalho 
intitulado “O uso de conceitos de injeção de código 
no desenvolvimento de aplicações adaptativas”. A 
pesquisa, orientada pelo professor Almir Rogério 
Camolesi, foi desenvolvida com recursos do 
PIBITI, o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, e concluída em agosto de 2016.

Participação no Projeto Nosso Lar. Alunos dos 
cursos de Informática da FEMA fazem estágio no 



Projeto Nosso Lar e lecionam vários minicursos 
durante o ano para centenas de jovens.

Período: FEVEREIRO

Fema entrega novos profissionais ao mercado.

Colação de grau aconteceu entre quarta e sexta-
feira, após o Carnaval.

Intercâmbio - Aluno da Polônia, Lucasz Pytlak, 
fez intercâmbio na FEMA no CEPEIN, Centro de 
Pesquisas em Informática da FEMA. O intercâmbio 
foi intermediado pela fundação e a IAESTE, um dos 
principais programas de intercâmbio do mundo.

Aluno cursa Ciência da Computação na 
Universidade de Cracóvia, na Polônia. Pytlak 
desenvolveu na FEMA um projeto voltado à 
computação gráfica.

Professor Dr. Almir Rogério Camolesi realizou 
avaliação para renovação de reconhecimento, 
como especialista do CEE-SP, do Curso Superior 
de Informática, da FATEC Mauá, do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
- FATEC - Mauá

Período: MARÇO

Professora Diomara Martins Regiato Barros 
defende banca final de mestrado em Engenharia 
de Software, junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Informática (PPGI) pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR, em 
Cornélio Procópio). Projeto trabalha a utilização de 
HQs (Histórias em Quadrinhos) na documentação 
de softwares, cujo tem é “A utilização de histórias 
em quadrinhos na especificação de requisitos 
de software”. - Programa de Pós-Graduação em 
Informática (PPGI) pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR, em Cornélio Procópio).

Participação Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi 
em Banca de Mestrado, no Programa de Pós 
Graduação, da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), campus Cornélio Procópio 
- Candidata: Diomara Martins Reigato Barros 
(professora da FEMA).

Período: de MARÇO a OUTUBRO
Palestras sobre Mercado de Trabalho em TI em 
escolas Públicas e Privadas de Assis e Região. 
Ministrante Prof. Dr. Luiz Ricardo Begosso. Tema 
“O Mercado de Trabalho na Área de Informática”: 
Escola José Augusto Carvalho - Cândido Mota e 
Escola Rachid Jabur – Cândido Mota - Alunos de 
escolas Públicas e Privadas de Assis e Região. 

Período: ABRIL
Alunos do curso de Ciência da Computação da 
FEMA vencem 1ª Maratona de Programação – 
HACKATHON, promovido pelo AETA – Associação 
de Estudantes de Tarumã - SP. 

Conselho Estadual de Educação – CEE-SP aprova 
a renovação da Grade Curricular do curso de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da FEMA - Reformulação e Renovação 
de Grade Curricular.

Palestras sobre Mercado de Trabalho em TI é 
realizada para alunos ingressantes nos cursos da 
Coordenadoria de Informática. Ministrante Prof. 
Dr. Luiz Ricardo Begosso - Alunos de 1ª séries.

Profa. Diomara Barros defende banca final de mes-
trado em Engenharia de Software
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Período: de ABRIL a SETEMBRO
A Coordenadoria de Informática recebeu, no 
período de abril a setembro, a visita de alunos do 
Ensino Médio de mais de 50 escolas de Assis e 
Região. Essas visitas fazem do programa “Venha 
nos Conhecer”, criado pela Instituição - Alunos de 
escolas Públicas e Privadas de Assis e Região.

PIC - Programa de Iniciação Científica da FEMA. 
A Coordenadoria de Informática obteve 06 
bolsas para professores e 05 bolsas para alunos 
na categoria Individual. Já na categoria Grupo, 
obteve 03 bolsas para professores e 01 bolsa para 
aluno. No total foram conquistadas 09 bolsas para 
professores e 06 bolsas para alunos.

Seguem relações: Alunos e Docente

Modalidade INDIVIDUAL
Professor BOLSISTA e aluno BOLSISTA

Professor BOLSISTA e aluno VOLUNTÁRIO

Professor VOLUNTÁRIO e aluno BOLSISTA

Modalidade GRUPO
Professor BOLSISTA e aluno BOLSISTA

Professor BOLSISTA e aluno VOLUNTÁRIO

Período: de MAIO a NOVEMBRO
Monitorias de Matemática, Algoritmo e Inglês. 
Ministrantes Profa. Dra. Marisa Atsuko Nitto, Profa. 
Me. Maria Ana Bernardo Nascimento e o Prof. 
Esp. Célio Desiró - Alunos das 1ª e 2ª séries dos 
cursos de Informática.

Palestra sobre programas de Intercâmbio. 
Ministrante Prof. Dr. Luiz Ricardo Begosso - Alunos 
e professores.

Período: MAIO
A Coordenadoria de Informática da FEMA 
promoveu o Circuito de Palestras em TI. Alunos 
dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Ciência da Computação lotaram o 
anfiteatro. Danilo Alves, coordenador de projetos 
na TOTVS – Unidade de Assis, abordou o tema 

Material de Divulgação do Circuito de Palestras 
em TI



“Fundamentos do Gerenciamento de Projetos”. 
Na sequencia, Juliano Martins, IT Specialist na 
IBM Brasil, falou sobre “Home Office e Carreira 
Internacional: Perfil e Oportunidades” - Circuito 
de Palestras.

Período: JULHO

Laboratórios de Informática da FEMA são 
renovados. Com Investimentos de R$ 120 mil, os 
cursos presenciais de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
receberão atualizações em seus laboratórios foram 
renovados e ganharam novos equipamentos. 
Foram adquiridos 

10 kits Raspberry Pi 3 (com placa, case e 
fonte) e 7 computadores para os laboratórios 
de Redes e Sistemas Operacionais. Para as 
aulas no laboratório de Física, foram comprados 
10 Molas Helicoidal 10kgf, 10 Molas Helicoidal 
50kgf, 10 Molas Helicoidal 100kgf, 10 Suportes 
Universal, 18 Mufas Dupla, 12 Pinças com Mufa 
e 4 Geradores Eletrostáticos tipo Van Der Graaff. 
No início deste ano, as salas A e B do Laboratório 
de Informática também foram renovadas com a 
aquisição de 40 novos computadores Corei7 e 7 
projetores multimídias com definição HD, que já 
estão sendo utilizados pelos alunos - Renovação 
de Laboratórios.

Coordenadoria de Informática obteve 60% das 
bolsas do PIBIC e 100% das bolsas do PIBITI 
dos Programas de Iniciação Científica do CNPq - 
Alunos e professores.

A Coordenadoria de Informática da Fema celebra 
parceria com EMC Academic Alliance para 
treinamento gratuito aos docentes da Instituição

Coordenadoria de Informática da Fema renova o 
Programa DreamSpark Premium da Microsoft. O 
Programa ‘DreamSpark’, beneficiará a Fema com 
o uso ilimitado do software da Microsoft.

Período: AGOSTO

Participação do 16º É dia de Java. A excursão foi 
acompanhada pela professora Diomara Martins 
Reigato Barros e pela Analista de Sistemas 
Cintia Colognhezi - Alunos dos cursos da área de 
informática e professores.

Alunos dos cursos de Informática da FEMA, 
Análise de Sistemas e Ciência da Computação, 
concluíram pesquisas realizadas por meio das 
bolsas dos programas PIBIC e PIBITI provindas do 
CNPq. Os estudos tiveram início em julho de 2016. 
Ao longo de um ano, os estudantes desenvolveram 
os trabalhos junto à Coordenadoria de Informática 
e voltados às novas tecnologias e novos conceitos. 
Quatro pesquisas foram realizadas. “Análise do 
uso de Gamificação na Engenharia de Software”, 
o aluno Silvio Marcelino de Oliveira e o professor 
doutor Luiz Ricardo Begosso. “Erro após o 
Término da Operação no Desenvolvimento de 
Software”, a aluna Andrezza Lima Aragão e o 
professor doutor Luiz Carlos Begosso. “Projeto 
de Aplicações Complexas usando Tabela de 
Decisões Adaptativas”, o aluno Carlos Roberto 
Rossini Junior e professor doutor Almir Rogério 
Camolesi. “Um Estudo Exploratório acerca de 
como o Dado Poderá Transformar a Saúde por 
meio da Tecnologia de Big Data”, o aluno Gabriel 
Alan Madureira Gonçalves e o professor doutor 
Alex Poletto - Pesquisas de PIBIC e PIBITI com 
bolsas do CNPq.

O professor doutor Alex Poletto, coordenador dos 
cursos de Informática, representou a instituição no 
lançamento do projeto Assis Digital (assisdigital.
com), na Câmara Municipal de Assis.

O ex-aluno Guilherme Anobile, formado no curso 
de Ciência da Computação da FEMA, conquistou o 
prêmio de melhor TCC do MBA da FGV, a Fundação 
Getúlio Vargas, em São Paulo. O chamado 
PMDay, Project Management Day, contempla os 
três melhores trabalhos, em premiação que reúne 
todas as unidades da instituição espalhadas pelo 
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país. O evento é produzido anualmente pela FGV.

Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi participou do 
Treinamento Mão na Massa “ChatBots” - Tempo 
Real, 25/08 e 01/09, EAD (internet), Duração 8 
horas

Período: SETEMBRO
28ª Semana de Informática – A Tecnologia está em 
Tudo. Palestras, Minicursos, Mostra de Software, 
Agricultura Digital e Mesa Redonda. 

Discutir as oportunidades e a carreira na área de 
Tecnologia da Informação (TI) em âmbito nacional 
ampliando o foco de discussões da comunidade 
acadêmica, no sentido de preparar futuros 
profissionais para o mercado de trabalho.

PROGRAMAÇÃO:
Dias 25 e 26/09 - Palestras
Dias 27 e 30/09 – Minicursos e Oficinas
Dia 28/09 – NovAmérica Agricultura Digital e 
Mostra Software
Dia 29/09 - Mesa Redonda com ex-alunos de 
Sucesso
Dia 30/09 – Workshop de UX e Design ThinKing

Período: OUTUBRO

Alunos e Docentes da Coordenadoria de 
Informática apresentaram 16 trabalhos de Iniciação 
Científica no X Fórum Científico FEMA, evento 
realizado junto a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2017.

Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
fazem visita à NovAmérica, acompanhados do 
Coordenador do Curso e de mais 5 professores, 
para conhecer o setor de plantio de cana.
Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
vencem o SWA – Startup Weekend Assis. As três 
primeiras equipes foram formadas por alunos da 
FEMA.

