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Prof. Dr. Wendel Cleber Soares

Coordenador do Projeto - FAI

Prof. Ms. André Luis Scagnolato

Professor Orientador - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente

Guilherme Henrique Belloni

Aluno do 2 Ensino Médio - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente

Felipe Queiroz Negri 

Aluno do 3º Termo Engenharia Ambiental – FAI

Kainã de Oliveira Barboza

Aluno do 2 Ensino Médio - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente

Willian Fagundes Dias dos Santos

Aluno do 2 Ensino Médio - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente 

Naíara Boschetti Bressan

Aluna do 2 Ensino Médio - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente

Patricia Sanches

Aluna do 2 Ensino Médio - ETEC Prof. Eudecio Luis Vicente

CNPq - VALE - FAI - ETEC
Adamantina/SP

CNPq - VALE - FAI - ETEC
Adamantina/SP

Equipe

Expediente



Página 02
Boletim Científico - Engenharias Boletim Científico - Engenharias

Página 03

As Faculdades Adamantinenses Integradas em parceria com a escola ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente (Centro Paula 
Souza) e CNPq/Vale (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) está desenvolvendo o projeto 
“Forma Engenharia” com o intuíto de divulgar os cursos superiores de engenharia nas escolas da rede estadual e 
privadas do ensino médio e técnico na região da Alta Paulista, através da confecção de boletins informativos, jornais 
e matérias, com a colaboração da Rádio Cultura de Adamantina.
É fato que o Brasil enfrenta hoje um grave problema com a escassez de engenheiros em um mercado em plena 
ascensão. O governo federal já reconheceu essa área como estratégica para o País, contudo, a falta de profissionais 
nesse segmento ainda é considerada um grande problema para ser enfrentado.
O problema está sendo agravado pela crescente demanda na procura por profissionais decorrente das obras do 
Governo Federal como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Programa Minha Casa Minha Vida, 
Pré-Sal, Copa de Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
O objetivo desse projeto é proporcionar e despertar a motivação e interesse dos alunos do ensino médio e técnico da 
Região da Alta Paulista em cursar Engenharia. Para tanto, motivar-se-á o desenvolvimento e o hábito de estudo com 
o rigor e precisão, principalmente nas áreas de exatas (Matemática, Física e Química), preparando os jovens para 
ingressarem na área de engenharia, uma vez que a grande maioria teme as disciplinas específicas da área de exatas.
Este projeto está sendo coordenado pelo Prof.Dr.Wendel Cleber Soares, vice-diretor da FAI (Faculdades 
Adamantinenses Integradas) e conta com o auxílio e co-execução do Prof. Ms. André Luis Scagnolato, docente da 
ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, em conjunto com o acadêmico do curso de Engenharia Ambiental da FAI, Felipe 
Queiroz Negri e alunos bolsistas do ensino médio da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, Guilherme Henrique Belloni, 
Kainã de Oliveira Barboza, Naíara Boschetti Bressan e Patricia Sanches.

