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O dia em que a Terra parou 
 
Pela primeira vez na história recente da humanidade, um vírus mortal 
parou o mundo. Nem as duas guerras que nossos contemporâneos 
vivenciaram causaram uma paralização como a que a pandemia de 
covid-19 tem causado em todo o planeta. 
 
Um vírus invisível e silencioso, mas extremamente transmissível e 
terrivelmente letal calou as nossas vozes, quebrou a economia, fechou as 
escolas, tirou de circulação as pessoas, levou embora muitos amores e 
colocou muitos em situação de extrema vulnerabilidade. 
 
Não foi algo isolado. O planeta inteiro chorou junto e também rezou 
junto. 

Os verbos estão no passado, já que a pandemia de coronavírus foi 
decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 
2020, mas poderíamos muito bem usá-los no presente, já que até o 
fechamento desta edição, mais de 1 ano depois, nos encontramos ainda 
na mesma situação, sem saber ao certo como será a vida daqui por 
diante. 
 

E D I T O R I A L



As aulas presenciais na FEMA, e em quase todas as instituições de ensino 
de Assis, se mantém suspensas desde então. 

Os nossos eventos tiveram que ser adaptados, nossos professores, 
funcionários e alunos se reinventaram e novas roupagens da aquisição de 
conhecimento estão sendo tecidas diariamente. 
 
Não sabemos quando tudo isso passará. E nem como será a vida depois 
da covid-19. Se é que dá para falarmos em depois. Hoje, só temos uma 
certeza. São dias de luta, em que não paramos um segundo sequer.  
 
Continuamos a levar educação, ciência, conhecimento e, sobretudo, 
esperança de que o futuro está também em nossas mãos. 

Seguimos, sim, adaptados, diferentes do antes, mas sem jamais perder 
os objetivos que nos trouxeram até aqui: mudar a vida das pessoas para 
melhor.  
 
Seguimos juntos!



Só a educação pode transformar o mundo! 
 
Este foi o meu lema ao longo dos últimos 
quatro anos, a frente do Conselho Curador da 
FEMA. Em todos os dias, desde janeiro de 2017, 
essa afirmação foi o fio condutor de todas as 
nossas ações na instituição. 
 
Por acreditar que só a educação é capaz de 
transformar a vida das pessoas é que, como 
presidente da FEMA, trabalhei, junto dos 
Conselheiros, do diretor executivo, dos diretores 

do IMESA, dos funcionários e dos professores, para criar ações que 
pudessem, de fato, mudar o mundo. 
 
Todos nós, juntos, fizemos a FEMA avançar como nunca, nesses quatro 
anos. Novos cursos vieram, novos prédios foram construídos, parcerias 
com instituições importantes foram firmadas, unidades de saúde foram 
entregues à nossa cidade. 
 

P A L A V R A  D O 
P R E S I D E N T E

Arildo Almeida
Presidente do Conselho Curador da FEMA
Arquiteto formado pela Universidade de Taubaté.
    
Presidente desde 17/01/2017



Ser presidente do Conselho Curador me traz a responsabilidade 
de melhorar não só a FEMA para nossos alunos, mas também para 
a comunidade assisense, pois a FEMA é uma instituição pública. 
Portanto, ela deve ser acessível para todos. É a FEMA a serviço da 
população de Assis! 
 
O último ano desta primeira gestão foi de desafios nunca antes 
imaginados, como este que ainda enfrentamos atualmente. Estamos 
todos, enquanto humanidade, lutando contra a pandemia de 
covid-19, um vírus mortal, que afeta não só a nossa saúde, mas a 
economia, as relações, a nossa mente.  
 
Por essa razão, certos de que precisamos colocar em prática aquilo 
que acreditamos como missão, pela primeira vez na história da FEMA, 
tomamos a decisão de não aumentar as mensalidades dos cursos para 
2021.  
 
A pandemia ainda está longe de acabar, mas seguimos firmes, com 
ainda mais responsabilidade. Sabemos que está em nossas mãos 
mudar o rumo dessa história. E assim vamos fazer ao longo dessa 
nova gestão. 
 
Afinal, só a educação pode transformar o mundo!
 
Pra Frente.
Pra Fema.
 



Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

Advogado pela Faculdade de Direito de Marília e 
Mestre em Direito: Relações Públicas pela Universidade de Marília Unimar 
(2002). 

Diretor Executivo desde 09/04/2012

Os últimos quatro anos na FEMA foram 
intensos. Na prática, por todas as realizações 
que planejamos e tiramos do papel, a sensação 
é que foram muitos anos dentro de apenas 
quatro. 
 
Novos cursos chegaram, a Medicina se 
consolidou e, por meio dela, aumentamos a 
nossa participação na sociedade: criamos 7 
PoliClínicas em unidades de saúde de Assis 
e colocamos lá nossos professores e alunos 

atendendo a população com Medicina séria e ética.  
 
E por falar em saúde, estamos a frente da Unidade de Pronto-
Atendimento (UPA) de Assis, administrando uma difícil e complexa 
engrenagem, também com a ajuda técnica de nosso corpo de 
Enfermagem, Medicina e Fisioterapia. Além disso, entregamos uma 
nova ala SUS totalmente reformada e ampliada na Santa Casa, onde 
nossos alunos fazem o internato, a parte mais prática da graduação de 
Medicina. 



 
Na cultura também avançamos com a criação do Polo 
Audiovisual do Velho Oeste, que fomenta a cultura e faz a 
economia girar ainda mais em nossa região. Não poderíamos 
falar em economia sem citar este nebuloso ano de 2020, 
quando a pandemia de coronavírus foi instaurada no mundo 
e sentimos na pele inseguranças, medos e perdas, muitas. 
Perdas econômicas, perda da nossa liberdade, da nossa 
segurança e, sobretudo, da vida de tantos queridos.  
 
Neste momento, tomamos a decisão histórica de não 
aumentar as mensalidades dos cursos da FEMA para o ano de 
2021. Nosso papel não é apenas educacional, mas também 
social. Estar à frente da direção executiva da FEMA é gerir 
uma empresa de grande porte pensando exclusivamente nas 
pessoas. É isso que tenho tentado fazer ao longo destes anos 
todos. 
 
Seguimos na luta de manter uma FEMA mais aberta à 
sociedade, tal qual as diversas edições de FEMA Cidadania 
que fizemos, levando um pouco do nosso conhecimento 
e expertise à comunidade, extrapolando os portões da 
universidade, pois acreditamos na ciência e que só o 
conhecimento é capaz de mudar o mundo!



Gerson José Beneli
Diretor Acadêmico

Advogado pela Faculdade de Direito de Marília – Marília/SP, Especialista 
em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Fundação de Ensino 
Eurípedes Soares da Rocha – Marília/SP e Mestre em Direito: Direito 
dos Empreendimentos Econômicos pela UNIMAR – Marília/SP

Diretor Acadêmico desde 23/08/2018

Iniciamos nosso mandato à frente do IMESA 
– Instituto Municipal de Ensino Superior de 
Assis, no mês de agosto de 2019. Desde o 
início estamos passamos por inúmeras e 
profundas transformações sociais, políticas 
e principalmente econômicas. Fomos pegos 
de surpresa por uma Pandemia, que assola o 
mundo todo e principalmente o nosso país.

Mas, mesmo diante deste cenário, o IMESA, 
braço acadêmico e pedagógico da FEMA, não parou. Ao contrário, em 
razão da pandemia e da suspensão das atividades presenciais, tivemos 
que por em prática uma estratégia ainda não experimentada por 
nós, que foram as “atividades acompanhadas”, ou seja: aulas remotas 
síncronas, para todos os alunos dos nossos cursos de graduação.

Portanto, de um dia para o outro, fomos impelidos a utilizar 
plataformas tecnológicas de ensino remoto, que nem todos 
dominavam, nem os docentes e tampouco os alunos. Mas, em poucos 
dias treinamos professores, alunos, equipes técnicas e já estávamos 
adaptados a este novo modelo de educação, imposto pela declaração 
da Pandemia Covid-19.
Em razão do recrudescimento dos casos, ainda estamos impedidos de 



retornar às aulas presenciais para todos os cursos, exceto para aqueles 
da área da saúde, cujas atividades são flexibilizadas entre as práticas e 
teóricas, sempre respeitando as regras impostas pelo Plano São Paulo 
contra a Covid-19.

Entretanto, mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram 
e ainda se apresentam momentaneamente, o IMESA continuou com 
seu projeto de expansão dos Cursos de Graduação e Pós Graduação. 
Fomos em frente com planos, ações e ideias, para fomentar o IMESA. 
Com estas ações, estamos na fase final de aprovação pelo Conselho 
Estadual de Educação dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura 
e Urbanismo. Acreditamos firmemente, que estes dois cursos de 
graduação serão oferecidos no vestibular no final deste ano de 2.021. 

Estamos acompanhando também os projetos já protocolados junto 
ao CEE, de novos cursos, que são: Educação Física (Bacharelado e 
Licenciatura) e o Curso de Pedagogia em Ead. Aprovamos também 
vários cursos de Pós Graduação, dentre eles nas áreas de Enfermagem, 
Direito e Ciência da Computação. 

E mais, estamos elaborando o projeto para implantação do Curso de 
Ciências Agronômicas, que deverá ser protocolado ainda neste ano no 
CEE. Criamos o Núcleo de EaD, que está planejando e implementando 
ações, cursos e treinamentos aos docentes nesta área. Agora com o 
lançamento do Hub InovaFema, certamente também teremos novas 
áreas de conhecimento disseminadas no nosso campus, trazendo 
inovações, tecnologia e conhecimento.

Por fim, apesar de todas as dificuldades impostas pela Pandemia e 
suas consequências, IMESA vem atuando firmemente com o propósito 
de manter seus cursos de graduação em níveis de excelência, como 
sempre foram, e ainda, planejar a criação de novos cursos, contando 
sempre e ininterruptamente com um time de excelentes docentes, 
com experiência prática e teórica e a nossa equipe de colaboradores, 
incansáveis em sua missão. Que venham novos ares e novos desafios. 

Vamos encará-los de frente! Pra Frente IMESA, Pra Frente FEMA!!



Os últimos 4 anos foram muito produtivos, 
com muitas conquistas e realizações 
acadêmicas por parte do IMESA com total 
apoio dos coordenadores, professores, 
colaboradores, alunos, e da FEMA, dentre 
elas podemos citar.

A autorização dos cursos de Engenharia Civil 
e Arquitetura e Urbanismo junto ao CEE-
SP. O envio dos Projetos Pedagógicos dos 
cursos de Pedagogia, na modalidade EaD e 
de Educação Física, na modalidade Híbrido, 

ao CEE-SP. Atualmente estamos trabalhando para um possível curso na 
área de Agronomia. 

Alex Sandro R. de Souza Poletto
 Vice-Diretor Acadêmico

Tecnólogo em Processamento de Dados pelo IMESA - Assis/SP, 
Especialista em Sistemas de Informações pela UNOESTE - Presidente 
Prudente/SP, Mestre em Filosofia e Ciência Cognitiva pela Universidade 
Estadual Paulista - UNESP - Marília/SP e Doutor em Engenharia Elétrica: 
Sistemas Digitais pela Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP

Vice-diretor Acadêmico desde 23/08/2018



A realizarão inúmeras ações sociais e de extensão universitária, por parte 
das Coordenadorias de Cursos, oferecendo a comunidade de Assis e região, 
treinamentos, cursos, campanhas, em todas as áreas em que nossos cursos 
atuam.

Várias construções, como o prédio para acomodar os cursos da área da 
saúde, como o Medicina, Fisioterapia e Enfermagem, início da construção 
do prédio para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 
Construção do prédio HUB Inova FEMA, um espaço compartilhado aberto 
a todos os universitários, docentes, pesquisadores e empresas de Assis e 
região, que visa fomentar ideias inovadoras e desenvolvimento de Startups, 
produtos, negócio, serviços. Reestruturamos toda a nossa rede de acesso à 
Internet, Portal Acadêmico, site, dentre outros.

Implantação de Bibliotecas Digitais, MinhaBiblioteca, com mais de 8000 
títulos, que atende todos os nossos cursos, bem como a RT Proview, 
exclusiva para o curso de Direito. Assinamos várias revistas, como Exame e 
outras. 

Oferecemos treinamentos aos nossos professores, de plataformas utilizadas 
no ensino online, como a Microsoft Teams para aulas síncronas e a Moodle 
para aulas assíncronas, bem como total suporte técnico e instrucional. 
Fortalecemos nosso Programa de Iniciação Científica, criamos a modalidade 
PIC em Grupo, que foi essencial para a aproximação dos cursos, para a 
interdisciplinaridade, e aumentamos a quantidade de bolsas para alunos e 
docentes. 