Evento da 28ª Semana de Informática 

Material de Divulgação da Semana de Informática



Equipe vencedora do SWA – Startup Weekend Assis

Visita à NovAmérica

A Coordenadoria de Informática participou 
efetivamente da Campanha do Vestibular 2018, 
divulgando vários eventos, acontecimentos, 
realizados pelo professores e alunos. Foi criado 
um Facebook “informaticafema” do curso para 
impulsionar as atividades.

Participação do Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi, 
e alunos, no evento ECO.TIC 2017 Cidades 
Inteligentes (http://www.ecotic.net.br). Evento de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Norte 
do Paraná, realizado pelo Arranjo Produtivo Local 
de TI e SEBRAE de Londrina/PR, em Londrina/
PR, no período de 18 a 19 de Outubro.

Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
participam de Treinamento sobre Projeto de 
Banco de Dados oferecido pela Coordenadoria 
de Informática, e ministrado pelo Prof. Dr. Alex 

Poletto.

A Coordenadoria de Informática da FEMA deu 
continuidade no Circuito de Palestras em TI. 
Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação assistiram 
mais duas palestras: 18/10/2017: “O Papel do 
Analista de Negócios” - Palestrante: Raíssa 
Helena Begosso – Abilis Software e 25/10/2017: 
“Gerenciamento de Projetos de Software” - 
Palestrante: Celso Jubram Sawaia – McGill 
University, Canadá

Professor Dr. Luiz Ricardo Begosso realizou 
avaliação de curso, como especialista do INEP-
MEC, na FACAN em São Luis do Maranhão.

Período: NOVEMBRO
Professor Dr. Luiz Ricardo Begosso participou 
do curso Introdução à Métodos Ágeis – Cultura 
Ágil, de 06/10 a 21/11/2017 - Treinamento e 
Aperfeiçoamento. 

Professor Dr. Luiz Ricardo Begosso avaliou 
Projetos para a FAPITEC - Fundação de Apoio 
à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do estado 
de Sergipe - Avaliação de Projetos de Pesquisa

Publicação de artigo intitulado The use of Comic 
Strips in the teaching of Software Engineering no 
IEEE Frontiers in Education Conference 2017, em 
Indianapolis, EUA – Prof. Diomara Martins Reigato 
Barros e Luiz Ricardo Begosso.
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A Coordenadoria de Informática da FEMA 
promoveu o Circuito de Palestras em TI. Alunos 
dos cursos de
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 
Ciência da Computação lotaram o anfiteatro. Dois 
engenheiros da TOTVS, unidade de São Paulo 
falaram sobre Inteligência Artificial e Ciência de 
Dados na era da Transformação Digital - Circuito 
de Palestras.

Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
participam de PHP com MySQL oferecido pela 
Coordenadoria de Informática, e ministrado pelo 
Prof. Dr. Alex Poletto e alunos da 4ª série do 
curso de Ciência da Computação - Treinamento 
e Minicursos.

A Coordenadoria de Informática da FEMA 
promoveu um Tutorial de SCRUM. Alunos dos 
cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
e Ciência da Computação lotaram o anfiteatro. O 
tutorial foi

 ministrado por Paulo Diniz, da Diniz Aplicativos e 
organizado pela Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi 
- Treinamento e Minicursos.

Professor Dr. Almir Rogério Camolesi realizou 

avaliação para renovação de reconhecimento, 
como especialista do CEE-SP, do Curso Superior 
de Tecnologia em Redes de Computadores, da 
FATEC Jaú, do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.

Participação do Prof. Dr. Osmar Aparecido 
Machado em banca de Defesa Final, no Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
da Escola Politécnica da USP–São Paulo. 
Departamento de Engenharia Elétrica

Período: DEZEMBRO

Alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
e Ciência da Computação da FEMA participaram 
do HACKATON Prudente para o setor de Imóveis. 
Participaram 21 equipes, de várias universidades, 
e a equipe da FEMA ficou entre os finalistas - 
Evento de Inovação – 1º Hackaton Prudente.
Alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas e Ciência da Computação da FEMA 
apresentaram as soluções e protótipos para 
a NovAmérica, com a finalidade de inovar e 
modernizar a chamada operação IUP, o índice 
de uniformidade de plantio, feita ainda de forma 
manual.

A ideia veio após visita do grupo à unidade de 
Tarumã, SP, em outubro - 1º Desafio NovAmérica 
x FEMA.
Participação no 16º É dia de Java

O evento “É Dia de Java!” ocorreu pela décima sexta 
vez consecutiva na UFSCar. Tal evento tem como 
foco o desenvolvimento de software utilizando a 
plataforma Java por profissionais de mercado, 
representantes de empresas, representantes de 
grupos de usuários, e por acadêmicos oriundos 
das Universidades. 
O objetivo é fortalecer a comunidade de 

Treinamento e Minicursos - PHP com MySQL



Alunos no HACKATON Prudente 

desenvolvedores de software que utilizam Java 
mostrando os principais avanços e tendências 
desta tecnologia, através de palestras técnicas, 
tutoriais e casos de sucesso. 

O evento ocorreu nos dias 25 e 26 de agosto 
de 2017 e como tradição, os alunos desta 
coordenadoria participaram do evento. 

Para tal foi organizada uma excursão com a 
participação de aproximadamente 50 pessoas: 
alunos, professores e egressos dos cursos 
da FEMA. A excursão foi acompanhada pela 
professora Diomara Martins Reigato Barros e pela 
Analista de Sistemas do CEPEIN, Cintia Ferreira 
Carvalho Colognhezi.

Conclusão

O ano de 2017 foi muito produtivo para os cursos 
da área de informática, 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 28ª Semana de 
Informática, com a vinda de várias empresas e uma 
noite especial com a NovAmérica, que culminou 

com uma parceria entre FEMA e NovAmérica para 
resolução de problemas do setor de agricultura, 
com Inovação.

Todos os eventos e atividades realizados 
contribuíram para a formação de nossos 
egressos, para a divulgação de nossos cursos e o 
oferecimento de conhecimento para a sociedade. 
Outras ações de grande importância ocorridas no 

ano de 2017 foram: PIC, PIBITI/PIBITI, 
Programa Ciência sem Fronteiras, 
X Fórum Científico FEMA, Feira de 
Profissões da escola Ernani Rodrigues, 
28ª Semana de Informática, Desafio 
NovAmérica, Startup Weekend Assis, 
Tutorial de SCRUM, Treinamentos 
para Jovens da Parceria Nosso Lar, 
dentre outros já relacionados. Tais 
ações fortalecem não somente os 
cursos da área de informática de nossa 
instituição, bem como contríbuem para 
o crescimento de nossa cidade e região 
em uma área tão importante para o 
desenvolvimento, além de proporcionar 

excelente mão de obra em âmbito nacional. 
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Visita dos Alunos ao Tribunal de Justiça de São Paulo



DIREITO
O Curso de Direito contou com 24 docentes, dos quais 4 são 
Professores Especialistas, 12 Mestres,  2  Doutorandos e 6 Doutores

No  período letivo de 2017 o Professor João 
Henrique dos Santos, deu continuidade no seu 
Curso de Doutoramento na Pontíficia Universidade 
Católica de São Paulo, sendo que aprevisão é 
para o ano de 2018. A Professora Maria Angélica 
Lacerda Marin permanece cursandom  o seu 
Doutorado na Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), campus de Assis e o Professor 
Luciano Tertuliano da Silva, foi aprovado na prova 
de ingresso doCurso de Doutorado em Direito 
Constitucional na Universidade São Francisco 
(USP-SP) e também na UENP, em Jacarezinho.

Organizou reuniões pedagógias e Palestra em 
comemoração ao Dia do Advogado. 

Realizaram  em comemoração à Páscoa, os 
alunos do Curso de Direito entregaram doces e 
brinquedos na Casa Abrigo de Assis, onde são 
assistidas diversas crianças de nossa região.

Projeto Dia das Crianças:

Em Outubro, em comemoração ao Dia das 
Crianças, os alunos do Curso de Direito, 
recolheram e entregaram centenas de brinquedos 
para a APAE e a Casa das Crianças. Este projeto 
vem foi desenvolvido em parceria com o Motoclube 
de Assis.

Entrega de brinquedos em comemoração ao Natal 
a uma classe de alunos da Casa das Meninas, que 
foi adotada pelos alunos do segundo ano diurno 
da FEMA. 17 alunos foram presenteados.

Proporcionou Excursão Acadêmica de 52 alunos 
do Terceiro ano para São Paulo, onde visitaram 
e assistiram Audiência no Tribunal de Justiça. 
Visitaram ainda a Bolsa de Valores de São 
Paulo, onde assistiram uma apresentação sobre 
o mercado de capitais. Visitaram ainda outros 
locais de interesse acadêmico e cultural, como: o 
Museu de Artes de São Paulo, o Centro Cultural 
Itaú, etc...

Participação na Feira das Profissões.

Organizou e realizou a Semana Jurídica com 
palestras de renomados juristas, o que levou, 
diariamente, quase mil pessoas, entre alunos e 
interessados, para assistirem as palestras: “As 
Instituições da República e o Papel da Educação 
no Futuro Político do País”, “Um País Igual 
Para Todos e Outras Esperanças em Meio ao 
Caos”, “Transparência: Uma Imposição para a 
Democracia de Qualidade” “Corrupção: Uma Visão 

Comemoração ao Dia do Advogado com Palestras do 
Dr. Carlos Pinheiro, Presidente Seccional da OAB de 
Assis e do Dr. Francisco Maldonado Junior, Membro do 
Tribunal Regional de Ética e Disciplina da OAB
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Contemporânea”, “A Influência da Educação no 
Controle Social e na Justiça Penal”, “Corrupção 
e Expansão do Direito Penal: a Importância 
de Meios Alternativos”, “Direito e Educação – 
Abordagens Interdisciplinares Perante a Evolução 
da Sociedade”.

Participou do VIII Fórum Científico realizado pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria 
com a FEMA com apresentação de 34 trabalhos 
por alunos de Iniciação Científica.
Promoveu a modernização do Núcleo de Prática 
Jurídica, otimizando assim os trabalhos de 
prática jurídica dos alunos. Houve também a 
implementação de modernos sistemas de controle, 
o que facilitou a vida acadêmica do aluno. As 
monografias foram defendidas normalmente pelos 
alunos do 4º ano. 
Deu-se continuidade ao curso de Pós Graduação 
em Direito Previdenciário, Coordenada pelo 
Professor e Juiz Federal, o Dr. Luciano Tertuliano 
da Silva.
Atualmente , temos perante o Conselho Estadual 
da Educação, o pedido de aprovação da Pós 
Graduação em Direito Penal, também Coordenado 
pelo Professor e Juiz Federal Luciano Tertuliano 
da Silva.
Mais uma vez em 2016, tivermos enorme sucesso 
nos Exames da OAB, sendo que foram aprovados 

27 alunos do quinto ano. 