Divulgação das
Engenharias nas Escolas
de Ensino Médio da Rede Estadual e Privada de 
Ensino na Região da Alta Paulista
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As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) nasceram da Lei Municipal nº 2.718/97, alterada pela Lei Municipal nº 
2.819, de 18 de junho de 1998, que permitiu a unificação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina 
(FAFIA), criada pela Lei Municipal nº 853, de 29 de junho de 1967, e da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de 
Adamantina (FEO), criada pela Lei Municipal nº 1547, de 01 de março de 1980.
A FAI teve o Regimento Unificado aprovado pelo Parecer nº 94/99 do Conselho Estadual de Educação e é constituída 
como autarquia municipal, tendo como mantenedora a Prefeitura do Município de Adamantina.
A organização acadêmico-administrativa é regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 155, de 30 de dezembro 
de 2010. Tal documento define as diretrizes organizacionais e as diretorias Acadêmica, Jurídica, Administrativa e 
Financeira, para melhor condução das atividades institucionais. A Portaria nº 87, de 01 de agosto de 2011, regulamenta 
as atribuições dos departamentos da FAI, com o fim de organizar os trabalhos internos.
A FAI possui 32 cursos de Graduação e 24 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, além de realizar diversos cursos de 
Extensão e Aperfeiçoamento para atendimento da comunidade acadêmica e as demandas regionais.
A FAI mantém-se financeiramente por meio de recursos advindos das mensalidades dos alunos. A maioria dos alunos vem 
de escolas públicas e, como políticas de inclusão são oferecidos programas de bolsas de estudos da própria Instituição 
e em parcerias com empresas e órgãos municipais e estaduais. Como o estágio supervisionado é componente curricular 
obrigatório, a Instituição estimula a inserção dos alunos no mercado de trabalho através de convênios com empresas e 
prefeituras de Adamantina e região contando com a parceria do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
As Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI - têm como missão promover o ensino, a pesquisa e a extensão, 
respeitando a diversidade das áreas do saber e fomentando a interdisciplinaridade, formando profissionais éticos e 
compromissados com os Princípios de ordem pública e com a responsabilidade social, afirmando a relação da Instituição 
com o desenvolvimento socioeconômico do Município de Adamantina e de toda Região da Alta Paulista.
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Cursos

Cursos de Engenharia Oferecidos pela FAI
Engenharia Ambiental
O Curso de Graduação em Engen-
haria Ambiental tem o objetivo de 
formar profissionais com visão gener-
alista, humanista, crítica e reflexiva, 
atendendo à demanda atual e futura 
do mercado que prevê profissionais 
com conhecimentos específicos para 
atuar na gestão ambiental, aplicar 
conhecimentos matemáticos, cientí-
ficos, tecnológicos e instrumentais 
à engenharia, de forma que possa 
absorver e desenvolver novas tecno-
logias. O curso tem também como 
objetivo estimular a atuação crítica 
e criativa do profissional, tanto na 
identificação quanto na resolução 
de problemas, considerando seus 
aspectos políticos, econômicos, so-

ciais, ambientais e culturais, sempre 
com visão ética e humanística.
O Engenheiro Ambiental pode at-
uar em usinas de açúcar e álcool, 
termoelétricas, indústrias de base 
(química e petroquímica, de minera-
ção, siderurgia e de papel e celulose) 
e grandes obras de infra-estrutura, 
(como rodovias e ferrovias),onde há 
busca cada vez maior deste especial-
ista para o controle de poluição. O 
engenheiro ambiental também atua 
na gestão de recursos naturais e con-
servação da natureza; gestão de re-
síduos sólidos, redes de saneamento 
(saneamento básico), contabilidade 
ambiental, educação ambiental, 
entre várias outras áreas ligadas ao 
meio-ambiente.

Engenharia de Alimentos
O curso de Engenharia de Alimen-
tos visa preparar profissionais ca-
pazes de desempenhar atividades 
de engenharia dentro das indústrias 

do ramo da alimentação, desenvol-
vendo projetos e processos produ-
tivos, a partir das características de 
qualidade dos produtos, objetivando 
a otimização dos recursos e aumento 

da produtividade.
O Engenheiro de Alimentos pode 
atuar nas indústrias de produtos ali-
mentícios, de insumos para proces-
sos e produtos (matérias-primas, eq-
uipamentos, embalagens, aditivos); 
em empresas de serviços; órgãos e 
instituições públicas; no ensino supe-
rior, como professor. Pode ainda ex-
ercer atividades na área de produção 
(processos, garantia de qualidade, 
pesquisa e desenvolvimento de pro-
jetos, comercial/marketing, ou ainda 
fiscalização de alimentos e bebidas).