Enfim, a instituição avançou muito nesses últimos anos, e estamos 
preparados para transformar nossa faculdade em um Centro Universitário, 
que nos dará um novo status, autonomia para abertura de novos cursos, 
dentre outras ações.
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2017

A Semana de Estudos Gerenciais movimentou 
os cursos de Administração e de Ciências 
Contábeis da FEMA entre os dias 5 e 9 de 
junho. Profissionais apontaram tendências do 
mercado de trabalho e compartilharam suas 
experiências. Com o tema central “Os Desafios 
do Futuro”, as demais palestras da Semana de 
Estudos Gerenciais tiveram um caráter mais 
técnico. Cristiane Souza Aguiar, consultora do 
Sebrae-SP, falou sobre “Empreendedorismo e 
Cultura Empreendedora”, no dia 6. Na noite 
seguinte, Ricardo Lopes Pinto, da Bovespa, 
abordou o “Mercado de Capitais”.

2018

Entre os dias 6 e 10 de agosto de 2018, foi 
realizada a Semana de Estudos Gerenciais, 
dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis da FEMA. Alunos e professores 
receberam, durante toda a semana, palestras 
e participaram de atividades acadêmicas. 
“Venha Transformar Ideias em Ações” foi o 
tema escolhido para o ano, que discutiu o perfil 
do profissional e a superação de resultados. 
Além do conteúdo programático tradicional 
com as palestras, houve ainda uma novidade: 
a Gincana Solidária, que envolveu os alunos 
em uma competição de caráter educacional 
e solidário que arrecadou 2.000 peças de 
agasalhos e 1.939 itens de higiene pessoal. 

SEMANA DE 
ESTUDOS 
GERENCIAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO
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2019

O curso realizou, de 27 a 31 de maio de 
2019, a Semana de Estudos Gerenciais de 
Administração, que teve como tema “As 
melhores ideias movem o mundo”. Na 
abertura, Emerson Tokarski palestrou sobre 
“Conexão Empreendedora: Conectando 
ideias ao sucesso”. No dia 28, a palestra “O 
papel das competências interpessoais no 
desenvolvimento das organizações” ficou 
por conta de Glaucia Passarelli. 

Na terceira noite de evento, o SEBRAE 
ofereceu a oficina “Sei Planejar”, com José 
Madeira Neto. Em 30 de maio, Priscilia 
Queiroz ministrou o workshop “Tempo: 
Senhor ou vilão?”. Para encerrar, foram 
duas palestras: “Como administrar seu 
psicológico” com Micaela Doto Matos, e 
“Empreender Sempre”, com Julio Cesar. 
Na mesma noite, houve uma festa de 
confraternização no Louis Buffet.

2020 

Em 2020, a atividade que substitui a Semana 
Acadêmica foi a Live “O administrador 
do futuro e os novos cenários da 
Administração”, com o palestrante Henri 
Cardim, no dia 8 de setembro de 2020, 
plataforma Microsoft Teams.
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2019

Entre os dias 26 e 30 de agosto de 2019, foi 
realizada a primeira semana acadêmica 
exclusiva do curso de Ciências Contábeis, 
visto que até então o curso pertencia a 
uma coordenação conjunta com o curso de 
Administração. Com o tema “Informando 
para Decidir”, os alunos e interessados 
inscritos na Semana Acadêmica de Ciências 
Contábeis acompanharam palestras de 
diversos temas no campo de atuação dos 
contadores.

SEMANA DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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2020 

Em um ano atípico como 2020, a Semana 
Acadêmica de Ciências Contábeis foi 
substituída por uma série de Lives. A 
primeira Live ocorreu em 27 de julho de 
2020 e foi transmitida pelo Teams. Claudinei 
Santos, especialista em Gestão de Negócios 
e Marketing,  falou sobre “Oportunidades 
de Empreender em Tempos de Pandemia”. 
No dia 29 de julho de 2020, Dr. Eber 
Feltrin, da SIS Consultoria, ministrou pelo 
Microsoft Teams, a palestra “Impactos do 
Marketing Pessoal nas suas oportunidades 
de trabalho”. 

Em 30/07, foi a vez de Jorge Cysne, 
proprietário da Fortes Tecnologia em 
Sistemas, falar sobre “Contabilidade Digital 
e apresentação da Parceria com a FEMA”.
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2017

A 28ª edição da Semana de Informática, realizada entre 
25 e 30 de setembro de 2017, recebeu convidados de 
diversas áreas da informática. “A Tecnologia está em 
Tudo” foi o tema daquele ano e, durante toda a Semana 
de Informática, os alunos e professores estiveram em 
contato com muitos especialistas que palestraram e 
ministraram minicursos. Mostra de software, mesa-
redonda e workshop também fizeram parte da semana 
envolvendo Games, Tecnologia, Programação e Banco 
de Dados, com objetivo de transmitir conhecimento e 
aprimorar recursos tecnológicos, utilizando diversas 
ferramentas e linguagens de desenvolvimento de 
software.

2018

A 29ª Semana de Informática, que aconteceu de 24 
a 29 de setembro de 2018, no campus da FEMA e no 
salão de festas Victoria Hall, contou com a presença 
de profissionais que ministram palestras e coordenam 
mesas-redondas, com uma programação bastante 
diversificada. O tema de 2018 focou em “Inteligência 
Artificial (IA) e Robótica” e teve como objetivo discutir 
as oportunidades e a carreira na área de Tecnologia da 
Informação (TI), preparando os futuros profissionais 

para o mercado de trabalho. As palestras, que 
aconteceram do dia 24 a 27, foram todas no Anfiteatro 
da FEMA.

2019

A coordenadoria de Informática promoveu, dos dias 23 a 
27 de setembro de 2019, a XXX Semana de Informática, 
com o tema “30 anos de evolução em informática”. 

O evento contou com palestras e minicursos em que 
foram abordados assuntos como a “Segurança da 
informação em tempos de legislações de proteção de 
dados pessoais – LGPD”, “Como desenvolver uma 
carreira digital global de sucesso”, “Novas tecnologias 
e mercado de trabalho”, “O uso de componentes no 
Android e Ionic” e muitos outros. A comemoração aos 
30 anos de Informática da FEMA aconteceu no dia 27 
com uma mesa-redonda entre profissionais e professores 
do curso e, no sábado, dia 28, foi realizada uma festa 
comemorativa com alunos, ex-alunos, professores e 
profissionais de TI.

SEMANA DE 
INFORMÁTICA
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2020

Organizada pela coordenadoria dos cursos 
de Ciência da Computação e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, em parceria com a 
FEMA,  a 31ª edição da Semana de Informática 
aconteceu entre os dias 21 a 25 de setembro de 
2020 e teve como tema  “Transformação Digital 
e Inovação”. Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, todo o evento foi transmitido online 
através do YouTube e da plataforma TEAMS, por 
onde foram realizados os minicursos oferecidos 
aos estudantes. 

A Semana de Informática de 2020 também 
foi marcada pelo lançamento do curso de 
pós-graduação “Transformação Digital em 
Desenvolvimento de Aplicações Web”, aprovado 
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) 
no início de 2020 e que está, atualmente, com 
inscrições abertas para a 1ª turma do novo curso. 
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2017

Com o tema “Crise ética das Instituições da 
República”, a XVIII Semana Jurídica da FEMA 
foi realizada entre os dias 11 e 14 de setembro 
de 2017, no Clube da 3ª Idade de Assis. Entre os 
destaques do evento esteve o juiz federal, doutor 
William Douglas, que abriu a Semana Jurídica 
com a palestra: “Um País Igual Para Todos e 
Outras Esperanças em Meio ao Caos”, em que o 
convidado destacou a atual crise ética do país e o 
que se pode fazer para melhorar esse cenário.

O dia de encerramento da Semana Jurídica 
marcou um outro momento importante para a 
FEMA com o lançamento do livro “Comentários 
ao Novo Código de Processo Civil”. Primeira 
publicação de sua história, 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 executivo da FEMA, e Gerson José Beneli, 
atual diretor acadêmico da instituição. 

2018

A XIX Semana Jurídica, bem como o ciclo de 
palestras do curso de Direito da FEMA, foi 
promovida entre os dias 10 e 13 de setembro de 
2018, nas dependências do Clube da 3ª Idade de 
Assis, localizado na Av Getúlio Vargas. O evento, 
que teve como tema os 30 anos da Constituição 
Federal, contou com a presença de palestrantes 
renomados e especialistas da área de Direito 
que discutiram os seus avanços e seus desafios 
constitucionais enfrentados nos últimos anos. 

De acordo com a organização da Semana 
Jurídica de 2018, mais de 1000 pessoas estiveram 
presentes, prestigiando as palestras durante a 
semana. As inscrições não ficaram restritas aos 
alunos e professores do curso o que, dessa forma, 
proporcionou que a comunidade externa e demais 
profissionais da área pudessem participar da XIX 
Semana Jurídica da FEMA.

2019

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

2020

O curso de graduação em Direito promoveu, entre 
os dias 8 e 11 de setembro de 2020, a XXI Semana 
Jurídica da instituição. Esta edição teve como tema 
central “o Direito aplicado ao novo normal” e teve 
transmissão ao vivo através do novo canal do 
Youtube Direito FEMA Assis, tendo sido marcado 
por diversas palestras e discussões sobre o tema.

SEMANA 
JURÍDICA
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2017

A décima primeira edição da Semana 
Acadêmica do curso de Enfermagem da FEMA 
terminou na sexta no anfiteatro da fundação. De 
15 a 19 de maio, profissionais da área da saúde 
debateram o tema “Urgência e Emergência 
nas Diferentes Áreas de Atuação''. O enfoque 
das palestras envolveu situações emergenciais 
no atendimento em nível hospitalar e intra-
hospitalar. Caroline Lourenço, professora 
na FEMA e enfermeira intervencionista do 
SAMU Assis, falou da atuação nas urgências 
cardiológicas; Thais Erika Giaxa Medeiros, 
mestre em Enfermagem pela UNESP Botucatu, 
abordou as urgências obstétricas e Rogério 
Zanca, coordenador de Enfermagem na 
Urgência e Emergência do hospital das Clínicas 
de Marília, apresentou a palestra “Abordagem 
ao paciente vítima de trauma crânio encefálico”.

Uma das novidades da edição de 2017 da 
Semana da Enfermagem foram os treinamentos 
práticos realizados pelo técnico em segurança 
Roberto Bevilacqua Filho, que fez simulações 
básicas e avançadas no atendimento hospitalar 
com os alunos. A Liga do Trauma FEMA Ethos, 
em parceria com o Corpo de Bombeiros e a 
CART, movimentou a rotatória São Francisco 
de Assis, na avenida Rui Barbosa, envolvendo 
os estudantes em uma situação realística de 
atendimento a um acidente de trânsito. 

2018

O curso realizou a 12ª Semana de Enfermagem, 
entre os dias 7 e 12 de maio de 2018, com o 
tema “Violência Contra a Mulher e a atuação 

do Enfermeiro”. As atividades programadas 
aconteceram na Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA) e a realização é 
da Coordenadoria de Enfermagem, Clínica 
de Enfermagem FEMA (CEF) e pela própria 
Instituição. A programação trouxe palestras e 
discussões com profissionais da saúde, focando 
na violência que a mulher sofre na sua vida 
pessoal ou até em hospitais e postos de saúde, 
sendo esse assédio moral ou sexual. Um assunto 
de extrema importância para que o aluno se 
forme com experiência e maior preparo para 
atendimento, além de trazer uma reflexão de 
importância social.

2019

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

2020

Por conta da pandemia de coronavírus, não 
houve Semana Acadêmica de Enfermagem 
presencialmente, mas aconteceu uma Live com 
Renata Pietro, que foi presidente do Coren e é 
atualmente embaixadora da Federação Mundial 
de Cuidados Críticos no Brasil, sobre o tema 
“Visibilidade da Enfermagem no Cenário 
Brasileiro”.

SEMANA DE 
ENFERMAGEM
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2018

A I Semana Acadêmica de Fisioterapia, 
realizada entre os dias  8 e 10 de outubro de 
2018, reuniu alunos e professores do curso da 
FEMA, bem como também profissionais de 
fisioterapia de toda a cidade, para assistir às 
palestras que trouxeram discussões profundas 
sobre temas atuais relacionados à profissão. 
O eixo central trabalhado durante a semana 
foi “Fisioterapia: História e Avanço” e para 
as palestras, especialistas da área estiveram 
presentes.