Outro fato bastante importante para o Curso de 
Direito é que a procura pelo nosso curso continua 
grande, sendo o vestibular mais disputado dentre 
todos os Cursos da Instituição.

As nossas expectativas são as melhores para 
o ano de 2018, acreditamos que poderemos 
continuar com um número aproximado de 1.000 
(mil) alunos no Cursode Direito no próximo ano, o 
que representará, aproximadamente, mais de 40% 
dos alunos matriculados em toda a Instituição.
Vamos continuar empreendendo todos os esforços 
para manter um Curso de Direito de qualidade e 
que seja referência no ensino jurídico regional.  

Sugestões para o próximo Ano
No ano de 2018 esta Coordenadoria pretende 
manter o ritmo de crescimento obtido até aqui e dar 
ênfase também às atividades extra classe, como a 
realização de mini cursos, palestras e a Semana 
Jurídica, dentre outros projetos em andamento 
e dando visibilidade às nossa atividades. Como 
temos atingido o número máximo de alunos 
(aproximadamente 1.000), temos que continuar 
cuidando agora da qualidade do nosso Curso, 
objetivando sempre ser a referência no ensino 
jurídico em nossa região. 

Outdoor de Divulgação dos Alunos Aprovados no Exame da OAB



Palestra sobre violência contra mulher
Palestrantes destacaram a importância do 
trabalho conjunto entre diferentes áreas 
profissionais

O Teatro Municipal de Assis recebeu na noite da 
última quinta-feira, dia 30 de março, a palestra 
“Relacionamentos Abusivos: Rompendo o 
Silêncio”, primeiro evento conjunto organizado 
pela Liga da Psiquiatria de Medicina e pelo 
Diretório Acadêmico de Direito, ambas as 
graduações da FEMA.

A iniciativa traz reflexões relacionadas à violência 
contra a mulher, justamente no mês em que se 
comemorou o Dia Internacional da Mulher. O 
objetivo dos organizadores é mostrar o âmbito 
psiquiátrico e jurídico dos relacionamentos 
abusivos, sua origem, suas causas e como 
combatê-los tanto do ponto de vista da Medicina 
quanto do Direito.

“Precisamos entender essa violência em 
grandes ou pequenos cenários”, diz o psiquiatra 
e professor na Medicina da FEMA Ricardo 
Beauchamp, um dos apoiadores do evento. “As 
grandes violências são fáceis de ser vistas, mas 
as pequenas, como a interrupção de fala, a não 
valorização de conceitos, são fomentadores da 
grande violência contra a mulher, seja verbal, 
física, intelectual ou sexual”.
Para a palestra, foram convidados a dra. Viviane 
Sponchiado, delegada de polícia titular da 
delegacia de defesa da mulher de Marília, e o dr. 
Wilson Conte de Las Villas Rodrigues, psiquiatra 
e perito do Tribunal de Justiça e com atuação no 
Hospital Regional de Assis.

Sponchiado apresentou dados acerca da 
violência contra a mulher, lembrando, inclusive, 
do respaldo legal sobre o assunto, como a Lei 
Maria da Penha, sancionada em 2006, das 
diversas normas jurídicas que protegem a mulher 
e também da importância da denúncia por meio 
do telefone 180.

Vejam uma pequena fala do Dr. William Douglas, 
sobre o tema central da Semana Jurídica: “O 
problema institucional do país hoje é muito 
grave. É importante que as instituições deixem 
de cuidar menos de seus próprios interesses 
e cuidem mais dos interesses da República”, 
ressalta o juiz federal. “É no meio desse caos 
que mais precisamos de gente determinada a 
fazer diferença e tornar o país digno”.

E, para isso, segundo o também professor 
e escritor, um dos caminhos é o acesso 
ao conhecimento. “A Educação oferece a 
competência, a capacidade de escolha, de 
crescimento. Isso sozinho, contudo, não basta se 
não tivermos ética. Conhecimento sem ética só é 
suficiente para roubar”. Juiz federal em Niterói, 
RJ, William Douglas é autor de diversas obras, 
entre elas “Como Vencer Gigantes”.

FEMA lança livro durante a Semana Jurídica
Publicação organizada pelo curso de Direito 
trata do Novo Código de Processo Civil

O encerramento da Semana Jurídica, na quinta-
feira, 14, marcou um momento importante para a 
fundação com o lançamento do livro “Comentários 
ao Novo Código de Processo Civil”.

Primeira publicação na história da FEMA, o livro 
é uma coletânea de artigos escritos por alunos 
e professores do curso de Direito e convidados 
e organizado pelos docentes Jesualdo Almeida 
Junior, Eduardo Vella, diretor da FEMA, e Gerson 
José Beneli, coordenador da graduação.

“O curso de Direito não poderia ignorar o Novo 
Código de Processo Civil”, diz Eduardo Vella. 
“Nossa ideia foi a de produzir um material que 
pudesse ser objeto de informação a respeito do 
tema e o que mudou no código”.

Cerimônia de Colação de Grau antecipada dos Alunos do 
Quinto Ano Aprovados no Exame da OAB durante o Ano 
de 2016
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O novo Código Civil reúne 1072 artigos e entrou 
em vigor em 2016. Entre os diversos pontos 
apresentados, estão a conciliação e a redução 
no número de recursos, que visam dar mais 
agilidade às ações judiciais.

“Os manuais, em geral, esmiúçam o novo código 
de um ponto de vista estritamente jurídico”, 
ressalta Jesualdo Almeida Junior, advogado. “Na 
FEMA, contamos com muitos especialistas na 
docência do Direito, como juristas, economistas, 
filósofos. Unimos várias áreas para analisar as 
mudanças. É esse o diferencial da publicação”.

A obra coletiva contempla nove autores e tem a 
contribuição de estudantes. O artigo assinado 
pela vice-diretora da FEMA, a professora Elizete 
Mello, teve a colaboração dos alunos Lucas 
Cavalcanti e Vanessa Amaro.
“O artigo trata assuntos como conciliação, 
arbitragem, mediação”, explica Elizete Mello. “A 
participação do Lucas e da Vanessa foi muito 
importante e mostra que alunos também devem 
ser provocados no sentido de refletir, de pensar 
aspectos do Direito”. O estudante Filipe Max de 
Oliveira Souza, em outro artigo, também integra 
a lista de autores.

O primeiro livro da FEMA é editado pela Boreal 

e não tem finalidade comercial. O objetivo é 
servir de apoio, de referência, a estudantes, 
profissionais da área e aos interessados no 
tema. As obras serão doadas para bibliotecas de 
instituições de Ensino Superior, incluindo a da 
FEMA, e também destinadas aos seus autores.

O curso de Direito da Fundação Educacional 
do Munícipio de Assis – FEMA promoveu mais 
uma visita técnica aos alunos. Desta vez, os 
estudantes viajaram até São Paulo para conhecer 
o Tribunal de Justiça e a Bolsa de Valores.

Na segunda-feira, dia 22, o grupo foi recebido no 
Tribunal de Justiça de São Paulo. “Conhecemos o 
Palácio da Justiça, o Salão dos Passos Perdidos, 
o Salão do Júri, o Espaço Cultural Poeta Paulo 
Bonfim, dentre outros locais”, conta o professor 
mestre Leonardo de Gênova, que acompanhou 
os 42 estudantes, a maioria do terceiro ano, 
presentes à visita.

O TJSP está entre as mais importantes 
edificações do país. O atual prédio, em estilo 
neoclássico com cunho barroco, é assinado pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo, que se inspirou 
no Palácio de Justiça de Roma para desenhar o 
Palácio da Justiça do TJ paulista.

No ponto alto do tour guiado, destaca o professor 
da FEMA, os alunos assistiram à algumas 

Visita dos Alunos ao Tribunal de Justiça de São Paulo

Abertura da SemanaJurídica 2017: os Professores 
Gerson José Beneli e Eduardo Vella, acompanhados 
do palestrante do dia, o Dr. William Douglas.



sessões. “Por coincidência, no dia em que 
estávamos lá, vimos julgamentos inclusive da 
nossa comarca, da nossa região. Tivemos ainda 
uma palestra sobre as carreiras jurídicas. Foi uma 
oportunidade única para os nossos estudantes 
observarem a atuação 
dos desembargadores e verem as diversas 
oportunidades que a carreira em Direito oferece”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, considerado 
um dos maiores no mundo, é composto por 360 
desembargadores, e nos órgãos de cúpula estão 
o presidente, o vice-presidente, o corregedor-
geral da Justiça, o decano e os presidentes 
das seções de Direto Criminal, Direito Público e 
Direito Privado.

Núcleo de Monografia Jurídica

Orientamos individualmente 219 discentes 
sendo 216 Trabalhos de Conclusão de Curso e 
03 PIC. Foram elaborados 202 Pré-projetos de 
pesquisas elaborados. Defendidas e aprovadas 
129 Monografias, bem como foram compostas 
130 bancas que apreciaram os TCCs com xx % 
de aprovação.
Ministrou aulas de metodologia de pesquisa 
jurídica realizada de março a junho, aos sábados, 
no período da manhã e da tarde, para os alunos 
do 3º ano (diurno e noturno).

Núcleo de Prática Jurídica
O NPJ implantou os seguintes projetos: 
aperfeiçoou o software (controle das atividades) 
no NPJ, juntamente com a supervisão acadêmica, 
laboratório de informática (CEPEIN) e demais 
funcionários e aprimorou o atendimento aos 
alunos no Cartório-Modelo.
ONPJ conta com os funcionários Aline Faria 
Sanches e Filipe Max de Oliveira Souza, além de 
um estagiário da própria instituição.

Participou de várias atividades que o habilita 
para o exercício das profissões jurídicas, 
possibilitando a formação teórico-prática, com 
ênfase na prática de Processo Penal, Processo 

Civil e Processo Trabalhista, na 5ª série, e 
prática de Processo Penal e Processo Civil, na 4ª 
série, com incursões para as demais disciplinas 
correlatas aos temas discutidos em aula.