meioambienteeanimais

fea
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Engenharia civil
O curso tem como objetivo principal 
formar profissionais, com atuação 
critica e criativa na identificação das 
demandas sociais e do desenvolvi-
mento. Proporciona conhecimentos 
técnico, humanísticos, ambientais e 
históricos sociais. O ingressante ne-
cessita ter conhecimento em ciên-
cias exatas, habilidade para produzir 
e interpretar desenhos técnicos, além 
de concentração, objetividade e ca-
pacidade de trabalhar em equipe. O 
engenheiro civil projeta, gerencia e 
acompanha todas as etapas de uma 
construção ou reforma. Sua atuação 
inclui a análise das características 
do solo, o estudo da insolação e da 
ventilação do local e a definição dos 
tipos de fundação. No canteiro de 

obras, chefia as equipes de trabalho, 
supervisionando prazos, custos, pa-
drões de qualidade e de segurança. 
Cabe a ele garantir a estabilidade e a 

Agronomia
O curso tem como objetivo formar 
profissionais capazes de assumir di-

versas atribuições de natureza técni-
co-científica e pedagógica no setor 
da agricultura. Este deve sair apto 

segurança da edificação, calculando 
os efeitos dos ventos e das mudan-
ças de temperatura na resistência dos 
materiais usados na construção.

a planejar, dirigir e executar ser-
viços relativos à adubação, plantio, 
combate às pragas, colheita, ben-
eficiamento e comercialização de 
produtos agrícolas, reflorestamento, 
criação de rebanhos, mecaniza-
ção agrícola e industrialização de 
produtos alimentícios de origem 
vegetal e animal.
O profissional poderá atuar na área 
como funcionário do governo, fa-
zendas particulares, empresas. Pode 
também trabalhar em laboratórios 
de pesquisa, pesquisando os efeitos 
de fertilizantes, defensivos agrícolas, 
melhoramento vegetal e animal, in-
dústrias alimentícias, e outros.

sustentabilidadenasrelacoeshumanas

engenhariae
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Paralelamente com o projeto DIVULGAÇÃO DAS ENGENHARIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE 
ESTADUAL E PRIVADA DE ENSINO NA REGIÃO DA ALTA PAULISTA, a FAI também participa de mais dois outros 
projetos. São eles:

ANÁLISE DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO RANCHO – 
ADAMANTINA-SP – UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO.

A FAI em conjunto com a ETEC Engº Herval Bellusci está desenvolvendo um projeto para elaborar um estudo de 
análise do uso e ocupação do solo no alto curso da bacia hidrográfica do corrégo do Rancho , localizada em Ada-
mantina - SP, utilizando técnicas de geoprocessamento.

O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, juntamente com o Prof. Dr. Fabrício Rimoldi da 
ETEC, e conta também com a participação do aluno do curso de Engenharia Ambiental Alan Lima dos Reis e com 
os alunos da ETEC, Beatriz da Silva Bruno, Willian Endo Borim, Kauê de Oliveira Barboza e Geovani dos Santos 
Gomes.

HORTA ESCOLAR ORGÂNICA – ENFOQUE AGRONÔMICO À
DIVULGAÇÃO E ATRAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO À PROFISSÃO DO ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO

Em conjunto com a E.E. Helen Kellen, a FAI está desenvolvendo um projeto que tem como foco o desenvolvimento 
e avaliação de novas metodologias na produção olerícola no sistema orgânico; valorizar a importância do trabalho 
e cultura do homem do campo; identificar técnicas de cultivo orgânico, no manejo do solo e das hortaliças de forma 
sustentável sem agressão ao meio ambiente; estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados; 
identificar processos de semeadura, adubação orgânica e colheita; compreender a importância de uma alimentação 
equilibrada para a saúde.

O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Delcio Cardim, com a colaboração do Prof. Dr. Vagner Amado Belo de 
Oliveira e conta com a participação do Prof. Claudemir Garbelini da E.E. Helen Kellen, do aluno do curso de Agro-
nomia, Danilo de Souza Rosa, e, dos alunos da E.E. Helen Kellen, Fábio Souza Pereira Júnior, Jefferson Ricardo 
Pinheiro de Sá, Rauani Cristina Silva Machado e Vinícius de Lima Chuma.

Outros projetos em que a FAI está desenvolvendo 
com o CNPq/Vale - “Forma Engenharia”