Renato Carvalho Fernandes, que discutiu o 
tema “Atuação do Fisioterapeuta no Esporte: 
Relatos de Experiência”, deu início ao ciclo 
de palestras da semana, seguido de Gabriela 
Andrade Piemonte Lopes, que ministrou 
a palestra sobre a “Prática Baseada em 
Evidência: uma realidade na Fisioterapia”. 
Finalizando a semana, a palestrante Ana 
Laura Ricci Vitor abordou o tema “O papel 
da Reabilitação Cardíaca em pacientes com 
doenças cardiovasculares”.

2019

Realizada dos 17 a 19 de junho de 2019, a 
II Semana de Fisioterapia teve como tema 
“Cuidado, movimento e bem-estar”. Na 
abertura, Dr. Reginaldo Cruz palestrou 
sobre “PILATES – Princípios de movimento 
do método”. Na sequência, a palestra 
“A importância da Fisioterapia no pós-

operatório de cirurgias plásticas estéticas e 
reparadoras – evidência baseada em prática 
clínica”, com a Dra. Mara Rúbia de Jesus 
Souza deu continuidade. Na terça-feira, 18 
de junho, a palestra “Negociação estratégica 
em Fisioterapia” ficou por conta do professor 
Augusto Cruz. Na última noite, dois 
palestrantes: Dr. Sebastião Julio Rodrigues 
Júnior palestrou sobre “Lesões no esporte” e 
Dr. Donizete Cicero Xavier de Oliveira falou 
sobre “Estratégias de recuperação de dano 
muscular no exercício físico e no esporte”.

2020 

Por conta da pandemia de covid-19, as 
atividades presenciais da Semana de 
Fisioterapia, em 2020, foram substituídas por 
Lives. Uma delas foi, em comemoração ao Dia 
do Fisioterapeuta, intitulada “Fisioterapia na 
Pandemia Covid-19: Gestão e Desafios”, com 
Fabiano Bernardo Targa, fisioterapeuta da 
Gestão de Pacientes Internados do Hospital 
Israelita Albert Einstein, e Claudia Talerman, 
coordenadora de Fisioterapia da Gestão de 
Pacientes Internados do Hospital Israelita 
Albert Einstein, realizada no dia 13 de outubro 
de 2020 e transmitida pelo canal do youtube 
da FEMA.

SEMANA DE 
FISIOTERAPIA
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2017

A III Semana de Fotografia da FEMA, realizada 
entre os dias 2 e 6 de outubro de 2017, teve como 
tema “De Volta ao Básico” e contou com diversos 
profissionais, como Leonardo Luz e Kauê Luz, que 
trouxeram a palestra sobre “Imagens Híbridas” 
na abertura da semana. Nos dias seguintes, os 
alunos participaram de workshops ministrados 
por Thyane Brito, Lella Sodré, Luiz Monteiro e Jo 
Padovan, com os temas “Newborn”, “Fotografia 
de Moda”, “Fotografia de Casamento” e “Ensaios 
Fotográficos”, respectivamente.

2018

A 4ª Semana de Fotografia aconteceu entre os dias 
16 e 22 de outubro de 2018, nas dependências do 
Estúdio de Fotografia da FEMA e contou com 
palestras e oficinas ministradas por profissionais 
mestres na arte, nomes marcantes como Tomaz 
Aguilera, Zi Cardoso, Rodrigo Cardoso, Carlos 
Rocha Danny Haiduk e Adriano Kirihara 
abordaram diversas vertentes da arte em seus 
workshops:“Fotografia de Moda”, “Newborn e 
foto de família”, “Fotografia de Eventos”,  “Still”  e 
“Astrofotografia”, respectivamente. 

2019

O curso promoveu, entre 7 e 11 de outubro de 
2019, a V Semana de Fotografia. Em 2019, o tema 
foi “Mulheres na Fotografia” e teve início com a 
palestra “A imagem como expressão da arte”, com 
Luciana Crepaldi. No dia seguinte, Jo Padovan 
falou sobre a fotografia “Autoral e sua forma de 
expressão”. Em 9 de outubro, a palestra sobre 
“Vida acadêmica e a importância da faculdade 
para a área” foi ministrada por Luisa Calvo, que 
também exibiu um acervo sobre “fotografia de 
casamentos e eventos”. No dia seguinte, quem 
esteve à frente da palestra foi Desi Paulino, que 
já participou de diversos concursos fotográficos 
e teve trabalhos aprovados no site da Vogue 
Itália. Finalizando a V Semana de Fotografia, 
Leda Siloto deu uma palestra sobre “retratos 
femininos”.

SEMANA DE 
FOTOGRAFIA
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2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, 
o curso de Fotografia da FEMA não realizou a Semana 
Acadêmica de Fotografia. No entanto, durante os dias 
em que seria realizada a 6ª Semana de Fotografia, 
os alunos do 1º e 2º ano do curso promoveram a 
exposição da I Mostra de fotografias produzidas pelos 
próprios estudantes nas disciplinas de Fundamentos 
e Técnicas de Iluminação, denominada “Luz e 
Sombras”. A atividade foi proposta como uma forma 
de motivar os estudantes em meio a pandemia e teve 
grande adesão entre os estudantes, que produziram 
75 fotografias sobre o tema. A exposição ficará no ar 
pelo menos até o final do primeiro semestre de 2021 
e, dependendo da repercussão, poderá se transformar 
em uma atividade anual, com a realização de outras 
mostras nos próximos anos.
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2017

Em 2017, dos dias 9 a 11 de outubro, foi realizada a 
I Semana Acadêmica de Medicina da FEMA. Para a 
estreia, a organização optou por uma programação 
variada. As palestras abordaram questões específicas de 
determinadas áreas da Medicina e também do Sistema 
Público de Saúde. Entre os convidados estiveram 
os doutores Luiz Takano, médico ginecologista e 
colposcopista, que trouxe a palestra “Partograma - 
Sua importância na dinâmica do trabalho de parto”; 
Márcio Travaglini Carvalho Pereira, especialista em 
Gestão de Rede de Atenção à Saúde, que apresentou 
“O trabalho do futuro médico no Sistema Público de 
Saúde”; Cleber Gustavo Rotoli Baldelin, presidente da 
Unimed Marília, com “O trabalho do futuro médico 
no Sistema Suplementar de Saúde”.

A programação do último dia foi elaborada em parceria 
com a Liga da Psiquiatria com assuntos voltados à 
saúde mental. “Questões Atuais Gênero e Psiquiatria” 
foi a palestra da doutora Fabiana de Oliveira Fabosi, 
da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a 
doutora Cacilda Pompilio Vilas Boas, psicanalista 
pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e também 
integrante da ABP, abordou “Um Olhar Psicanalítico 
sobre o adoecer” durante a sua fala e o psicoterapeuta 
e psicanalista Luis Guilherme Coelho Buchianeri 
falou sobre “TDAH – Transtorno Deficit de Atenção 
e Hiperatividade”. No encerramento, o doutor Wilson 
Conte de Las Villas Rodrigues, fez a palestra “Saúde 
Mental do Médico”.

JORNADA DE 
MEDICINA
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2019

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

E, nos dias 30 e 31 de agosto, a Liga Acadêmica de 
Psiquiatria (LAPSIQ) promoveu a I Jornada de 
Psiquiatria. O evento recebeu grandes nomes da área 
e abordou, além dos temas da psiquiatria, também 
formas de atendimento humanizado e profundo ao 
paciente. A Jornada foi organizada pela Liga, que tem 
a frente os médicos e professores Ricardo Beauchamp 
de Castro e Wilson Conte de Las Villas Rodrigues.
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2017

A SEMACOM de 2017, realizada entre os dias 
17 e 20 de abril daquele ano, reuniu diversos 
profissionais da área de Comunicação, como o 
artista plástico Anderson Lemes e Bruno Santos, 
coordenador de trade marketing da Chilli Beans, 
que compartilharam suas experiências com os 
alunos dos curso de Publicidade e Propaganda, no 
anfiteatro da FEMA. Com o tema “Comunicação 
Agora”, a semana acadêmica do curso de 
Publicidade de Propaganda trouxe uma ampla 
programação com palestras e workshops, como o 
realizado no 3º dia de evento com profissionais de 
marketing da TV TEM, afiliada da Rede Globo.

2018

A SEMACOM 2018 reuniu os melhores 
profissionais da propaganda, da comunicação e 
do audiovisual do Oeste Paulista para discutir 
o tema “Representatividade da Comunicação 
do Oeste Paulista”. Com esse tema em mente, o 
objetivo foi despertar nos alunos um sentimento 
de pertencimento e também de orgulho, por viver, 
estudar e trabalhar no interior. A Semana aconteceu 
entre os dias 16 e 20 de abril, no anfiteatro e nos 
laboratórios da FEMA.

2019

O curso de Publicidade e Propaganda da FEMA 
realizou, de 22 a 26 de abril de 2019, a Semana 
da Comunicação, que teve como tema “A 
transformação digital na comunicação”. O evento 
apresentou palestras com profissionais da área, 
uma mesa-redonda e ainda um minicurso voltado 
aos alunos de Publicidade. O fechamento do evento 
premiou as atividades realizadas pelos alunos, nos 
temas doação de sangue, doação de órgãos, adoção 
de animais, prevenção ao câncer e prevenção ao 
suicídio. O evento teve o apoio dos departamentos 
da FEMA e de dois patrocinadores.

SEMANA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA
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2020

O curso de Publicidade e Propaganda da FEMA promoveu, entre os 
dias 9 e 11 de setembro, a Semana da Comunicação 2020, em que 
foram celebrados os 20 anos de formação da primeira turma do curso 
de Publicidade e Propaganda da instituição. A semana foi marcada 
por palestras e por uma mesa-redonda com antigos alunos do curso, 
agora profissionais da área de comunicação. O evento aconteceu de 
maneira remota e foi transmitido ao vivo no canal do Youtube da 
FEMA.
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2017

Realizada pela coordenadoria do curso de Química 
Industrial de 21 a 25 de agosto, a 18ª Semana 
Acadêmica de Química recebeu renomados 
profissionais da área que apresentaram palestras e 
minicursos relacionados à “Química na Atualidade”, 
o tema central do evento. Estiveram entre os temas 
abordados pelos convidados, ao longo da semana, 
os seguintes assuntos: a avaliação da ecotoxicidade, 
o uso da cromatografia para investigar adulteração 
em alimentos, o desenvolvimento de fármacos e 
tecnologias no tratamento de efluentes industriais. 

2018

A 19ª Semana Acadêmica do curso de Química 
Industrial da FEMA, evento realizado dos dias 20 
a 25 de agosto de 2018 no campus da Instituição, 
trouxe como tema a “Inovação Tecnológica 
Aplicada à Indústria Química” como eixo central. 
A programação contou com palestras e minicursos, 
ministrados por convidados especiais que atuam nas áreas em questão, tudo com o objetivo de enriquecer a 
formação de alunos e profissionais da área de Química e promover a atualização dos profissionais.

2019

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

SEMANA DE 
QUÍMICA
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2020 

Promovida entre os dias 17 e 20 de agosto de 
2020, a 21ª Semana de Química teve como tema 
principal “Cultura Digital: Educação e Trabalho”. 
O evento, realizado de maneira completamente 
online devido à pandemia de covid-19, recebeu 
convidados ilustres de importantes universidades 
do Brasil, como UNESP, UFF e UFSCar, 
que ministraram palestras com seguintes 
temas: “TDICs e a formação de professores: 
competências e habilidades para educar nativo 
digitais”, “COVID-19: parâmetros fisiológicos, 
bioquímicos e diagnóstico”, “Pandemia e 
EaD: balanço & perspectivas” e "A química 
e o enfrentamento à covid-19 na indústria 
farmacêutica”, todas transmitidas ao vivo no canal 
da FEMA no Youtube. Os vídeos com as palestras 
continuam disponíveis na íntegra no canal.
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Na manhã do dia 23 de agosto de 2018, no 
Anfiteatro da Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA), aconteceu 
a Cerimônia de Posse da Nova Direção 
do Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Assis (IMESA). O evento 
reuniu familiares, alunos, colaboradores 
e professores da FEMA que prestigiaram 
a posse da nova diretoria acadêmica, 
formada pelo professor Gerson José 
Beneli, que recebeu o cargo do professor 
Eduardo Vella, que seguiu como Diretor 
Executivo da instituição, e o professor 
Alex Poletto como vice-diretor, cargo 
antes ocupado por Elizete Mello da Silva, 
a professora Dedé.