5º. Ano Noturno Alunos Matriculados 
por Disciplina 

Alunos Aprovados 
por Disciplina 

Atividades Obrigatórias 
por Aluno 

Horas por 
Atividade 

Total de Horas 
Realizadas 

Prática de Processo 
Civil 62 55 08 peças 02 992 

Prática de Processo 
Penal 62 55 08 peças 02 992 

Prática de Processo 
Trabalhista 63 56 08 peças 02 1008 

Estágio 
Supervisionado 67 60 01 relatório 50 3350 

Relatório de 
Audiências Reais ou 
Simuladas 

67 60 08 relatórios 01 536 

Relatório de 
Audiências Reais de 
Conciliação e 
Mediação 

67 60 09 relatórios 02 1206 

Análise de Autos 
Processuais Findos 67 60 03 relatórios 02 402 

Processo Simulado 
Civil 67 60 02 processos 05 670 

Processo Simulado 
Penal 67 60 01 processo 05 335 

Processo Simulado 
Trabalhista 67 60 01 processo 0 335 

Total das 
 Atividades Práticas 67 60 Todas 150 9826 

 

5º. Ano Diurno 
Alunos Matriculados 

por Disciplina 

Alunos 

Aprovados por 

Disciplina 

Atividades Obrigatórias 

por Aluno 

Horas por 

Atividade 

Total de Horas 

Realizadas 

Prática de Processo 
Civil 42 37 08 peças 02 672 

Prática de Processo 
Penal 41 36 08 peças 02 656 

Prática de Processo 
Trabalhista 42 37 08 peças 02 672 

Estágio 
Supervisionado 41 36 01 relatório 50 2050 

Relatório de 
Audiências Reais ou 
Simuladas 

41 36 08 relatórios 01 328 

Relatório de 
Audiências Reais de 
Conciliação e 
Mediação 

41 36 09 relatórios 02 738 

Análise de Autos 
Processuais Findos 41 36 03 relatórios 02 246 

Processo Simulado 
Civil 41 36 02 processos 05 410 

Processo Simulado 
Penal 41 36 01 processo 05 205 

Processo Simulado 
Trabalhista 41 36 01 processo 05 205 

Total das 
Atividades Práticas 42 37 TODAS 150 6182 

 

4º. Ano Diurno Alunos Matriculados 
por Disciplina 

Alunos Aprovados 
por Disciplina 

Atividades Obrigatórias 
por Aluno 

Horas por 
Atividade 

Total de Horas 
Realizadas 

Prática de Processo 
Civil 97 79 08 peças 03 2328 

Prática de Processo 
Penal 84 66 08 peças 03 2016 

Estágio 
Supervisionado 87 69 01 relatório 50 4350 

Relatório de 
Audiências Reais ou 
Simuladas 

87 69 08 relatórios 01 696 

Relatório de 
Audiências Reais de 
Conciliação e 
Mediação 

87 69 10 relatórios 02 1740 

Análise de Autos 
Processuais Findos 87 69 02 relatórios 02 348 

Processo Simulado 
Civil 87 69 02 processos 05 435 

Processo Simulado 
Penal 87 69 02 processos 05 435 

Total das 
Atividades Práticas 97 79 Todas 150 12348 
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Cerimônia da “Passagem da Lâmpada”



ENFERMAGEM
Em 2017, as atividades desenvolvidas objetivaram a formação de 
futuros profissionais aptos a atuarem nas diversas áreas da profissão, 
por meio do desenvolvimento intelectual, ético e humano através de 
conteúdo de formação teórica aliados às atividades práticas

Considerando que o curso de Enfermagem da 
FEMA/IMESA tem apenas dez anos de atividades 
pedagógicas (início da 1ª turma em 01/02/2006) 
podemos afirmar que o curso trouxe para a região 
um conceito de valores baseados em excelência 
de formação profissional para atuação segura, 
competente, ética e humana na área da saúde.

O curso de Enfermagem da FEMA vem escrevendo 
sua história pautada no delineamento de um novo 
perfil para os profissionais da área. Atualmente 
a comunidade está inserida no processo de 
formação destes futuros profissionais, na 
medida em que são alvo principal pela busca 
do conhecimento em prol da solução de seus 
problemas, seja na atenção básica de saúde, 
seja no atendimento hospitalar. Por entendermos 
a importância da interação entre alunos e 
comunidade interna e externa é que buscamos 
fortalecer os vínculos e fomentar o entendimento 
e a conscientização nas mais variadas vertentes 
que emergem da profissão ENFERMAGEM.

Este relatório apresenta atividades desenvolvidas 
pela coordenação, docentes e discentes. 

O presente relatório tem por objetivo apresentar, 
resumidamente, as atividades inerentes ao 
aprimoramento profissional do corpo docente, 
desenvolvimento técnico científico docente e 
discente com posterior divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos, ações sociais e de pesquisa 

desenvolvidas pela Coordenadoria da Área de 
Saúde, no ano de 2017.

Professora Rosangela Gonçalves da Silva 
participou de uma reportagem exibida pelo 
Programa Bem Estar da TV Globo, a matéria falou 
sobre uma pesquisa da UNESP que desenvolve 
uma membrana de látex que atua no processo 
cicatricial de pacientes com úlceras de perna. 

No dia 30 de Janeiro deu-se início as aulas 
no Campus da FEMA, integrantes da Liga do 
Trauma juntamente com sua diretoria realizaram 
uma recepção para os calouros, tendo como 
objetivo integração com os veteranos e docentes, 
a explicação das atividades extracurriculares 
tais como: Liga do Trauma, Projeto de Iniciação 
Científica (PIC), Programa Institucional de Bolsas 

Coordenadora em Reportagem ao Programa Bem Estar da 
TV Globo
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de Iniciação Científica (PIBIC), Estágio Curricular 
e, logo após os calouros conheceram o Laboratório 
de Enfermagem e respectivo Campus da FEMA. 

Capacitação Liga do Trauma 

Os novos integrantes da Liga do Trauma 
receberam capacitação sobre método start, 

pranchamento e imobilização, sendo ministrada 
pelos docentes Caroline Pinceratti, Daniel 
Augusto e integrantes veteranos. 

Palestra DST 

Alunos estagiários do quinto ano realizaram 
palestra sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis para 532 trabalhadores da Usina 
Raízen. 

Foram aprovados 10 alunos do curso do 
Enfermagem no Projeto de Iniciação Científica 
(PIC) da Instituição.

Passagem da Lâmpada
Ocorreu a cerimônia da “Passagem da Lâmpada” 
estando presentes os alunos do quarto ano, os 
quais receberam a luz pelos alunos do quinto 
ano. Reunindo também neste momento, os 

professores supervisores e familiares. 

Colação de Grau

A Enfermagem da FEMA teve a honra de realizar a 
entrega dos canudos aos 25 formandos do quinto 
ano. Mais uma vez, entregando profissionais de 
qualidade ao mercado de trabalho.

Dia Internacional da Mulher 
Em comemoração ao dia Internacional da Mulher, 
o grupo de estágio do quarto ano promoveu uma 
ação em saúde na ACIA – Associação Comercial 
e Industrial de Assis, voltada para o público 
feminino.

Trabalhos aprovados em Congresso 
Internacional

Três trabalhos científicos do curso de Enfermagem, 
regidos pelo docente Daniel Augusto, foram 
aceitos em um congresso em Lisboa, Portugal. 
As apresentações serão em maio.

Capacitação Liga do Trauma
A Liga do Trauma promoveu mais uma vez o 
curso de Punção Venosa Periférica, os inscritos 
aprenderam a teoria e colocaram em prática a 
técnica.

Capacitação Liga do Trauma

Capacitação Liga do Trauma



Liga do Trauma seleciona integrantes

O processo seletivo foi realizado para preencher 
as vagas já existentes. A escolha ocorreu em duas 
etapas, prova escrita e entrevistas individuais. 
Foram oferecidas 8 vagas, exclusivamente para 
alunos de Enfermagem da instituição.

Participação em Congresso

A Liga do Trauma FEMA Ethos, participou da 
primeira edição do Congresso Paulista de 
Medicina de Urgência e Emergência, em São 
José do Rio Preto (SP), nos dias 4 e 6 de maio. O 
convite à instituição veio com a aprovação dos três 
trabalhos científicos submetidos à organização. As 
pesquisas, expostas no formato de pôster, foram 
“Grau de Satisfação dos Usuários de um Serviço 
de Urgência e Emergência”, “Caracterização 
dos Atendimentos de um Serviço de Urgência 
e Emergência” e “Conhecimentos Discentes 
do Curso de Enfermagem Quanto a Urgência 
e Emergência”, todos orientados pela docente 
Caroline Pincerati.

Semana de Enfermagem 

Neste ano, realizou-se a XI Semana de 
Enfermagem com o tema “Urgência e Emergência 
nas diferentes áreas de atuação” do dia 15 a 19 
de Maio, trazendo diversos profissionais para 
ofertar conhecimentos, tanto teóricos quanto 
práticos. 

1º Dia do evento: 
Minicurso: “Treinamento prático em atendimento 
pré-hospitalar, simulações básicas”, com Roberto 
Bevilacqua Filho.
Abertura Solene – “A Enfermagem, suas faces 
e milhões de motivos para ser melhor”, o Me. 
Jobel Júnior. 

2º Dia do evento:
Simulação realística com atuação da FEMA 
ETHOS – Liga do Trauma em parceria com várias 
corporações do município de Assis.
Minicurso: “Atuação do enfermeiro nas urgências 

cardiológicas”, com a Mestra Enfermeira Caroline 
Lourenço Almeida Pincerati.

3º dia do evento:
Minicurso: “Treinamento prático em atendimento 
pré-hospitalar, simulações avançadas”, com 
Roberto Bevilacqua Filho.     

Minicurso: “A Enfermagem frente às urgências 
obstétricas”, com a Mestra Enfermeira Thais Erika 
Giaxa Medeiros.

4º dia de evento:
Minicurso: “Abordagem ao paciente de trauma 
crânio encefálico”, com o Especialista Rogério 
Zanca.

5º dia de evento:
Encerramento com a palestra: “Enfermagem e a 
Urgência”, com a Doutora Shirlene Pavelqueires. 

Visita no Laboratório de Enfermagem 

Alunos de diversas escolas estaduais da região 
e de nossa cidade tiveram a oportunidade 
de visitarem a FEMA e suas instalações. No 
laboratório de Enfermagem, a visita foi recebida 

com uma breve amostra do que é o curso e suas 
possibilidades.

Os alunos do curso técnico de Enfermagem da 
Etec Pedro D’Acárdia Neto da cidade de Assis 
visitaram o laboratório para conhecer os devidos 
funcionamentos e materiais de estudo que a 

Visita no Laboratório de Enfermagem 
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Instituição possibilita. No presente dia, os 
alunos tiveram a oportunidade de receberem um 
curso de Primeiros Socorros em Atendimento 
Pré-Hospitalar. 

I Encontro Internacional de Processo de 
Enfermagem

A FEMA participou do I Encontro Internacional de 
Processo de Enfermagem – Raciocínio Clínico e a 
Era Digital, o Enipe. A fundação foi representada 
pelo aluno Lúcio Henrique D’avila Moreira, do 
terceiro ano do curso de Enfermagem.

Promoção de Saúde na Associação 
Beneficente de Assis

Os alunos do quinto ano em estágio, junto a 
Professora Adriana, levaram conhecimento aos 
beneficiados do Projeto SIM na parte de higiene 
bucal e de higienização das mãos.

Festa Junina na Associação Beneficente de 
Assis

Para encerrar as atividades realizadas, os alunos 
do quinto ano em estágio, junto a Professora 
Adriana Avanzi, levaram a festividade caipira aos 
integrantes do Projeto SIM.