A diretoria do IMESA, ao longo desses 
quatro anos, antes liderada por Eduardo 
Vella e a Professor Dedé, e desde 2018 por 
Gerson e Poletto, já entregou grandes ações 
mobilizadoras e realizações institucionais 
pedagógicas que enriqueceram ainda 
mais a vida cotidiana da FEMA

Entre algumas das ações institucionais 
e pedagógicas iniciadas e realizadas ao 
longo desses dois anos de gestão, podem-
se destacar a consolidação e implantação 
do Financiamento Estudantil Próprio 
(FEP), que beneficiou alunos de todos os 
cursos da instituição; a consolidação dos 
Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) 
para cada coordenadoria de curso, que 
foi e continua sendo importantíssimo 
e essencial no enfrentamento da 
Pandemia do novo Coronavírus, além da 
implantação e ampliação do Núcleo EaD.

 

No âmbito da pesquisa acadêmica, a 
diretoria do IMESA ampliou a cota do 
PIC (Programa de Iniciação Científica)
para 120 bolsas, sendo 60 para os 
alunos e 60 para docentes da Instituição, 
bem como também criou a Revista 
Eletrônica e Digital INTELECTO; que 
lançou a sua 2ª Edição com pesquisas de 

DIRETORIA IMESA: 
O BRAÇO 
ACADÊMICO DA 
FEMA
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PIBIC e PIBITI finalizadas ainda 
em 2019. Também houve a 
implantação das Bibliotecas Digitais 
“MinhaBiblioteca” e “RT-Proview, 
proporcionando o acesso virtual a 
referências bibliográficas atualizadas 
e de alta qualidade e a elaboração e 
confecção do Regulamento Interno 
de Funcionamento e Uso do Inova 
FEMA, espaço compartilhado para 
pesquisa e inovação.

   

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, foram realizados 
treinamentos com os professores 
a respeito da plataforma Moodle e 

sobre a ferramenta Teams, implantada 
oficialmente para que as aulas on-line 
síncronas fossem possíveis, além de 
outras aquisições de equipamentos 
que foram essenciais para este período. 
Houve também uma participação 
massiva dos cursos de graduação no 
FEMA Cidadania, com a realização 
de Lives, Webinars e outras ações em 
conjunto com a comunidade externa.
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Inaugurado no dia 12 de agosto de 2020, o Centro 
de Estudos, Pesquisa e Extensão  FEMA/Santa 
Casa foi criado para que alunos e professores 
da instituição possam fazer as reflexões do 
aprendizado na prática. 

Para que esse estudo e reflexão aconteça nas 
quatro grandes áreas da Medicina ensinadas no 
internato feito no hospital (Pediatria, Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica e Ginecologia e 
Obstetrícia), a FEMA e a Santa Casa, em parceria, 
prepararam 4 salas totalmente equipadas para 
que os alunos do quinto e sexto ano possam 
discutir os casos dos pacientes internados que 
acabaram de examinar. Durante a discussão 
entre o aluno e o professor, os estudantes são 
levados a fazer raciocínios clínicos, embasados 
na literatura médica para, então, dar andamento 
ao tratamento daquele paciente.

O Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão FEMA/
Santa Casa está em funcionamento desde o dia 
24 de agosto de 2020. Esse projeto só foi possível 
graças ao convênio fechado entre a FEMA e a 
Santa Casa, que tem como objetivo promover o 
internato de estudantes do curso de Medicina, 
oferecendo assim integração e desenvolvimento 
das habilidades, conhecimento e conduta 
médico-hospitalar no exercício profissional.

FEMA E SANTA CASA INAUGURAM 
CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E 
EXTENSÃO
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A cooperação mútua oficializada por este convênio 
representa uma grande conquista para a saúde de 
Assis e região, em especial aos usuários do SUS, que 
agora contam com uma estrutura ainda mais moderna 
e confortável no setor de internação e com mais 
profissionais médicos, que estão tendo a oportunidade 
de serem capacitados dentro de uma instituição que 
há mais de 100 anos prioriza o atendimento de saúde 
para todos, com humanização e qualidade.

A Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA) e a Santa Casa de Misericórdia de Assis 
assinaram, no dia 23 de julho de 2019, um convênio 
de cooperação mútua. Essa parceria já entrou para a 
história e foi celebrada, não só pelas entidades, mas 
também pela população da cidade.

O convênio, assinado em 2019, teve como objetivo 
promover o internato de estudantes do curso de 
Medicina no ano de 2020, oferecendo assim integração 
e desenvolvimento das habilidades, conhecimento e 
conduta médico- hospitalar no exercício profissional. 
A Santa Casa, em contrapartida, teve a oportunidade 
de realizar uma ampla reforma e ampliação de sua 
estrutura hospitalar, atingindo todas as áreas de 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Arildo Almeida, presidente da FEMA, essa é 
uma parceria extremamente importante, não só para a 
FEMA, mas também para a Santa Casa. “A assinatura 
desse convênio, que foi aprovado pelo Conselho de 
Curadores da FEMA por unanimidade, teve como 
objetivo levar a FEMA para dentro da Santa Casa, na 
forma de internato para nossos alunos de Medicina 
e campo de estágio para a Enfermagem e para a 
Fisioterapia”, comemora Arildo.

Segundo Eduardo Vella, diretor executivo da FEMA, 
“foi um momento emocionante e histórico em que 
duas instituições extremamente importantes para 
Assis se uniram em benefício da nossa comunidade. 
A Santa Casa, que é fundamental para nossos cursos 
de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, é uma 
referência do SUS para a cidade e nós não podíamos 
ficar de fora desse processo de integração de ensino e 
serviço”.

FEMA CELEBRA PARCERIA 
HISTÓRICA COM A SANTA 
CASA DE ASSIS
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Desde o dia 13 de agosto de 2020, todo paciente que chega ao atendimento de emergência da 
Unidade de Pronto Atendimento de Assis (UPA) com alguma uma suspeita ou até mesmo sofrendo 
um infarto, recebe um atendimento integrado com 70 médicos cardiologistas de grandes redes de 
tratamento do coração, com os melhores hospitais de São Paulo e do Brasil.

FEMA INAUGURA 
TELEMEDICINA NA UPA

Trata-se de um projeto pioneiro de estratégia 
de telemedicina, com sofisticados sistemas 
baseados em inteligência artificial, que a 
Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA), que administra a UPA, colocou em 
funcionamento no segundo semestre de 2020. 
Essa inteligência possibilita que os médicos da 
UPA Assis tenham acesso a uma retaguarda 
de especialistas de São Paulo, online e em 
tempo real.

 

Assis é uma das primeiras cidades do Brasil 
a ter esse programa instalado na rede pública 
de saúde, que tem como objetivo criar 
caminhos de apoio clínico aos usuários à 
distância. O primeiro módulo, que entrou em 
funcionamento, é o de Cardiologia. 
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Este tipo de tecnologia já funciona em diversos países e no Brasil também está implantado na rede 
privada de atendimento a pacientes que sofrem do coração.

O funcionamento é o seguinte: os equipamentos de eletrocardiograma da UPA estão integrados a um 
sistema de tecnologias à distância, que estão interligados pela base de dados da Inteligência Artificial. 
No momento da realização do Eletrocardiograma, o exame é enviado de forma automática ao sistema 
de inteligência artificial, que interliga os médicos de Assis aos médicos especialistas de São Paulo, 
em tempo real e, caso os exames estejam alterados, a condução do caso passa a ser em conjunto do 
médico local com os médicos de São Paulo.

O Programa é um reforço tecnológico para a área da saúde e ele tem salvado vidas. Isso porque o aumento da 
velocidade de diagnóstico e tratamento reduziu de 8% para 3% a mortalidade na rede privada que já faz uso da 
telemedicina, enquanto que na rede pública, 23% ainda morrem por infarto agudo do miocárdio. A empresa 
responsável pelas instalações é a iSalut. Depois da inclusão da Cardiologia, outras especialidades também serão 
inseridas no programa. Além disso, a empresa também implantará ferramentas ágeis de gestão e ainda oferecerá 
uma plataforma de educação para médicos da UPA e aos alunos de Medicina da FEMA.

39

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - GESTÃO 2017-2020



FEMA ROBÓTICA

O FEMA Robótica é um projeto de extensão 
da Fundação Educacional do Município de 
Assis (FEMA), criado em 2018, organizado 
pela Coordenadoria de Informática da 
faculdade e idealizado pelo professor doutor 
Almir Camolesi, em parceria com a Diretoria 
de Ensino de Assis. O curso, direcionado para 
crianças e adolescentes de 11 a 16 anos, está 
ensinando conceitos básicos de eletrônica, 
robótica e programação para os alunos 
construírem seus próprios robôs.

O projeto já está na sua 5ª edição e conta 
com duas novas turmas por semestre. Em 
2018, as aulas se iniciaram no dia 6 de agosto, 
com 43 alunos no total, divididos em quatro 
turmas, que alternavam manhã ou tarde, em 
quatro dias da semana. Na edição atual, são 
28 novas vagas, distribuídas entre as 2 turmas 
que são formadas no início de cada ciclo. Para 
participar do FEMA Robótica é preciso ter 

entre 11 e 17 anos, ser matriculado em escola 
pública ou privada de Assis ou região, ter bom 
rendimento escolar, além de ser aprovado 
no processo seletivo. No teste de seleção, é 
aplicada uma prova contendo 15 questões, 
de acordo com o nível de escolaridade e 
é avaliado também o histórico escolar do 
candidato. 

Ao longo dos anos, a FEMA expandiu o 
projeto para cidades vizinhas, como Florínea 
e Tarumã, em acordos fechados entre a 
faculdade e as prefeituras das respectivas 
cidades em 2019. Nas cidades vizinhas, o 
projeto acontece através de colaboradores das 
prefeituras que aplicam os conhecimentos 
adquiridos com  Diogo Lamotta Resino, que 
é o professor responsável por ministrar as 
aulas no FEMA Robótica. Ele é formado em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e é 
um entusiasta da área da robótica. 

Os alunos do FEMA Robótica colecionam 
participações em campeonatos e olimpíadas 
de robótica. Logo no 2º ano de projeto, 
os integrantes da equipe Panzertronic, da 
FEMA, participaram da etapa regional da 
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em 
São Carlos (SP). A equipe ficou em 13º lugar, 
de um total de 48 times e, em 2020, tanto a 
equipe Panzertronic quanto a Taruhunters, 
formada pelos alunos do FEMA Robótica 
de Tarumã, se classificaram para a etapa 
nacional da OBR. 

Robótica - Assis
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Apesar da pandemia do novo coronavírus, 
2020 foi um ano muito agitado para a 
equipe do FEMA Robótica que, em julho 
passado, participou do Desafio Covid-19 
de Robótica, organizado pelo SESI e que 
reuniu mais de 300 equipes de robótica do 
Brasil com o objetivo de desenvolver ideias 
que possam reduzir o contágio do novo 
coronavírus. 

Internamente, todos os anos são 
promovidos torneios entre as equipes do 
módulos básicos que competem entre si. 
Nos torneios, as equipes desenvolvem 
os seus robôs e, aquele que se sair 
melhor, é promovido para a equipe de 
módulo avançado, que compõe a 
equipe Panzertronic nas competições e 
olimpíadas. 
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O FEMA Cidadania é um projeto de extensão, fruto 
dos desejos da atual presidência e diretoria, em 
parceria com a Prefeitura de Assis. É um programa 
contínuo, que leva a FEMA para além de suas grades, 
atuando diretamente com a comunidade assisense.

A primeira edição do FEMA Cidadania aconteceu 
em 24 de março de 2018, em frente à lavanderia 
comunitária da Vila Progresso, quando os 11 cursos 
da instituição ofereceram serviços e atividades 
gratuitas à comunidade.

A segunda edição foi em 11 de agosto de 2018, na Vila 
Prudenciana. Além dos serviços prestados aos adultos, 
as crianças também tiveram vez: houve brincadeiras 
e atrações para os pequenos. O curso de Direito 

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

Em 6 de outubro de 2018, foi a vez do Park Colinas 
receber o FEMA Cidadania. O curso de Direito 
ofereceu orientações e encaminhamentos jurídicos, o 
pessoal da Enfermagem realizou a aferição de pressão 
e testes de glicemia. Médicos e alunos de Medicina 
deram orientação nutricional para crianças, após 
terem examinado-as. 

FEMA CIDADANIA FEMA REALIZOU 6 EDIÇÕES DO FEMA 
CIDADANIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS
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Os cursos de Informática ministraram um Minicurso 
de Games, que ensinou para as crianças elementos 
sobre programação de jogos em computadores. 
Enquanto a criançada se divertia na recreação e a 
fabricação caseira de Slime, o curso de Fisioterapia 
aplicou a oficina de Postura Corporal. Técnicos e 
professores de Química ensinaram como preparar 
amaciante para roupas e aromatizador de ambiente em 
casa. E a Fotografia marcou presença com orientações 
fotográficas.

Em 18 de maio de 2019 foi realizada a quarta edição 
do FEMA Cidadania, dessa vez na praça da Vila 
Operária, em Assis. O curso de Administração 
ofereceu orientações para os microempreendedores e 
os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
e Ciência da Computação ofereceram oficinas 
voltadas para hardware e Arduino, ensinando sobre 
a manutenção de computadores a sobre a plataforma 
de programação. 

Ciências Contábeis e Direto ofereceram orientações de 
finanças pessoais e jurídicas à comunidade e os alunos 
de Enfermagem fizeram avaliações metabólicas, 
orientações a pessoas com riscos cardiovasculares e 
também de primeiros socorros.

Abrangendo ainda o tema saúde, o curso de 
Fisioterapia ofereceu uma oficina de postura 
corporal e finalizando com o curso de Medicina, 
que fez avaliações nutricionais infantis. Com muito 
entusiasmo e fofura, a Fotografia ofereceu ensaios 
fotográficos e capturou lindas imagens das crianças e 
suas famílias, que também tiveram a oportunidade de 
aprender com o curso de Química, como fazer slime. 

O pessoal de Química ensinou como fazer amaciantes 
caseiros. A diversão para a criançada ainda teve uma 
oficina de cartazes oferecida pelo curso de Publicidade 
e Propaganda.

Na quinta edição do FEMA Cidadania, realizada em 
14 de setembro de 2019, no Centro Comunitário da 
Rodoviária, a Cohab IV, em parceria com a Prefeitura 
de Assis, o FEMA Rondon, o Projeto Braços Abertos 
e com a Associação de Moradores da COHAB IV, os 
serviços e oficinas oferecidos foram: avaliação de saúde 
e orientações de urgência e emergência; avaliação 
nutricional infantil; ensaio fotográfico; fabricação de 
amaciante; fabricação de slime; inscrições para oficina 
de games; oficina de postura corporal; orientação 
de finanças pessoais; orientação jurídica; plantio de 
árvores e recreação infantil durante todo o evento.
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Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, a FEMA 
optou por fazer uma edição especial do FEMA Cidadania, 
aderindo à Campanha do Agasalho, uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade de Assis, recebendo mais de 1800 
itens para doação, entre eles 32 cobertores, cerca de 503 kg de 
alimentos e mais duas cestas básicas, que já foram entregues 
às famílias, e 94 itens de higiene pessoal e de limpeza em 
geral. 

O FEMA Cidadania drive thru aconteceu no dia 20 de 
julho de 2020, das 9h às 15h, e contou com a doação de 
agasalhos, alimentos não perecíveis, cobertores, produtos 
de higiene pessoal e de limpeza. Toda a comunidade 
acadêmica participou, com especial adesão dos alunos, que 
compareceram em peso e levaram suas doações.

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

O projeto é uma idealização do presidente da instituição, 
Arildo Almeida, e realizada pelo diretor executivo Eduardo 
Vella, pelo diretor acadêmico Gerson José Beneli, pelo 
vice-diretor acadêmico Alex Poletto, com organização dos 
professores Leonice Simões, Ana Luísa Antunes Dias, Gisele 
Constantino e Marcus Gil, coordenadores da Agência de 
Publicidade da FEMA, a Geração Propaganda, com os alunos 
estagiários e a Assessora de Comunicação, Glauciana Nunes.
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Todo ano, a Fundação Educacional do Município 
de Assis (FEMA) abre suas portas para receber 
alunos do Ensino Médio, para que eles possam 
explorar o campus e a estrutura da faculdade. 
O projeto “Venha nos Conhecer” conta com 
uma visita guiada, com um roteiro de 2h para 
conhecer todos os laboratórios da FEMA, bem 
como também para conhecer mais sobre os 11 
cursos de graduação oferecidos pela instituição.

Realizado desde 2005, o “Venha nos Conhecer” 
foi todo reestruturado nos últimos dois anos, 
para atender ainda melhor os alunos que 
visitam a FEMA. A partir de 2018, quando foi 
implantada uma logística diferente, com uma 
equipe nova e preparada para a recepção, foram 
inseridos os atendimentos individuais e guiados 
com um roteiro de duas horas, com visitas a 
todos os laboratórios. A FEMA também faz todo 
o translado e oferece alimentação para os alunos 
ao final de cada visita. 

Além disso, a instituição realiza sempre diversos 
sorteios de fones de ouvido, camisetas e entrega 
uma caneta FEMA com touch screen para cada 
aluno.

Além das escolas assisenses, estiveram presentes 
nas últimas edições do "Venha nos Conhecer” 
as escolas das cidades de Nantes, São José das 
Laranjeiras, Maracaí, Cruzália, Palmital, Frutal 
do Campo, Paraguaçu Paulista, Cândido Mota, 
Iepê, Pedrinhas Paulista e Tarumã, sendo todas 
da região, no estado de São Paulo. Só na última 
edição, realizada em 2019, a FEMA recebeu, 
aproximadamente, 1000 alunos de 35 escolas 
diferentes de toda Assis e região.

A pandemia de covid-19 tornou impossível que 
o projeto “Venha nos Conhecer” fosse realizado 
em 2020.

PROJETO “VENHA 
NOS CONHECER” 
JÁ REUNIU MAIS 
DE 1000 ALUNOS 
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No dia 14 de outubro de 2019, a FEMA promoveu 
o I Fórum de Desenvolvimento Regional, evento 
que debateu a reabertura do Aeroporto Estadual 
de Assis com uma linha aérea comercial. O Fórum 

teve a participação de importantes lideranças 
políticas, empresariais, comerciais, educacionais 
e de entidades de classes. Aproximadamente 140 
pessoas encheram o anfiteatro da FEMA durante 
o evento.

 

A estrela de todo o debate foi o convidado de 
honra, Dr. Antônio Claret de Oliveira, que é 
superintendente do Departamento Aeroviário 
do Estado de São Paulo (DAESP). A presença 
dele foi possível graças aos esforços dos 
dirigentes da FEMA, com a articulação do 
deputado estadual Ricardo Madalena. Na cena 
das discussões, também marcou presença o 
presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Assis (ACIA), Nami Sabeh, o empresário do 

ramo de turismo, Rafael Jalloreto, o prefeito de 
Maracaí e, na época, presidente do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Paranapanema 
(CIVAP), Eduardo Sotana, o Tatu, e o prefeito de 
Assis, José Fernandes.

 

O Dr. Antonio Claret de Oliveira, do DAESP, 
disse que a aviação regional está evoluindo muito 
no Estado de São Paulo e que Assis faz parte 
do plano de desestatização de 22 aeroportos, 
como determinou o governador João Dória. 
“Nós precisamos valorizar esses aeroportos para 
dar mais valor a eles e Assis tem um aeroporto 
praticamente pronto para usar com essa aviação 
regional. Agora é só uma questão de garantir o 
fluxo de passageiros”, enfatizou o superintendente 
do DAESP.

 

FEMA PROMOVE 
EVENTO PARA DISCUTIR 
REABERTURA DO 
AEROPORTO DE ASSIS

Para Arildo Almeida, presidente da FEMA, é papel da 
FEMA, que há 30 anos faz sua história em Assis e região, 
levantar essa discussão acerca da reabertura do aeroporto 
de Assis e botar a mão na massa para que isso realmente 
aconteça. “Importantes lideranças políticas, empresariais 
e sociais estiveram reunidas no Fórum discutindo um só 
interesse: uma linha comercial de voos direto de Assis 
para São Paulo. A FEMA tem orgulho de ser palco dessa 
discussão, que trará maior desenvolvimento econômico a 
toda uma região”, salientou Arildo.
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Gerson José Beneli, diretor do IMESA e advogado 
atuante, diz que a união de forças é fundamental 
para um bem comum, que é a reabertura do 
aeroporto. “Nós temos que juntar lideranças, como 
prefeitos, não só de Assis, mas de todo o CIVAP, 
entidades como a ACIA, a FEMA, as demais 
universidades e faculdades da região. Todos nós, 
coletivamente, estamos na luta para trazer um 
voo regular para Assis. E é isso que fizemos neste 
Fórum, com amplas discussões sobre o aeroporto 
de nossa cidade”, fala Gerson.

 

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

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

Todos os presentes saíram do Fórum bastante 
confiantes, visto que o Dr. Claret verbalizou 
claramente que Assis tem grandes chances de ter 
uma linha de voo comercial em seu aeroporto e 
que agora só é necessário avançar em um plano de 
trabalho conjunto para que isso aconteça.
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A Feira das Nações é um evento já tradicional no 
calendário da FEMA que reúne gastronomia, lazer e 
entretenimento, organizado por alunos do 3º ano de 
Administração, realizado desde 2010, na Associação 
Comercial e Industrial de Assis (ACIA) com entrada 
gratuita e aberta para toda a comunidade externa.   

Embora organizado pelo curso de Administração, os 
alunos de Publicidade e Propaganda também ficam 
responsáveis por um dos stands. Divididos em grupos, 
cada um fica encarregado por um país. Nas edições de 
2018 e 2019, Alemanha, Brasil, México, Itália, Jamaica 
e Estados Unidos foram os países representados 
na Feira, com a culinária tradicional e cultura das 
diferentes nações.

Em 2020, a Feira das Nações não pode ser realizada 
devido à pandemia de covid-19. 

FEIRA DAS NAÇÕES - TRAZENDO UM 
PEDACINHO DE CADA LUGAR DO 
MUNDO
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A Expo Inovação, evento organizado por alunos 
do 2º ano de Administração da FEMA e que faz 
parte da grade curricular do curso, visa estimular 
o empreendedorismo e outras qualidades que 
acrescentam à experiência do futuro profissional. 

Para o evento, os alunos são divididos em grupos 
onde cada um tem a missão de criar ou inovar um 
produto, pensando em como ele deverá ser inserido 

no mercado, e que no dia da Expo Inovação será 
apresentado e exposto. Esse projeto de extensão 
trabalha também com a interdisciplinaridade, já que o 
curso de Publicidade e Propaganda da FEMA, através 
dos alunos da terceira série, fecha uma parceria na 
qual Administração entra com o produto e os futuros 
publicitários, divididos em agências para atender 
cada grupo, criam toda a campanha.

O produto escolhido por cada grupo deve ganhar 

atenção para ter um redesign em sua embalagem, 
uma campanha diferente e criativa, um estande 
organizado e chamativo, dentro da temática 
escolhida para a campanha, e tudo isso no contexto 
da sustentabilidade e da responsabilidade social.

A premiação acontece durante a Feira das Nações, 
evento também realizado pelos alunos da FEMA. Os 
grupos colocados em primeiro, segundo e terceiro 
lugar serão premiados nas categorias em produto 
mais inovador, melhor apresentação e melhor 
exposição em estande.  

As últimas edições aconteceram em 2018 e 2019, na 
Associação Comercial e Industrial de Assis (ACIA), 
durante os dias 22 e 23 de outubro e 07 e 08 de 
outubro, respectivamente. Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a 15ª Expo Inovação não pode ser 
realizada.

EXPO INOVAÇÃO: DESPERTANDO O 
EMPREENDEDORISMO 
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A FEMA participa, desde 2014, da Feira de 
Profissões promovida pela Diretoria de Ensino 
de Assis em parceria com a Escola Estadual 
Profº Ernani Rodrigues, o ERNANIPRO. 
O principal objetivo do evento, que reúne 
estudantes de instituições de ensino não só de 
Assis, mas de toda a região, contando com mais 
de 40 escolas e 1500 alunos visitantes, é levar 
o máximo de informações possíveis para os 
estudantes do Ensino Médio, visando sempre 
ajudar na escolha do curso superior.

E, nos últimos, não foi diferente. Em 2017, 
na IV ERNANIPRO, o stand da FEMA esteve 
presente apresentando o tema da campanha de 
Vestibular 2018, que tinha como slogan “FEMA. 
Acelera Você!”. Durante todo o evento, dois 
alunos do curso de Publicidade e Propaganda, 
representando um piloto de corrida e uma grid-
girl, distribuíram os folhetos com informações 
do processo seletivo. Muitas pessoas visitaram 
o stand para esclarecer dúvidas sobre os cursos 
de graduação e fizeram também inscrições para 
o vestibular.