Viagem

A coordenadora Rosângela Gonçalves da Silva 
e o professor Daniel Augusto da Silva, do curso 
de Enfermagem, foram ao Canadá para fazer 
um curso. 

Final do recesso, iniciando as atividades do 
segundo semestre.  

Foram realizadas as apresentações dos TCCs 

dos alunos do 5º ano.

Palestra em comemoração a “XII SEMANA 
MUNICIPAL DO ALEITAMENTO MATERNO EM 
ASSIS”, organizada pela Professora de Nutrição, 
Luciana Pereira de Carvalho.

Foi realizado no anfiteatro da FEMA, na segunda 
– feira, dia 1º de agosto de 2017.

Palestra

Foi ministrada uma palestra no Lar dos Velhos, 
sobre atendimento pré-hospitalar APH

Foi realizada uma palestra, para o ensino médio 
de uma escola da cidade de Candido Mota, cujo 
tema era DST e gravidez na adolescência.

Capacitação 

Ocorreu a capacitação de Acessos vasculares, 
no laboratório de enfermagem FEMA, para os 
alunos de enfermagem e medicina. A palestra 
foi ministrada pelos alunos da Liga do trauma.

Palestra 

Palestra sobre assistência e acompanhamento 
as pessoas com Alzheimer, ministrada pela 
Presidente do instituto Londrinense de Alzheimer.

No início do mês ocorreu o outubro rosa, onde 
os alunos do 5º ano fizeram campanha de 
conscientização sobre a prevenção do câncer 
de mama, com distribuição de panfletos, as 
campanhas foram realizadas em algumas lojas 
e mercados do comércio de Assis e tiveram suas 
atividades encerradas no parque Buracão com a 
participação da academia Yogap.



Fórum 
Científico da FEMA - 2017 

Enfermagem marca presença no “Fórum Científico 
da FEMA”, por meio de diversas apresentações 
de trabalhos de iniciação científica – PIC, PIBIC, 
PIBIT trabalhos de conclusão de curso - TCC e, 
relatos de experiência.

Simulação urgência e emergência método 
start

No dia 19 de agosto de 2017 aconteceu a simulação 
na cidade de Assis, com participação da Liga do 
trauma, SAMU, CART, corpo bombeiros e alguns 
alunos da enfermagem FEMA. O acidente foi com 
um caminhão de amônia, que colidiu com um 
ônibus, tendo diversas vitimas. 

Capacitação da Liga do Trauma 

Foi realizado quatro minicursos com duração de 1 
hora, no laboratório de enfermagem FEMA, para 
a capacitação da Liga do Trauma.

1ºdia: Suporte básico de vitima SBV

2º dia: Acidente com múltiplas vitimas 

3º dia: Asfixia 

4º dia: Suporte avançado de vida SAV 

Publicação do livro 
Ocorreu no dia 31 de outubro de 2017, a 

publicação de um capitulo, cujo nome é, “Teorias 
da enfermagem e SAE”, do aluno Lucio Henrique 
D’avila Moreira com o auxilio de sua orientadora, 
Mestre Rosangela Gonçalves da Silva. 
Jornada da Enfermagem
 O curso de Enfermagem da FEMA realizou a 
quinta edição da Jornada da Enfermagem. O 
tema abordado este ano foi doação e transplante 
de órgãos e tecidos: condutas da enfermagem. 
Contando com a presença e participação de 

profissionais, os quais ministraram durante 
três dias, minicursos para os alunos e demais 
profissionais interessados. 

1º dia do evento: Foi realizado no dia 06/11 as 20h 
a palestra, cujo tema foi “Entendo o processo de 
doação de órgãos e tecidos”, com a palestrante 
enfermeira Debora Gutierres, coordenado da 
OPO Marilia.

2º dia do evento: Foi realizado no dia 07/11, o 
cadastro e coleta de sangue para a doação de 
medula óssea na parte da manhã das 8h às 11h e 
logo após no período da noite continuou a coleta 
no horário das 19h30 às 22h. As 20h foi realizada 

Capacitação Liga do Trauma

Simulação urgência e emergência método start
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a apresentação e avaliação de trabalho científicos 
da área da saúde.

Os alunos que participam da atlética, Lucio 
Henrique D’avila Moreira e Wilson, promoveu uma 
gincana para envolver os alunos e professores 
do 4º e 5º ano de estágio, no período da manha 
e tarde.

3º dia do evento: Foi realizado no dia 08/11 
ás 20h, relatos de experiências de doadores e 
receptores de órgãos.

Os alunos que participam da atlética, Lucio 
Henrique D’avila Moreira e Wilson, promoveu uma 
gincana para envolver os alunos e professores 

do 4º e 5º ano de estágio, no período da manha 
e tarde.

Campanha 

Alunos do curso de enfermagem da FEMA foram 
para Ibirarema, no dia do aniversario da cidade, 
fazer uma campanha de sinais vitais.

Encerramento das atividades acadêmicas com 
realização do Encontro de Aprendizagem - EA, 
sendo reunidos alunos e professores envolvidos 
com as inúmeras atividades desenvolvidas junto 
à comunidade.

Mídia Impressa

Os eventos promovidos pelo curso de Enfermagem 
têm tido ampla cobertura e divulgação pela mídia 
impressa, favorecendo maior adesão do público 
alvo pela divulgação prévia e disseminando as 
informações àqueles que não puderam participar 
do evento através da cobertura integral destes. 

Foi realizado uma excursão para São Paulo, 
onde foi visitado o museu de anatomia humana 
da USP, onde os alunos podem aumentar seus 
conhecimentos sore os diversos sistemas do 
corpo humano.

Alunos do curso de enfermagem da FEMA em 
Ibirarema

Alunos do curso de enfermagem da FEMA em 
Ibirarema
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Seção de fotos no Estúdio de Fotografia



FOTOGRAFIA
O Corpo Docente é composto por oito Docentes, sendo três 
especialistas e cinco mestres. Foram realizadas reuniões pedagógicas 
com os professores com o objetivo de acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelos docentes no curso:

Atendimento aos alunos 

Atendimento aos professores

Análise dos pedidos de aproveitamento de 
estudos

Elaboração e acompanhamento do projeto 
pedagógico do curso 

Organização e acompanhamento da IV Semana 
de Fotografia

Atendimento às necessidades de produção de 
imagens dos diferentes setores da FEMA como 
Coordenadorias de Cursos e Direção da FEMA.

Recepção dos alunos do Ensino Médio em visita 
ao Laboratório de Fotografia

Formatura da segunda turma do Curso de 
Fotografia 

Saídas fotográficas com os alunos do curso

Acompanhamento dos alunos à viagem à cidade 
de São Paulo

Acompanhamento dos alunos à Feira das Nações 
da FEMA 

Atividade social: fotografia no Dia Internacional 
da Mulher das Colaboradoras da Santa Casa – 
AME – Assis/Laboratório de Especialidades 

Curso de Fotografia com celulares, realizado no 
CEU – Parque Colinas

Palestra Filmagem com DSRL com Anderson 
Craveiro e Manoel Coimbra 

Palestra Filmagem com DSRL com Lafaiete do 
Vale
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Atividades desenvolvidas pelos 
professores
 
Profa. Maria Carmem Portilho, ministrou 
um curso de introdução à fotografia aos 
professores da rede estadual de ensino 
à pedido do grupo Zimbábue. O curso foi 
realizado no Laboratório de Fotografia da 
FEMA e contou com a participação de 40 
professores. 

Profa. Maria Carmem Portilho, ministrou 
um curso de introdução à fotografia com 
celulares em parceria FEMA-Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no Parque 
Colinas.

Profa. Gisele Constantino participou do 
Photoshop Conference na cidade de São 
Paulo – SP, no período de 22 a 24 de maio 
de 2017.

O evento traz as novidades do programa de 
edição de imagens da Adobe.
Especialistas apresentaram novos recursos 
do Photoshop. O público-alvo contou com 
profissionais da Fotografia, Publicidade, 
diretores de arte, retouchers (retoque de 
imagem), 3D, e demais áreas.

Entre as palestras, um dos destaques foi a do 
Grupo Luz. Um dos grandes compromissos 
da FEMA é a qualificação do corpo docente. 
Frequentemente, a fundação estimula os 
professores a se atualizarem em seu campo 
de conhecimento. Para isso, é importante 
que o profissional participe de oficinas, 
workshops e cursos de especialização.

Atividades desenvolvidas pelos alunos 
Os alunos do Curso de Fotografia estiveram 
presentes: 

Organização e realização a Exposição da IV 
Semana de Fotografia 

FEMA e escola João Mendes
Mães e filhos foram fotografados juntos para 
celebrar o Dia das Mães

A Fotografia da FEMA promoveu um 
momento especial para os alunos da escola 
João Mendes Júnior. As crianças foram 
fotografadas junto às mães, em homenagem 
ao Dia das Mães.

O projeto partiu da estudante da graduação, 
Gisele Lopes Rodrigues, que é a diretora 
escola. “Pensando na gestão escolar, sugeri 
a ideia para minha equipe. Então, falei com 
a professora Carmem Portilho, do curso de 
Fotografia, e com o coordenador, o João 
Henrique dos Santos, que prontamente nos 
apoiou”.
A ação movimentou toda a unidade de 
ensino na sexta-feira, dia 12, antevéspera 
ao domingo das mães. Um estúdio foi 
montado no corredor da escola para que 

Mães e filhos da Escola João Mendes foram fotografa-
dos juntos para celebrar o Dia das Mães



a estudante de Fotografia, Nadiny Oliveira 
Granado, e o fotógrafo Henrique Guimarães, 
assistente técnico na graduação da FEMA, 
registrassem as fotos.
“Fotos eternizam momentos”, diz Nadiny 
Granado. “Hoje em dia, tenho a impressão 
de que a relação entre mãe e filho está 
um pouco distante. O projeto ressalta a 
importância desse relacionamento e traz um 
valor sentimental. A mãe se sente amada”.
As imagens ficarão disponíveis na página 
da escola no Facebook.

O curso de Fotografia da FEMA é um dos 
mais completos da região. Os alunos 
contam com um estúdio dividido em espaço 
do fundo infinito branco e preto, camarim e 
produção e edição e tratamento de imagens. 
Essa qualidade da graduação foi confirmada 
pelo Conselho Estadual de Educação, CEE, 
que fez o reconhecimento do curso no ano 
passado.

 
Visita técnica a exposições na av. Paulista
Tour proporciona conhecimento prático 
e reforça conteúdo teórico das aulas

Em novembro, estudantes de Fotografia da 
FEMA fizeram um tour por São Paulo, em 

roteiro cultural que incluiu visita a importantes 
exposições, todas localizadas na avenida 
Paulista. A iniciativa proporcionou aos 

alunos conhecimento prático e reforçou o 
conteúdo teórico.
Um dos pontos de parada foi o Instituto 
Moreira Salles (IMS), que atualmente 
contabiliza cerca de 2 milhões de imagens. 