Na edição de 2018, professores e alunos de 
Enfermagem estiveram presentes realizando 
aferição de pressão e testes de glicemia, os cursos 
de Informática apresentaram seus projetos de 
robótica e software de jogos. A turma do curso 
de Direito montou uma peça de júri, enquanto 
o pessoal de Publicidade esteve na feira com 

a TV FEMA e 
trabalhando na 
organização do 
stand, divulgando o Vestibular FEMA 2019 e 
ajudando os estudantes a realizar suas inscrições 
gratuitas para a prova.

Os técnicos do laboratório de Química, junto 
com os alunos do curso, também apresentaram 
um Show da Química. O curso de Fisioterapia 
apresentou uma oficina de alongamento do 
corpo e os estudantes de Fotografia montaram 
um estúdio fotográfico profissional e tiraram 
fotos durante o evento. Outras atividades 
também foram desenvolvidas, como a aplicação 
de jogos de raciocínio lógico para as crianças, 
a fim de desenvolver habilidades estratégicas, 
organizado por alunos e professores das 
graduações de Administração e Ciências 
Contábeis.

Na VI ERNANIPRO, em 2019, os alunos do 
curso de Fotografia tiraram fotos dos presentes 
em um estúdio profissional montado no local e 
cada um levou para casa sua fotografia impressa, 
que foi editada pelos alunos de Publicidade e 
Propaganda. Colaboradores e professores de 
Química ministraram uma oficina de slime 
e ensinaram a como fazer álcool em gel. O 
coordenador do curso de Medicina ministrou 
uma palestra falando sobre o projeto pedagógico 
da graduação na FEMA e respondeu a dúvidas 
dos estudantes presentes. 

ERNANI PRO, A 
FEMA PERTO DE 
SEUS FUTUROS 
ALUNOS
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A turma da Fisioterapia ministrou uma oficina de postura 
corporal. Administração, Direito e Ciências Contábeis 
oferecem orientações administrativas, jurídicas e contábeis. 
E os alunos e professores de Enfermagem deram noções 
de primeiros socorros. Além disso, também teve muita 
tecnologia: o FEMA Robótica esteve presente com seus 
robôs em ação e os cursos de Informática deram uma 
oficina de hardware e Arduíno.

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a 7ª 
edição da Feira de Profissões não foi realizada para que não 
houvesse riscos de contaminação pelo vírus, garantindo a 
segurança de alunos, professores e demais participantes da 
feira. 
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FÓRUM CIENTÍFICO: EXALTANDO 
A PRODUÇÃO ACADÊMICA DE 
NOSSOS ALUNOS 

O Fórum Científico da FEMA  é realizado desde 
2008 e marca a participação da instituição na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, proporcionando 
aos pesquisadores, estudantes e profissionais de Assis 
e região a oportunidade de apresentar suas produções 
acadêmicas e científicas que discutem os principais 
problemas dos mais atuais e variados tópicos da 
Ciência e da Tecnologia.

No ano de 2017, o X Fórum Científico foi realizado 
entre os dias 09 e 11 de outubro e seguiu o tema do 
ano proposto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 
“A Matemática está em Tudo”. O evento recebeu 
submissão de diversos trabalhos relacionados aos 
Programas de Iniciação Científica promovidos 
pela FEMA, como PIC, PIBIC, PIBITI, bem como 
também os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 
que estavam concluídos ou em fase de finalização 
naquele período e contemplou as pesquisas 
realizadas nas áreas de Ciências Gerenciais, Direito, 
Saúde, Informática, Comunicação Social, Química e 
Matemática. No ano seguinte, o XI Fórum Científico 
realizado pela FEMA bateu o recorde de submissões, 
com mais de 120 projetos inscritos, sendo o ano com 
mais submissões desde 2008.

Em 2019, o XII Fórum Científico aconteceu entre 
os dias 16 e 18 de outubro, os projetos e pesquisas 
submetidos seguiram o tema proposto pelo ano:  
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável”. Os trabalhos aceitos 
pela comissão foram apresentados oralmente por 
seus desenvolvedores e seus resumos publicados nos 
Anais do Fórum, que ficam disponíveis virtualmente 
no site oficial da FEMA.

Já no ano de 2020, por conta da pandemia de 
covid-19, o XII Fórum Científico mudou de formato 
pela primeira vez. Seguindo as orientações de 
segurança e isolamento social como forma de evitar 
a contaminação entre alunos e professores, a edição 
de 2020 aconteceu de maneira remota através da 
plataforma TEAMS, entre os dias 13 e 16 de outubro 
do ano passado. Alunos e professores puderam 
submeter e apresentar seus trabalhos remotamente 
e online, relacionados aos Programas de Iniciação 
Científica promovidos pela FEMA, como PIC, PIBID, 
PIBIC e PIBITI, bem como também Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) que estavam em fase de 
finalização ou já concluídos. 
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Nos dias 27 e 28 de julho de 2019 a FEMA sediou 
o 1º Hackathon da Fomenta Vale, evento que reuniu 
profissionais e jovens matriculados nas várias 
instituições de ensino do Vale do Paranapanema 
com foco em soluções de problemas reais para 
empresários.

 

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

  

Ao todo, 11 equipes com 1 a 5 participantes 
cada participaram da maratona, mas apenas 8 
apresentaram projetos no final. O time de jurados, 
formado por Nilson Mello, presidente do Grupo 
Mello, Arildo Almeida, presidente da FEMA e Cássio 
Betine, coordenador da Intec Birigui, deram à equipe 
Kapag o 1º lugar, por criarem um sistema de mesmo 
nome com duas frentes: um aplicativo e um terminal.

O segundo lugar ficou com a equipe N37, que 
apresentou o aplicativo CASA Cashback, que assim 
como um sistema de pontos, dá descontos em 

eventos culturais, em uma moeda própria. A terceira 
posição ficou com a equipe SARA, que apresentou 
uma plataforma de mesmo nome, que é uma 
secretária virtual. Com ela, o profissional liberal pode 
realizar seus atendimentos normalmente enquanto o 
sistema atende ligações e faz agendamentos.

 

O primeiro lugar ganhou R$ 2.500,00, o segundo 
levou R$ 1.500,00 e o terceiro lugar embolsou R$ 
1.000,00. Todos eles ganharam também incubação na 
Fomenta Vale, além de troféu. 

Por conta da pandemia de covid-19, o evento não 
pode ser realizado em 2020.

1º HACKATHON 
FOMENTA VALE
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CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA 
FEMA

A Fundação Educacional do Município de 
Assis (FEMA) promoveu, nos últimos 4 anos, 
3 Concursos de Fotografia. O primeiro em 
2018, o segundo em 2019 e o terceiro em 
2020. Na 1ª edição foram premiadas as mel-
hores fotos com o tema “Assis, o meu lugar”, 
na 2ª edição o tema foi “Registre a Beleza da 
Feira Livre de Assis” e, em 2020, inspirado 
na pandemia de COVID-19 e no isolamento 
social, o concurso teve como tema o “Novo 
Normal”.

Em todos os anos, o concurso foi aberto a to-
das as pessoas, mediante inscrição gratuita, 
feita exclusivamente pelo site www.fema.edu.
br, clicando no banner do concurso. Cada 
participante pode enviar apenas  uma foto 
sobre o tema proposto no ano.
Para chegar ao resultado, todas as fotogra-
fias passaram por uma Comissão Julgadora, 
na qual foram selecionadas as 10 fotos final-

istas, bem como a vencedora do concurso. 
Em 2018, a comissão foi formada por Renata 
Santos Souza, coordenadora do Memorial 
Rezende Barbosa, Carlos Miguel Gelli Yazlle, 
fotógrafo na empresa Oeste Imagem e Kaká 
Arantes, da empresa Contato Visual, todos de 
Assis.

No ano de 2019, os resultados foram escol-
hidos pela comissão formada novamente por 
Renata Santos Souza e os convidados Jo Pa-
dovan, fotógrafa, e Luciana Crepaldi, uma ar-
tista que se expressa com imagens.

Em 2020, a banca foi composta por Renata 
Santos Souza, Carlos Yazlle, comunicador e 
fotógrafo publicitário e Julia Moraes, também 
fotógrafa.  O Concurso de Fotografia realiza-
do pela FEMA tem o apoio da Construtora 
Duaço desde a sua 1ª edição. Os vencedores 
foram:

56

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - GESTÃO 2017-2020



 2018 - “Assis, meu lugar”

1º lugar - Maria das Graças Camargo
Cidade - Assis - SP
Prêmio - 1 kit Câmera Digital DSLR D3400 com 
Lente 18-55mm
 
2º lugar - Rafael Elias Ravagnani Theodoro
Cidade - Cândido Mota - SP
Prêmio - 1 Celular Samsung J8 
 
3º lugar - Vinícius Prando Ferreira
Cidade - Assis - SP
Prêmio - 1 Mochila para Câmera Profissional 

2019 - “Registre a Beleza da Feira Livre de Assis”

1º lugar - Vivian Natiele Martins
Prêmio - 1 Kit Câmera Digital DSLR D3400 
com Lente 18-55mm

2º lugar - Eduardo Rodrigues Oliveira
Prêmio - 1 Celular Samsung Galaxy A30

3º lugar - Jean Carlos Galvão
Prêmio - 1 Mochila para Câmera Profissional

2020 - “Novo Normal”

1º lugar - Carlos Eduardo Soares Cordeiro
Prêmio - 1 Kit Câmera Digital DSLR D3400 
com Lente 18-55mm

2º lugar - Ricardo Brito
Prêmio - 1 Celular Samsung Galaxy A30

3º lugar - Julia Nobile Ribeiro
Prêmio - 1 Mochila para Câmera Profissional
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Em 2019, a FEMA inaugurou 7 PoliClínicas em vários 
pontos estratégicos na cidade de Assis

A FEMA inaugurou em 2019, em parceria com a 
Prefeitura de Assis, 7 PoliClínicas FEMA em espaços 
de saúde do município. As centrais de atendimento 
foram inauguradas no fim do ano nas unidades de 
saúde do Bonfim, Vila Progresso, Prudenciana, 
COHAB IV, Vila Maria Isabel, Jardim Paraná e Vila 
Operária.
 
Para Arildo Almeida, presidente da FEMA, essa 
parceria com a Prefeitura de Assis é o que possibilitou 
trazer aos bairros a possibilidade de receber o 
atendimento ensinado e oferecido pela FEMA, 
através de seus alunos. O prefeito de Assis, José 
Fernandes, enfatiza que essa parceria com a FEMA 
“é a valorização da atenção básica. A saúde em Assis 
caminha a passos largos e essa parceria entre poder 
público e FEMA dá um ganho significativo”.
 
A ideia das PoliClínicas é levar os alunos do curso 
de Medicina para fora da sala de aula e dar a 
oportunidade de, na prática, oferecer um atendimento 
mais humanizado, exclusivamente pelo SUS. Segundo 
Gerson José Beneli, diretor do Instituto Municipal de 
Ensino Superior de Assis (IMESA), a implantação 
das PoliClínicas faz parte do plano pedagógico feito 
para o curso e que era uma necessidade oferecer essa 
oportunidade aos alunos.

A PoliClínica atende as pessoas que moram no 
entorno da unidade de saúde, mas o plano é que, 
em um futuro próximo, pessoas que moram em 
bairros distantes das unidades possam, de acordo 
com as suas necessidade de marcação de consultas 
e exames, serem atendidas. O atendimento é feito 
individualmente pelos alunos e depois são discutidos 
todos os casos com o professor responsável pela área 
médica, levando em consideração a história clínica 
do paciente e os exames físicos realizados pelo aluno.

POLICLÍNICAS 
A SERVIÇO DA 
COMUNIDADE
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A FEMA, enquanto instituição de ensino 
superior com os cursos de Medicina, 
Enfermagem e Fisioterapia, entrou de cabeça 
na luta pela volta do serviço de Oncologia 
para o Hospital Regional de Assis (HRA).
Dirigentes e professores da instituição 
estiveram presentes em reuniões e eventos 
ao longo de todo o ano de 2018 e apoiaram a 
prefeitura de Assis, na ocasião da judicialização 
da causa junto ao Ministério Público, pedindo 
a volta da Oncologia para a cidade.
 
E, no dia 25 de outubro de 2018, a FEMA 
comemorou a decisão judicial que decretou 
a volta do serviço de Oncologia para o 
Regional. A decisão declarou a nulidade do 
ato que descredenciou Assis como Unidade de 
Assistência em Oncologia e condenou a União 
e o Estado de São Paulo a procederem a imediata 
reabilitação do Regional no tratamento   
oncológico. No início de 2019 a comunidade 
aplaudiu o total recredenciamento.

O Diário Oficial da União de 6 de fevereiro 
de 2019 publicou uma portaria do Ministério 
da Saúde, assinada pelo então Ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, habilitando 
o Hospital Regional de Assis como Unidade 
de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia e estabeleceu o recurso para ser 
incorporado ao Grupo de Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
do Estado de São Paulo.
 
O recredenciamento do Hospital Regional 
de Assis como Unidade de Oncologia é 
o cumprimento de uma decisão judicial 
prolatada pelo Juiz Federal, doutor Luciano 
Tertuliano da Silva. A ação foi proposta pela 
Prefeitura Municipal de Assis após sugestão 
do Conselho Municipal de Saúde e contou 
com apoio da FEMA, da OAB Sub-Seção de 
Assis, da Câmara Municipal e da Associação 
das Voluntárias de Combate ao Câncer.

FEMA LUTOU PARA QUE 
A ONCOLOGIA VOLTASSE 
PARA ASSIS 
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ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 
COM O FEMA RUNNING
O FEMA Running é um evento, realizado 
pela FEMA em comemoração ao aniversário 
da instituição, que promove uma corrida de 
6 quilômetros e uma caminhada pedestre de 
3 quilômetros em prol da saúde e do esporte.

A primeira edição aconteceu no dia 30 de 
setembro de 2018, um domingo de manhã 
chuvoso, mas que ainda assim reuniu muitos 
colaboradores, professores e membros da 
comunidade externa. Os pontos de partida 
e de chegada foram no campus da FEMA, 
onde familiares e amigos dos participantes 
ficaram torcendo por seus atletas. E mais do 
que esporte, o FEMA Running foi um evento 
de superação! Pessoas com deficiência 
visual ou outro tipo de lesão participaram 
e emocionaram todos ao mostrar a 
importância em se amar e superar limites 
através da corrida. 

Realizada no dia 6 de outubro de 2019, a 
segunda edição do FEMA Running contou 
com a presença de várias equipes de corrida 

de rua e atletas da cidade de Assis e de toda a 
região do Vale do Paranapanema, foram 350 
corredores ao todo.

 

A programação contou com a corrida 
pedestre de 6 quilômetros e a caminhada 
de 3 quilômetros, sendo a FEMA o ponto 
de encontro e partida, na Avenida Getúlio 
Vargas, 1200, Vila Nova Santana

Em ambas as edições, foram premiados, no 
masculino e no feminino, do 1º ao 5º lugar 
na categoria Geral; do 1º ao 3º lugar, em 
categorias de 5 em 5 anos; do 1º ao 5º lugar, 
categoria Colaboradores e do 1º ao 3º lugar, 
na categoria Portadores de Necessidades 
Especiais (PNE).

Infelizmente, o FEMA Running 2020 não 
pode ser realizado por conta da pandemia 
do novo coronavírus.
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Em 2019, o campus da Fundação 
Educacional do Município de Assis 
(FEMA) entrou no clima natalino pela 
primeira vez em seus 33 anos de história. 
O jardim, localizado em frente à portaria 
da instituição, foi todo enfeitado com, 
além das luzes natalinas, uma árvore de 
Natal, trenó, a sagrada família, estrelas e 
anjos. Na inauguração, dia 1º de dezembro 
de 2019, houve uma cerimônia especial 
de acendimento das luzes de Natal que 
contou, inclusive, com a chegada do Papai 
Noel à cidade.

 

De acordo com o presidente da FEMA, 
Arildo Almeida, o clima de Natal 
contagia a todos, por esse motivo, desde 
de 2019, a instituição presenteia toda a 
comunidade de Assis com esse clima de 
confraternização e reflexão sobre mais 
um ano que chega ao seu fim. "Nos nossos 
33 anos de história, 2019 foi a primeira 
comemoração natalina da FEMA. Nós 
estamos fazendo nosso papel de cidadania 
e levando à comunidade um pouco 
daquilo que ela merece, um momento 
de confraternização com a família", 
comemorou o presidente Arildo.

 

O evento de inauguração das luzes 
natalinas teve a participação de centenas 
de famílias assisenses, representantes 
da FEMA, como o diretor executivo 
Eduardo Vella, coordenadores de cursos, 
professores, funcionários da instituição e 
o prefeito da Assis, José Fernandes.

Já em 2020, o acender das luzes natalinas 
do jardim da instituição aconteceu no 
dia 5 de dezembro. Na ocasião, a FEMA 
convidou toda a comunidade para 
participar deste momento, em celebração 
a um ano difícil que se aproximava de seu 
fim.

 

O jardim, localizado em frente à portaria 
da FEMA, estava todo decorado com luzes 
e uma árvore de natal de 10 metros de 
altura que ficou iluminada diariamente, 
preparada com muito carinho para 
que, durante todo o período de festas, 
a comunidade externa sentisse o clima 
natalino sempre que passassem pelo 
jardim.

Para Arildo de Almeida, “o ano de 2020 
foi um desafio sem igual para todos nós e, 
neste período de festas, é um momento de 
avaliar tudo o que foi feito durante o ano. 
E, nada melhor do que o clima de Natal e, 
é por esse motivo, que a FEMA trouxe pelo 
segundo ano consecutivo este presente 
para a comunidade de Assis”, finalizou o 
presidente.

 

Diferente do ano anterior, o Natal de 
Luz da FEMA não teve a participação 
do Papai Noel, para que aglomerações 
fossem evitadas e todos pudessem estar 
protegidos do novo coronavírus. A 
FEMA recomendou também o uso de 
máscaras e de álcool em gel durante toda 
a permanência no jardim, para que não 

NATAL DE LUZ
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A FEMA começou a oferecer, na segunda-feira, 23 de 
março de 2020, atividades acompanhadas a todos os 
alunos dos 11 cursos de graduação, já que as aulas 
presenciais foram suspensas, de acordo com decreto 
estadual, por conta da pandemia de coronavírus.

Colocar o conteúdo dos cursos em ambiente digital 
foi a alternativa que a FEMA encontrou para 
manter suas atividades acadêmicas funcionando 
durante todo período da pandemia que exigisse 
o distanciamento social. A decisão de manter o 
calendário e planejamento acadêmico de 2020 por 
meio das atividades acompanhadas foi tomada em 
reunião da Congregação do Instituto Municipal de 
Ensino Superior de Assis (IMESA), realizada no dia 
17 de março de 2020 e que contou com a presença de 
todos os coordenadores dos 11 cursos de graduação, 
bem como representantes dos alunos e de outras 
esferas da instituição.

Desde então a FEMA, com o auxílio e o apoio do 
Centro de Pesquisas em Informática (CEPEIN), 
tem se mobilizado e montado uma força-tarefa 
para atualizar e otimizar o máximo possível as 
ferramentas que estão disponíveis, tanto para os 
alunos, como também para os professores, por 
meio de novas tecnologias, softwares, capacitações e 
muitos diálogos, para que tudo fosse construído da 
melhor forma possível, visando sempre a qualidade 
do ensino e a permanência estudantil.

 

Foi por meio dessa otimização relâmpago promovida 
pela FEMA que a instituição firmou parcerias com 
ferramentas como o Microsoft Teams, utilizado por 
alunos e professores de todos os cursos de graduação 
para a realização de videoconferências, fundamental 
para que os alunos pudessem ter acesso a aulas 
online em tempo real, de modo que os mesmos 

não perdessem o contato direto com os professores. 
Outra ferramenta que foi muito utilizada ao longo 
desses meses de atividades acompanhadas foi a 
Plataforma Moodle, por onde os estudantes tiveram 
acesso ao material didático, PDFs e outros conteúdos 
que foram disponibilizados para os alunos. Alunos e 
docentes nunca estiveram tão próximos como esse 
período proporcionou, seja por meio de aplicativos 
de mensagens ou outras formas de comunicação: não 
deixar o aluno desamparado foi uma máxima durante 
todo esse tempo de distanciamento social.

Mais importante que ferramentas e softwares, o 
corpo docente se esforçou, se capacitou, teve que se 
reinventar completamente, repensar metodologias e 
formas de ministrar aulas, tudo em um espaço muito 
curto de tempo, mas que tem se mostrado um grande 
sucesso, garantindo muitos elogios por parte dos 
alunos. Toda essa capacitação feita em tempo recorde, 
só foi possível graças a um grande apoio da direção da 
FEMA e do IMESA, que disponibilizaram toda essa 
nova infraestrutura de novos programas, softwares e, 
o mais importante, cursos de capacitação que foram 
extremamente necessários para que os professores e 
os alunos se tornassem aptos, de forma rápida e com 
extrema presteza, a essa nova realidade.

 

Embora, presos em ambientes virtuais, a FEMA 
proporcionou aos alunos muitas palestras, projetos de 
extensão que refletiram na comunidade e devolveu ao 
município, de muitas formas, todo o conhecimento e 
pesquisa que é feito dentro da instituição. É o caso, por 
exemplo, do curso de Direito que realizou cerca de 6 
palestras para os alunos, com temas relevantes e super 
atuais, como “Direito e covid-19” ministrada pelo 
professor Leonardo Gênova. O curso de Fisioterapia 
criou, dentro do contexto da pandemia, um blog que 

FEMA SE REMODELA NO INÍCIO 
DA PANDEMIA E CRIA NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

64

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - GESTÃO 2017-2020



auxilia gestantes na realização de exercícios físicos 
para manter uma qualidade de vida saudável na 
gravidez, mesmo em isolamento social.

Alunos de Enfermagem realizaram, com a supervisão 
dos professores, uma capacitação para profissionais 
de saúde do Hospital Regional de Assis (HRA) sobre 
“Prevenção de óbitos no pós-parto”, tudo realizado 
seguindo todos os protocolos de segurança e de 
saúde estabelecidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde. Uma live do 
curso de Administração, realizada em parceria com 
o SEBRAE, foi um dos eventos promovidos pela 
FEMA durante as atividades acompanhadas que teve 
uma das maiores audiências, só para citarmos alguns 
exemplos.

 

A Fotografia fez uma série de Lives com professores 
e fotógrafos renomados. Os cursos de Informática 
realizaram webinars com profissionais atuantes em 
várias áreas da tecnologia em importantes empresas. 
O curso de Química colocou um de seus professores 
a serviço da comunidade no combate ao coronavírus: 
Marcelo Silva Ferreira realizou uma Live pelo 
instagram da instituição com o tema “Sabão, álcool 
em gel e hipoclorito: a Química no combate ao 
coronavírus”.

Ciências Contábeis promoveu uma palestra online 
com a contadora Isamara Silva Cota, com o tema 
“Gestão de Negócios: integração das competências”. 

Já a Publicidade e Propaganda atuou, por meio da 
Agência de Publicação Geração Propaganda, sob 
a supervisão de professores, na organização de 
campanhas deste novo normal e das atividades de 
comunicação de toda a FEMA.

Embora, obviamente, estejam sendo meses difíceis, 
os coordenadores dos 11 cursos de graduação da 
FEMA relatam que, no geral, os desafios foram 
muito bem superados pela instituição, tanto na parte 
administrativa, como também na parte pedagógica 
dos cursos. Todas as atividades realizadas de 
forma remota seguiram as portarias do Ministério 
da Educação (MEC) e do Conselho Estadual de 
Educação (CEE) e que tiveram, como objetivo 
máximo, transmitir o conhecimento para os alunos 
de forma que, não houvesse perdas ou prejuízos no 
nível da qualidade do ensino, que é o grande orgulho 
da instituição.

 

Para tanto, e pensando nos alunos que poderiam ter 
mais dificuldades no acesso às aulas online, a FEMA 
criou um mutirão de arrecadação de equipamentos 
tecnológicos para assistir a essa parcela discente que 
não tinha equipamento próprio, bem como também 
arrecadou recursos para auxiliar alunos a ter acesso 
aos conteúdos. As aulas, ministradas ao vivo por 
meio do Microsoft Teams, também foram gravadas 
e disponibilizadas aos alunos pelo Moodle, de forma 
que, caso o aluno perdesse algum conteúdo poderia 
recuperar através da plataforma.