O grupo, acompanhado pelos monitores do 
IMS, prestigiou a exposição “Os americanos 
+ Os livros e os filmes”, do fotógrafo suíço 
Robert Frank, com imagens do dia a dia 
de americanos na década de 1950. São 
83 fotografias, uma das poucas séries 
completas da obra de Frank.
O professor Paulo Henrique Miguel, 
coordenador do curso de Fotografia da 
FEMA ao lado do também professor João 
Henrique do Santos, considerou a visita de 
suma importância. “O IMS é o maior espaço 
dedicado à fotografia da América Latina. 
O local foi aberto recentemente com essa 
exposição do Frank, um dos nomes que 
mais influenciaram a fotografia americana”.
A ida a Paulista aconteceu em um domingo, 
dia em que, tradicionalmente, a avenida 
está fechada para veículos, facilitando o 
deslocamento para outros endereços. No 
Itaú Cultural, os alunos viram exposições 
permanentes que relatam a história do Brasil 
(Brasil-Colônia e Brasil-Império); no SESI-
SP, trabalhos de fotógrafos como Steve 
Mccurry, Marcel Duchamp, entre outros.

A Fotografia da FEMA está em seu quarto 
ano de atividades e tem duração de dois 

Visita técnica a exposições na av. Paulista

Visita técnica a exposições na av. Paulista
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anos e meio, com formação nível Tecnólogo.  
A qualidade da graduação foi confirmada em 
2016 pelo Conselho Estadual de Educação, 
CEE, que fez o reconhecimento do curso.
De Volta ao Básico” foi o tema neste ano
Semana contou com palestra e workshops

A Semana de Fotografia da FEMA terminou 
na sexta, dia 6 de outubro. O tema neste 
ano foi “De Volta ao Básico” e contou com 
diversos profissionais.
No encerramento, a fotógrafa Jo 
Padovan falou de “Ensaios Fotográficos”, 
compartilhando suas experiências e seus 
estudos em diversas especializações, no 
Brasil e no exterior.
Em sua quarta edição, a semana acadêmica 
do curso teve início na segunda, dia 2, em 
palestra aberta ao público com Leonardo 

Luz e Kauê. A dupla, que integra o “Grupo 
Luz”, criado há mais de 15 anos, abordou 
“Imagens Híbridas”.
“A noite foi voltada para as imagens 
híbridas, que são as imagens montadas 
a partir de várias outras originais”, explica 
o professor Paulo Henrique Miguel, que 
coordenada o curso de Fotografia ao lado 
do também professor João Henrique do 

Santos. “A proposta é que produtor das 
fotos e o tratador estejam em sintonia para 
que o resultado fique perfeito”.

Entre terça e quinta, os alunos acompanharam 
respectivamente os workshops: “Newborn”, 
com Thyane Brito, especializada em 
retratos de família, clicando principalmente 
recém-nascidos, “Fotografia de Moda”, com 
Lella Sodré, que participa de editoriais e 
catálogos, e “Fotografia de Casamento”, 
com Luiz Monteiro, profissional que já 
fotografou mais de 400 casamentos.

As semanas acadêmicas integram o 
calendário da FEMA há três décadas. Além 
de aproximar alunos e profissionais do 
mercado de trabalho, o evento se propõe 
a fazer uma reflexão da própria profissão 
e a oferecer um olhar mais abrangente da 
carreira.  

Estudante de Fotografia da FEMA tem foto 
publicada no site da Vogue italiana
A foto foi tirada por Bruna Lopes para uma 
disciplina do curso

Semana contou com palestra e workshops

Exposição de Fotografias para a Semana 



A assisense e estudante do curso de 
Fotografia da FEMA, Bruna Lopes, teve um 

trabalho publicado no site da revista Vogue 
italiana nesta segunda-feira, 15. 
O trabalho foi feito para a disciplina de 
Fotografia de Moda, ministrada pela 
professora Natalia Reis Gomes, e abordou 
o tema “Racismo e Liberdade”. 

Bruna disse que ficou muito feliz com 
a publicação e com o resultado de seu 
trabalho. 
“O site da Vogue tem um espaço onde 
podemos enviar fotos semanalmente, 
para que eles selecionem e publiquem as 
melhores. Eu estava há um tempo tentando 
já e felizmente consegui dessa vez. Nós 
tínhamos algumas opções e escolhi esse 
tema sobre Racismo e Liberdade. 

Busquei referências de outros fotógrafos, 
mas desde o início pensei em fotografar 
uma pessoa mais velha. O resultado está ai 
e estou muito contente”, afirma. 
Esta foi a primeira foto de Bruna publicada 
em um veículo de grande circulação e ela 
planeja mais. 

A qualidade da graduação foi confirmada em 
2016 pelo Conselho Estadual de Educação, 
CEE, que fez o reconhecimento do curso.

Foto publicada no site da Vogue Italiana
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Alunos em unidades da Estratégia Saúde da Família



MEDICINA
O Curso de Medicina contou com 21 docentes, dos quais 4 são 
Professores Especialistas, 12 Mestres, 4 Doutores e um com Pós-
Doutorado

Realizou reuniões pedagógicas, de Conselho de 
Curso de participou da reunião de congregação.

Alteração da Grade Curricular

Foi realizado pela Coordenação do curso a 
análise da Matriz Curricular do curso de Medicina 
e realizada proposta de mudança da matriz 
curricular baseado em avanços pedagógicos, 
otimização das cargas horárias, escalonamento 
progressivo das cargas horárias e fortalecimento 
da prática no Internato. Foram realizadas várias 
reuniões com a Supervisão Pedagógica e o texto 
final após consulta ao Conselho Estadual de 
Educação (CEE), foi enviado em novembro para 
a apreciação em Plenário do CEE que deverá 
ocorrer no primeiro semestre de 2018.

Atividades Desenvolvidas pelos Professores

Participação do Corpo Docente em Eventos

COBEM

A 55ª edição do COBEM (Congresso Brasileiro 
de Educação Médica)  foi realizada em 2017 
na cidade de Porto Alegre no período de 12 a 

15 do mês de outubro e as professoras: Arlete 
Aparecida Marçal, Lilian Dias dos Santos Alves, 
Luciane Cristine Ribeiro Rodrigues, Vanessa 
Patrícia Fagundes, Maria José Caetano Ferreira 
Damaceno e Juliana Gonçalves Herculian 
estiveram presentes com apoio da Coordenação 
de Medicina e FEMA.

Atividades Desenvolvidas pelos Alunos

Ligas Acadêmicas

As Ligas Acadêmicas de Ginecologia Obstetrícia 
com a responsabilidade do Prof. Carlos Izaias 
Sartorão Filho e a Liga de Psiquiatria com a 
responsabilidade do Prof. Ricardo Beauchamp de 
Castro estão estruturadas e realizando reuniões 
mensais e em caráter excepcional mais de uma 
vez por mês. É constituída destes professores 
e de aproximadamente 20 alunos cada uma e 
ambas desenvolvem atividades científicas de 
caráter extracurricular.
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Atividades Desenvolvidas na Unidade Curricular “Interação em Saúde na Comunidade”
Tutor: Maria José Caetano F. Damaceno
Período: Primeiro e Segundo Semestre de 2017
Etapas: 1, 2 e 4.



Tutor: Paula Fernandes Chadi 
Período: Primeiro e Segundo Semestre de 2017
Etapas: 3 e 4.
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Tutora: Vanessa P. Fagundes
Período: 
Preceptoras: Márcia Patrícia Simines / Neire Bertolaccini
Unidades de Saúde: ESF Jardim Eldorado e ESF Jardim 3 Américas. 
Parceiros: Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Assis
Prefeitura de Cândido Mota/SMS Cândido Mota



Palestras e Seminários

Palestra “Anatomia do Sistema Nervoso 
Central”
No dia 01/04/2017 ocorreu a Palestra 
“Anatomia do Sistema Nervoso Central” 
ministrada pelo neurocirurgião Dr. Nícollas 
Rabelo. O evento que foi organizado pela 
Coordenação de Medicina e ocorreu no 
anfiteatro da FEMA, tendo início às 08h30, 
e encerrando as 12h00. A palestra foi aberta 
a todos os alunos do curso de Medicina.
Conferência “Anamnese Neurológica e 
Exame Físico”
No dia 08/05/2017 ocorreu uma conferência 
com o tema “Anamnese Neurológica e 
Exame Físico”, no Anfiteatro da FEMA, 
das 17h00 às 19h00, com a participação 
da Dra. Ana Lídia de Melo Alcântara Silva e 
Dra. Sarah Raquel de Melo Alcântara Silva. 
A conferência fez parte das atividades 
da unidade curricular Habilidades 
Profissionais III em consonância com a 
unidade curricular Percepção, Consciência 
e Emoção, tendo público alvo os alunos da 
3ª Etapa do curso de Medicina. 

Conferência “Semiologia do Idoso”
No dia 12/06/2017 ocorreu uma conferência 
com o tema “Semiologia do Idoso”, no 
Anfiteatro da FEMA, das 17h00 às 18h30, 
com a participação do Dr. Guilherme Genta 
dos Santos. A conferência fez parte das 
atividades da unidade curricular Processo 
de Envelhecimento, tendo público alvo os 
alunos da 3ª Etapa do curso de Medicina. 
Conferência “Métodos Endoscópios de 
Avaliação no Trato Gastrointestinal”

No dia 28/08/2017 ocorreu uma conferência 
com o tema “Métodos Endoscópios de 
Avaliação no Trato Gastrointestinal”, no 
Anfiteatro da FEMA, das 17h00 às 18h30, 
com a participação do Dr. Guilherme 
Sauniti Lopes. A conferência fez parte 
das atividades da unidade curricular 

Proliferação Celular, tendo público alvo os 
alunos da 4ª Etapa do curso de Medicina. 
Conferência “Sobre morte e o morrer”

No dia 05/09/2017 ocorreu uma conferência 
com o tema “Sobre morte e o morrer”, 
no Anfiteatro da FEMA, das 17h00 às 
18h30, com a participação da Dra. Luciana 
Cavallari Tsuji. A conferência fez parte das 
atividades da unidade curricular Processo 
de Envelhecimento, tendo público alvo os 
alunos da 4ª Etapa do curso de Medicina.

Semana da Medicina

No ano de 2017 foi realizada a 1ª Semana 
da Medicina do Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Assis (IMESA) que ocorreu no 
período de 09 a 11 de outubro de 2017, 
no anfiteatro da Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA). F o r a m 
ministradas palestras ao longo da semana, 
intercaladas com atividades acadêmicas 
regulares de modo que, além promover o 
intercâmbio de informações, integração e 
aprendizado, não houvesse a suspensão 
total das atividades nas unidades 
curriculares.

Palestra na Semana de Medicina
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 A seguir segue o cronograma da 1ª Semana da Medicina, constando as palestras e 
respectivos palestrantes:



Todas as atividades apresentadas neste relatório contribuíram de forma decisiva para a 
melhoria da qualidade do curso e aperfeiçoamento de alunos e professores.

I Semana de Medicina

I Semana de Medicina
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Desfile das Camisetas 1º CSPP na Semana de Comunicação



PUBLICIDADE E PROPAGANDA
O curso de Publicidade e Propaganda foi implementado em Agosto 
de 1996 e teve a primeira turma formada em 2000. A formação 
acadêmica do profissional de propaganda possibilitou, desde então, 
o desenvolvimento da área de comunicação na cidade de Assis e 
microrregião. Atualmente, por meio da atuação dos publicitários 
formados pela FEMA, é notório o reconhecimento da atividade por 
parte da comunidade que entende a necessidade de desenvolver 
serviços de Publicidade sob a orientação de um publicitário de 
formação

Durante o ano de 2017, as atividades desenvolvidas 
objetivaram 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. 

Em 2017, a página www.facebook.com/
publicidadefema tornou-se um importante canal 
de comunicação entre coordenadoria e aluno e 
um eficiente canal de divulgação do curso.

Este relatório apresenta atividades desenvolvidas 
pela coordenação de curso, docentes e discentes. 
O registro fotográfico completo dos eventos 
encontra-se disponível em: https://www.flickr.com/
photos/femaoficial/.

Semana de Comunicação - SEMACOM 2017 
(17/04 à 20/04).

Anualmente a FEMA realiza para todos os 
alunos do curso de Publicidade e Propaganda 
a SEMACOM, que traz palestras, minicursos e 

atividades a serem desenvolvidas pelos alunos 
com um tema especifico. Em 2017 o tema central 
foi: Comunicação Agora. Além disso os alunos 
também desenvolveram atividades trabalhando 
sobre a temática: Tolerância. 

Banca de Jurados para o Desfile de Camisetas
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Identidade Visual da SEMACOM 2017

Programação SEMACOM 2017

Abertura do Evento

Apresentação do MKT de Guerrilha

Palestra no Anfiteatro da Fema



Entrega de certificados, troféus e premiação dos trabalhos 
desenvolvidos sob a temática: Tolerância.

Alunos do 1º CSPP - Desfile das Camisetas Alunos 3º CSPP - Marketing de Guerrilha

Alunas do 2º CSPP - Cartaz Alunos 4º CSPP - Vídeo
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Exposição Art in Series - 20/09

Exposição de cartazes com o tema inspirado em 
séries e filmes e a arte segue uma linha de design 
minimalista. Organizada pelas professoras 
Gisele Constantino e Elissandra Marson com os 
alunos do 3º ano do curso. Foi a primeira edição 
do evento. Local: Anfiteatro da FEMA.

VIII Fórum Científico
Dias 09, 10 e 11 de outubro. Anais do evento 
disponível em: 
http://www.fema.edu.br/forumcientifico/

Publiarte
Evento cultural realizado no dia 18/10 pelo 1º ano 
de Publicidade e Propaganda com o professor 
Fernando Luiz Zanetti. Tem apresentações de 
música, danças e exposições de cartazes e 
Galpão Cultural.

2° Expo Inovação 

Data: 23 e 24 de Outubro.
Local: ACIA 
A 2° Expo Inovação é um evento interdisciplinar 
entre os alunos do 2° ano do curso de 
Administração e 3° ano de Publicidade e 
Propaganda.

O curso de comunicação fica responsável pelo 
desenvolvimento da campanha de comunicação 
para os produtos que os alunos de Administração 
criam.

7ª Feira das Nações
Data: 26 e 27 de Outubro.
Local: ACIA (Associação Comercial Industrial de 
Assis). A sétima edição do evento traz um pouco 
da cultura de Brasil, México, Itália, Alemanha, 

Exposição Art In Series

Atuação dos Alunos de publicidade na Expo Inovação



Alunos de publicidade em frente à Pinacoteca

Alunos de publicidade visitando exposição

França e Japão. Os responsáveis pelas barracas 
são os alunos do terceiro ano de Administração. 

O desafio é mostrar, além da culinária típica, 
elementos e manifestações culturais dos países. 
Cada equipe fica responsável por uma nação. A 
proposta é também de oferecer à comunidade 
uma opção de lazer e entretenimento.

Viagem a São Paulo – Visita à Pinacoteca
Data: 29 de novembro

Viagem organizada pela Coordenadora e 
Professora Ana Luisa Antunes e acompanhada 
também pela Professora Gisele Constantino. 
Aberta a todos os alunos do curso, sendo que 
34 desses foram. A excursão foi realizada com 
o objetivo cultural de conhecer a Pinacoteca, 
museu localizado na cidade de São Paulo. Saída 
da FEMA para São Paulo à 1h, e saída de São 
Paulo para Assis às 19h.
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Semana de Química - Exposição de Trabalhos



QUÍMICA
Principais atividades desenvolvidas no curso de Licenciatura em 
Química e de Bacharelado em Química Industrial, por alunos e 
professores, durante o ano de 2017

O corpo docente do Curso de Química é composto 
por 18 docentes, sendo que 2 são especialistas, 
11 são mestres e 5 são doutores.

Atividades Desenvolvidas pela Coordenação:

Visitas Técnicas
As visitas técnicas, além da finalidade didática 
são uma oportunidade que os alunos têm de 
vivenciar e de se inteirar com as atividades da 
profissão. 

Visita Técnica à Texsa do Brasil Lubrificantes e 
à Syntex Tinturaria 
Os alunos do 2º, 3º e 4º anos do curso de 

Química Industrial visitaram as empresas Texsa 
do Brasil Lubrificantes e Syntex Tinturaria. 
Pela manhã a visita foi na empresa Texsa do 
Brasil, localizada em Umuarama. A produção 
da empresa de lubrificantes, criada em 1998, 
é voltada a maquinários e veículos das linhas 
automotiva, industrial e agrícola. Dentre os 
clientes, estão grandes multinacionais, como 
Mercedes Benz e Ford. Durante o tour, os 
estudantes da FEMA conheceram os setores 
de produção, envase, rotulagem, identificação 
dos produtos, armazenagem e estoque, 
carregamento e transporte dos lubrificantes 
produzidos, os laboratórios de controle de 
qualidade e certificação, dentre outras áreas. 
À tarde, os alunos seguiram para o município 
de Goioêre em visita a Syntex Tinturaria. Na 
fábrica, o grupo passou por diversos setores, da 
recepção à seleção dos tecidos crus, da costura 
ao processo de tingimento, lavagem e secagem 
das peças. Nos laboratórios, o destaque foi para 
a área de desenvolvimento de novas cores, os 

Alunos em visita àTexsa do Brasil Lubrificantes
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métodos de criação de novas fórmulas e os testes 
de resistência nos tecidos. E, por fim, o setor 
de produção de energia e tratamento de água 
residual. Abaixo estão apresentadas algumas 
fotos da visita.

Visita Técnica à Cervejaria Casa Di Conti

No início de novembro, os alunos de 1º e 2º ano 
de Química Industrial conheceram a Cervejaria 
Conti, uma das unidades fabris da Casa di Conti, 

em Cândido Mota, SP. O grupo, acompanhado 
pelo professor Alexandre Mazalli e representantes 
da Conti, teve a oportunidade de aprender in 
loco os detalhes de operação da empresa e 
percorrer toda a planta, da recepção e controle 
das matérias-primas aos processos fabris, como 

a fermentação, envase, rotulagem e laboratório.

O elevado grau de automação e organização, 
com estrutura e tecnologia de ponta, chamou 
a atenção dos estudantes. Além disso, outro 
destaque foi o controle de qualidade aplicado ao 
processo de fabricação de bebidas (cervejas e 
refrigerantes), que utiliza os melhores padrões 
internacionais. 

A Casa di Conti é um parque industrial com uma 
área de 135 mil metros quadrados e considerada 
uma das mais modernas da América Latina. 

Inaugurada em 1947 para produção de diferentes 
tipos de bebidas, teve na sua linha de vinhos 
aromatizados Contini grande projeção nacional 
a partir dos anos 80.

O vermute é líder de vendas no segmento com 
32% de participação desse mercado. Em 2001, 
surgiu a Cervejaria Conti, que comercializa 
atualmente as cervejas Conti Bier, Conti Malzbier, 
Samba, 1500 Puro Malte, Zero Grau Conti, 
Burguesa e o Chopp Conti.

A Casa Di Conti conta ainda com uma linha de 
refrigerantes e energéticos.

Visita Técnica à Cervejaria Casa Di Conti



Orientações de Trabalho de Conclusão de 
Curso
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Participação do corpo Docente em Eventos



Apresentação de Trabalhos em Eventos 
Científicos

5º Congresso Analitica Latin America, São Paulo

Apresentação do Curso de Química aos 
Alunos do Ensino Médio da Escola Rachid 
Jabour

No dia 21/09/2017 o professor Alexandre Mazalli 
e o técnico Fernando Rodrigues apresentaram o 
curso de química para os alunos do ensino médio 
da escola Rachid Jabour, na cidade de Candido 
Mota. Utilizando slides e um vídeo informativo, 
os assuntos “O que é a química?” e “O curso 

de química da fema” foram apresentados aos 
alunos, seguido de alguns experimentos lúdicos 
para mostrar a química na prática. Abaixo estão 
apresentadas algumas fotos do evento.

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 objetivo 
de diminuir a evasão no curso de química, 
principalmente no primeiro ano, em decorrência 
da deficiência apresentada nestas disciplinas 
pelos alunos ingressantes. Porém, este núcleo 
de apoio visou atender não apenas alunos do 
curso de química, mas dos diversos cursos da 
Instituição. Para isto foram selecionados os 
monitores, que supervisionados pelos professores 
responsáveis atuaram desenvolvendo aplicações 
específicas de cada curso e oferecendo plantões 
para solucionar dúvidas dos diferentes conteúdos. 
Os horários de atendimento foram quarta-feira 
das 10h00 às 11h40 e das 16h às 17h40. Os 
alunos monitores de quarta-feira de manhã foram 
Luana Silva de Oliveira e Franciele Neris Barbosa 
(4º ano de química). No período da tarde não 
houve monitor, sendo os alunos atendidos pelo 

professor Cleiton Lattari. 
Os cursos atendidos 
foram Química Industrial 
e  Bachare lado em 
Ciência da Computação.

Além dos plantões para 
solucionar dúvidas dos 

diferentes conteúdos foi 
oferecido ainda mini-curso de porcentagem 

ao 1º ano do curso de química industrial no dia 
20/06/17 às 19h20. A seguir estão apresentadas 
as fotos da apresentação do referido mini-curso 
pelas alunas Franciele Neris Barbosa e Luana 
Silva de Oliveira.

Autor Título do Trabalho Local/Data 

Alexandre Vinícius 
Guedes Mazalli 

Método Sensível e Rápido para 

Plasma Humano e Animal por 
-Alta 
tria de 

Massas 

São Paulo/SP 

 

Apresentação do Curso de Química aos Alunos do Ensino Médio

Núcleo de Apoio à Matemática e Física
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Atividades Desenvolvidas pelos Alunos

Curso de Química Experimental
A 29ª edição do Curso de Química Experimental, 
oferecida pelos alunos do 4º ano de Química 
Industrial da FEMA, foi realizada no período 
noturno de 17/04/2017 a 05/06/2017, as 
segundas-feiras das 19h20 às 22h30. O curso, 

destinado aos estudantes do ensino fundamental 
(9º ano) e Médio de Assis e região, totalizou uma 
carga horária de 30 horas. Houve 75 inscritos. 

No segundo semestre foi oferecida, pelos alunos 
do 3º ano de Química Industrial da FEMA, a 
30ª edição do Curso de Química Experimental, 
também com uma carga horária de 30 horas. A 
30ª edição foi oferecida no período noturno de 
02/10/2017 a 20/11/2017, as segundas-feiras das 
19h20 às 22h30. Houve 40 inscritos 

Os alunos inscri tos eram 
provenientes de várias escolas 
da região como: E. E. Prof. 
Carlos Alberto de Oliveira 
(Assis), Escola SESI (Assis), E. 
E. Joaquim Gonçalves de Oliveira 
(Cruzália), E. E. Prof. Dr, Antônio 
de Benedicts (Pedrinhas Paulista), 
E. E. Dr. José Augusto de Carvalho 
(Cândido Mota), Colégio Leme 
Amstalden (Maracaí), E. E. Vila 
do Lago (Tarumã), E. E. Maria 
Aparecida Galharine (Maracaí), 
EE Dr. Clybas Pinto Ferraz 
(Assis), E. E. Léo Pizato (Assis), 
E. E. Ernani Rodrigues (Assis), 
Escola COC (Assis), E. E. Prof. 
Teófilo Elias (Florínea), E. E. 
Rachid Jabur (Cândido Mota), E. 
E. Profª. Maria Ângela Batista Dias 
(Paraguaçu Paulista) e E. E. Dr 
Cláudio de Souza (Lutécia).

As aulas ministradas pelos alunos 
do 3º e 4º anos foram realizadas 
no Laboratório de Química da 

FEMA com a supervisão das professoras Silvia 
Maria Batista de Souza e Gilcelene Bruzon, 
responsáveis pelo monitoramento do estágio. 

Curso de Química Experimental

Apresentação na Feira de Ciências



Projeto CEDET

A parceria entre a Fundação Educacional 
do Município de Assis – FEMA e Centro 
de Desenvolvimento do Potencial e 
Talento – Cedet tem proporcionado 
diversas atividades que buscam 

desenvolver o potencial e talento de 
crianças e adolescentes inseridos 
no Cedet. Esta parceria já promoveu 
diversas atividades desde 2013. Algumas 
crianças manifestaram interesse na área 
de Química e Física e os Professores  
Facilitadores do Cedet entraram em 
contato com a Coordenação de Química 
da FEMA, representada pela Prof. Drª. 
Mary Leiva de Faria, que promoveu junto 
a Coordenadoria de Química a realização 
de oficinas de Química Experimental, 
astronomia e aulas de química orgânica.

As atividades de Química Experimental 
ocorreram no Laboratório de Química.

No primeiro semestre as aulas ocorrem 
no período de 07/04/17 a 09/06/17, sendo 
ministradas para um total de 15 alunos, 
nas sextas-feiras das 8h00 às 9h30 pelas 
alunas Franciele Neris Barbosa e Luana 
Silva de Oliveira, do curso de Química da 
FEMA. 

Já no segundo semestre as aulas 

ocorreram no período de 11/08/17 a 
17/11/2017.
Nas quartas-feiras as aulas foram 
ministradas pelo aluno João Vitor de 
Oliveira Zimmerman, das 15h30 as 17h. 
No primeiro semestre as aulas ocorrem 
no período de 26/04/17 a 14/06/17 e no 

segundo semestre 
no período de 
09/08/2017 a 
08/11/2017. Os 
conteúdos das 
aulas ministradas 
foram os mesmos 
dos abordados 
na sexta-feira 
período diurno, 
sendo ministrado 

ainda os conteúdos: Propriedades dos 
Compostos Iônicos, Força dos ácidos, 
Afunda ou Flutua, Reação de Landolt e 
Saponificação.
 O aluno João Vitor de Oliveira 
Zimmerman também ministrou aulas de 
química orgânica às quintas-feiras das 
15h00 às 16h00. No primeiro semestre 
as aulas foram ministradas no período de 
06/04/2017 a 08/06/2017 e no segundo 
semestre de 10/08/2017 à 09/11/2017.

A oficina de astronomia também ocorreu no 
Laboratório e foi ministrada pelo Técnico 
do laboratório, graduado em Química 
Industrial pela FEMA, Fernando Rodrigues 
da Silva, que desenvolveu o projeto de 
lançamento de foguetes de garrafa PET. 
As aulas aconteceram todas as terças-
feiras das 08 às 10h e das 15 às 17h. No 
primeiro semestre as aulas ocorreram 
no período de 07/03/17 a 27/06/17. Já 
no segundo semestre ocorreram no 
período de 08/08/17 a 28/11/2017. As 
oficinas foram práticas e dinâmicas o que 
despertou a curiosidade e conhecimentos 
das crianças. 

Aulas do Projeto CEDET
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Participação no Curso de Química 
Forense

Os alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos, participaram 
do Curso de Química Forense: Importância 
da Química na Criminalística, que ocorreu 
no dia 20 de maio de 2017, em Londrina. O 
curso ocorreu das 8h00 às 17h00. Abaixo 
estão apresentadas algumas fotos do 
evento.

Semana Científica

A 18ª Semana de Química Industrial e 
Licenciatura em Química do Instituto 
Municipal de Ensino Superior de Assis 

(IMESA) ocorreu no período de 21 a 25 de 
agosto de 2017, no anfiteatro da Fundação 
Educacional do Município de Assis (FEMA). 
A Semana teve início às 20h com uma 
cerimônia de abertura.

A 18ª Semana de Química apresentou 
como tema Química na Atualidade e teve 
como objetivo enriquecer a formação de 
alunos e profissionais da área de química 
e promover a atualização de profissionais 
que atuam na área de educação. Visou, 
também, estimular e promover o espírito 
acadêmico e científico. Foram ministradas 
palestras e minicursos com o intuito de 
promover o intercâmbio de informações. 

Dia/hora Nome da Palestra Professor Palestrante Número de 
 

21/08 
20h 

Ferramentas Químicas e 
Moleculares para Avaliação da 

Ecotoxicidade 

Dr. Regildo Márcio 
Gonçalves da Silva 

UNESP/Assis-SP 
80 

22/08 
20h 

Desenvolvimento de 

Baixo Custo 

Dr. Mário Henrique 
Montazzolli Killner 
UEL/Londrina-PR 
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23/08 
20h Adulterações em Alimentos 

Drª Suzana Lucy Nixdorf 
UEL/Londrina-PR 75 

24/08 
20h 

Princípios do Desenvolvimento 
de Fármacos 

Dr.ª Anna Paola Butera 
UEL/Londrina/PR 74 

25/08 
20h 

Tecnologias Modernas no 

Industriais 

Dr.ª Ana Maria Ferrari 
Lima 

UTFPR/Londrina-PR 
73 

 

Dia/hora Nome do Minicurso Professor 
Palestrante 

Número 
 

22/08 
8h30 ás 13h30 

Entendendo a 
Responsabilidade Técnica 

Mário César Peroni Pegoraro 
CRQ IV 29 

23/08 
8h30 às 12h30 

Ciência + Técnica = Tecnologia. 
Essa equação é Verdadeira? 

 
UEM/Maringá/PR 26 

24/08 
8h30 às 12h30 

Desenvolvimento e Aplicações 

Determinação de Fármacos e 
Herbicidas 

Dr. Eduardo Henrique 
Duarte 

UEL/Londrina/PR 
46 

 



Houve também a apresentação de 
Trabalhos de Iniciação Científica e de 
Conclusão de Curso (16ª Mostra de 
Trabalhos Científicos em Química).
Foram cinco dias de integração, 
aprendizado e troca de vivências. A seguir 
estão elencadas as palestras, minicursos 
e os respectivos professores palestrantes, 
bem como os trabalhos apresentados na 
16ª Mostra de Trabalhos Científicos em 
Química. 
O palestrante do dia 22/08/17 foi substituído 
pelo Dr. Mário Henrique Montazzolli Killner.

Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia

A 14ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia foi realizada em outubro e teve 
como tema “A Matemática está em tudo”. 
Foram promovidas e estimuladas em 
todo o país atividades para mostrar como 
a matemática faz parte do cotidiano das 
pessoas. A FEMA participa da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio 
do evento “Fórum Científico da FEMA”. 
O IX Fórum Científico FEMA ocorreu no 
período de 09 a 11 de outubro com as 
apresentações de trabalhos relacionados 
a Programas de iniciação científica como 
PIC, PIBIC, PIBITI, bem como de Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) em fase de 
finalização.

Palestras e Workshop
No dia 23/09/2017 o curso de Química da 
FEMA promoveu o workshop “Tratamento de 
efluentes, suas variáveis e biodigestores”, 
voltado aos alunos e com a participação de 
indústrias da região. A segunda edição do 
evento trouxe dois convidados, o supervisor 
de qualidade da Coca-Cola Femsa, Nelson 
Cavicchioli, especialista em Engenharia 

Industrial e o consultor e analista de 
projetos biodigestor, da empresa Rastro 
Biodigestores, Gelson Vieira Patricio. 
O primeiro falou sobre “Tratamento de 
efluentes” e o segundo apresentou a 
palestra “Biodigestor e Biogás, viabilidade, 
vantagem e rentabilidade”. 

No dia 17/11/17 houve uma palestra para 
os alunos do 4º ano de química industrial. 
A palestra foi sobre “O Papel do Município 
na Gestão dos Recursos Hídricos e 

do Saneamento Básico”. A palestra foi 
proferida pelo encarregado do Setor de 
Meio Ambiente do Município de Assis, o 
mestrando em Gestão e Regulação de 
Recursos Hídricos (PROFÁGUA), Cledir 
Mendes Soares. Abaixo está apresentada 
a foto da palestra.

Selo Qualidade do Curso de Licenciatura

O curso de Licenciatura conquistou 
três estrelas no Guia do Estudante. A 
publicação, produzida pela editora Abril 
há quase três décadas, é referência na 
avaliação de qualidade de instituições de 
ensino.

Conquista de 3 estrelas no Guia do Estudante
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