Esses desafios, que foram muito bem superados por todos, fizeram com que 
os professores e os estudantes se tornassem mais abertos para o uso de novas 
ferramentas por onde, com certeza, a educação vai trilhar novos caminhos 
do que talvez se torne o famigerado novo normal. Depois da pandemia, de 
maneira nenhuma, a Educação será a mesma de antes. E a FEMA demonstrou 
que tem um corpo docente comprometido que, apesar das dificuldades, encara 
com seriedade os novos desafios e vestem a camisa da instituição para garantir 
aos alunos que ninguém iria ficar sem aulas.
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Desde que a pandemia de covid-19 foi decretada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 17 de março de 
2020, a FEMA não parou nenhum segundo de contribuir 
e instruir a comunidade externa, seja com informações 
precisas e verdadeiras, seja com ações e campanhas. 
Ao longo do ano, todos os cursos se envolveram de 
alguma maneira no combate à proliferação do novo 
coronavírus, mesmo à distância. Confira as ações que 
foram promovidas pela FEMA durante a pandemia:

ENTREGA DOS KITS DE HIGIENE COMO 
FORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Logo quando o novo coronavírus foi declarado pandemia 
global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e as 
aulas presenciais foram suspensas na instituição, em 17 
de março de 2020, a FEMA entregou para cada um de 
seus  alunos, funcionários e colaboradores um KIT de 
higiene e proteção com 2 máscaras 3D e um tubinho de 
álcool em gel, produzido nos laboratórios do curso de 
Química, como uma forma de conscientização sobre os 
cuidados que deveriam e continuam a ser tomados em 
relação às formas de contaminação do vírus. 

RÁDIO FEMA, UM INSTRUMENTO A 
SERVIÇO DA COMUNIDADE 

A Rádio FEMA FM,  que já é uma das estações mais 
ouvidas da cidade de Assis, também tomou a frente 
no combate ao novo coronavírus. Desde o começo da 
pandemia, a programação da rádio conta com boletins 

informativos sobre a situação da covid-19 em Assis e 
na região. Também trouxe especialistas para alertar a 
comunidade externa sobre as formas de contágio e como 
se proteger da contaminação, informando sempre sobre 
o uso correto das máscaras e de álcool em gel. 

HOSPITAL DE CAMPANHA

O Hospital de Campanha 
de Assis foi uma 
iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Assis, 
com planejamento, 
implantação e administração da Fundação Educacional 
do Município de Assis (FEMA), que durante o tempo 
em que permaneceu ativo esteve sempre pronto para 
atender pacientes com covid-19 de Assis e de outros 12 
municípios da região. O início das atividades se deu em 
26 de maio de 2020, às 8h, com um ato ecumênico de 
inauguração, ao lado de fora do Hospital, que abençoou 
o local e os profissionais de saúde que lá trabalharam.

 

O Hospital de Campanha contou com 32 leitos, 2 
consultórios médicos, 1 sala de estabilização, 1 semi UTI 
com respiradores e farmácia para atender aos pacientes 
com covid-19, de casos leves ou moderados, que foram 
mantidos em observação por tempo determinado, 

FEMA ASSUME O 
PROTAGONISMO NO COMBATE 
AO NOVO CORONAVÍRUS
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dependendo da necessidade do paciente. A construção 
do hospital foi fruto de uma estratégia para evitar 
um possível colapso do sistema de saúde da cidade, 
coordenado pela Prefeitura Municipal de Assis e a 
Secretaria da Saúd que, em parceria com a FEMA 
e componentes do Comitê de Enfrentamento do 
Coronavírus, decidiram pela instalação do Hospital 
de Campanha em Assis.

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO DE ASSIS
No dia 18 de março de 2020, a FEMA promoveu 
uma capacitação para os profissionais da saúde de 
todo o município, tendo em vista a importância de 

ter informações sobre atendimento e tratamento 
de pacientes acometidos pelo novo coronavírus, a 
covid-19. O evento reuniu cerca de 50 profissionais 
de saúde de todo o município. 

Na ocasião, estiveram representantes de toda a Rede 
de Atenção Básica de Saúde de Assis, bem como da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital 
Regional de Assis (HRA), do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) e Santa Casa de Assis. 
O treinamento aconteceu em duas etapas para que 
fosse evitada a aglomeração de pessoas, respeitando 
as recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

Os profissionais da Rede Municipal de Educação 
também receberam orientações sobre os cuidados 
que devem ser feitos dentro das salas de aula e escolas 
de Assis. Os alunos do 5º ano de Enfermagem da 
FEMA foram os responsáveis por treinar e capacitar 
tanto os funcionários da rede municipal como 
também os da FEMA. O treinamento para estruturar 
um retorno seguro à vida escolar e acadêmica fez 
parte da disciplina de Estágio de Educação em 
Saúde. A coordenadora de Enfermagem, professora 
mestra Fernanda Cenci de Queiroz, enfatizou que 
mesmo com as aulas presenciais paralisadas devido 
a pandemia, a FEMA deu todo o suporte estrutural 
e pedagógico para que, tanto alunos como docentes, 
pudessem retornar às práticas da docência de maneira 
presencial.

Através do estágio, os alunos puderam se aprofundar 
em manuais estaduais, nacionais e internacionais 
que priorizam os cuidados e necessidades sanitárias 
que a rede municipal de Educação precisa, para que 
futuramente, as crianças e adolescentes possam fazer 
um retorno seguro à rotina escolar em Assis. Ao todo, 
28 alunos formandos participaram do estágio que, 
para o treinamento, foram divididos em dois grupos 
- um responsável pelo treinamento dos funcionários 
da FEMA e dos serviços terceirizados e o outro com a 
Rede Municipal de Ensino.

Segundo a coordenação, a capacitação ministrada 
pelos formandos teve, inicialmente, 120 funcionários 
das equipes de limpeza da Rede. Nas fases seguintes, os 
alunos realizaram os treinamentos dos colaboradores 
do transporte escolar, dos professores e, na fase final, 
dos alunos. Ao todo, 34 escolas da rede municipal de 
ensino passaram pelo treinamento dado pelos alunos 
da FEMA.

 

O treinamento realizado pelos alunos com todos 
os funcionários da FEMA e demais profissionais 
terceirizados, aconteceu de maneira remota, através 
da plataforma Microsoft Teams, com o principal 
objetivo de tirar dúvidas e reforçar os protocolos de 
segurança estabelecidos para a saúde do trabalhador.
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O curso de Enfermagem da FEMA, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde de Assis (SMS), 
participa da Campanha de Vacinação Contra a 
covid-19 promovida pela SMS desde o início da 
vacinação no município, que começou em janeiro de 
2021. No dia 6 de fevereiro de 2021, em ação realizada 
nas dependências da FEMA, mais de 800 profissionais 
da saúde foram imunizados.

A parceria entre FEMA e SMS na Campanha de 
Vacinação contra a covid-19 conta com alunos dos 4º 
e 5º anos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia, 
sendo 15 alunos de Enfermagem e 3 de Fisioterapia, 
que participam voluntariamente, além das professoras 

Fernanda Cenci Queiroz, Adriana Avanzi Marques 
Pinto, Patrícia Coelho Mendes de Britto Haddad, 
Patrícia Ribeiro Mattar Damiance, Talita Domingues 
Caldeirão e Vanessa Patrícia Fagundes, vacinadoras e 
também voluntárias. 

No dia 6 de fevereiro, na ação realizada na FEMA, 
foram disponibilizadas 6 salas do Bloco 10 para 
serem utilizadas como pontos de vacinação e, durante 
todo o dia, o fluxo de profissionais de saúde seguiu 
tranquilamente, não registrando nenhum tipo de 
aglomeração. Ao todo, foram vacinados mais de 800 
profissionais de saúde de Assis.

PROFESSORES 
E ALUNOS DA 
FEMA ATUAM 
NA VACINAÇÃO 
CONTRA A 
COVID-19
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Atualmente, além dos profissionais de saúde vacinados na FEMA, os voluntários dos cursos de Enfermagem 
estão juntos com a SMS na vacinação de idosos acima de 85 anos contra a COVID no Posto de Vacinação 
da Escola Municipal de Ensino Infantil Bambalalão, Unidade de Saúde do Jardim Paraná. A UBS JD Paraná é 
coordenada por uma ex-aluna do curso de Enfermagem da FEMA, a Maria do Carmo. Essa parceria entre FEMA 
e Secretaria de Saúde está fechada para o ano todo, até que todos os moradores de Assis que tenham direito à 
vacina sejam, de fato, vacinados, conforme o previsto do Plano de Imunização Municipal de Assis.
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A Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) deu início, na segunda semana de janeiro de 2020, às 
obras de reforma e revitalização do Cine FEMA Piracaia, o antigo e tradicional cinema municipal. A grande 
reforma faz parte da criação do Polo Audiovisual do Velho Oeste, um projeto anunciado em dezembro de 2019, 
que está transformando a cidade e toda a região em um polo de produção de filmes, gerando uma indústria do 
audiovisual, potencializando a economia local.

 

As obras iniciadas incluem a parte de reforma do prédio, que envolve a alvenaria, hidráulica, elétrica e 
acessibilidade. Além disso, o projeto de revestimentos acústicos e do equipamento de som e imagem está em fase 
de elaboração e deverá entrar em execução nos próximos dias, em paralelo à reforma do prédio. Todo o valor do 
projeto é viabilizado pela FEMA, conforme aprovado pelo Conselho de Curadores da instituição.

O Cine FEMA Piracaia é um dos poucos cinemas de rua que ainda existem. A FEMA, como uma instituição 
pública municipal que atua na educação, acredita que também deve estar presente nos movimentos culturais 
da cidade, fomentando a atividade do audiovisual em Assis e região, principalmente porque tem o curso de 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda e o de Fotografia, além de duas emissoras, 
uma de rádio e uma de TV.

CINE FEMA 
PIRACAIA

FEMA REFORMA
CINEMA MUNICIPAL DE ASSIS
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A reinauguração do Cine FEMA Piracaia deverá acontecer após 
a finalização das duas etapas da reforma - a infra-estrutura do 
prédio e de equipamentos de som e imagem - ainda sem data 
prevista, por conta da pandemia do novo coronavírus. o Cine 
FEMA Piracaia terá uma programação regular e acessível à 
comunidade com exibição de obras que não chegam à região e 
também uma programação escolar.
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FEMA CRIA POLO 
AUDIOVISUAL DO 
VELHO OESTE 

Em parceria com a secretaria da Cultura da 
prefeitura municipal de Assis e a Oeste Cinema, a 
FEMA anunciou no final de 2019, a criação do Polo 

Audiovisual do Velho Oeste, um projeto grandioso, 
que está transformando a cidade e toda a região 
em um polo de produção de filmes, dentre outras 
diversas ações. E uma dessas ações inclui uma 
grande reforma e reativação do tradicional cinema 
municipal, que passou a se chamar Cine FEMA 
Piracaia.

O Polo Audiovisual do Velho Oeste está trabalhando 
em uma união de forças entre FEMA, Secretaria da 
Cultura de Assis e Oeste Cinema e funciona sob 
um tripé: Formação, Produção e Exibição. No pilar 
de Formação são oferecidas oficinas nas áreas de 
roteiro, produção, direção de fotografia, direção 
de arte, editais, produção de curtas nos bairros e 
municípios e ainda serão oferecidas oficinas para 
educadores sobre como trabalhar o audiovisual em 
sala de aula.  

 No pilar de Produção os trabalhos se dividem na 
criação do Núcleo de Projetos em Audiovisual 

(NAP), que consiste em consultoria e 
monitoramento em editais, em um Almoxarifado 
de Equipamentos, com apoio à produção local. 
Ou seja, o Polo Audiovisual tem à disposição de 
produtores equipamentos de última geração, para 
que aqueles que ainda não possuem não tenham 
impedimentos de produzir suas peças audiovisuais. 
Neste pilar também acontece a profissionalização 
das produtoras, a discussão de políticas públicas e a 
representatividade do setor.

 

No pilar de Exibição, o trabalho será na 
reinauguração do Cine FEMA Piracaia, que está 
passando por uma grande reforma e será reaberto 
assim que as condições impostas pelo novo 
coronavírus se tornem favoráveis, quando ele terá 
uma programação regular e acessível à comunidade 
com exibição de obras que não chegam à região e 
também uma programação escolar. Além disso, 
haverá um circuito de exibição de mostras 
itinerantes nos bairros e municípios do Polo. 

Neste pilar também está contemplada uma alteração 
e ampliação da TV FEMA, que passará a ser um 
canal aberto em Assis e teve seu nome alterado para 
FEMA TV. Nela, estão sendo exibidas produções 
locais e terá a contratação de séries via editais, além 
da criação do FEMA Velho Oeste Play, que é uma 
plataforma on demand para exibições de filmes do 
Polo. Ou seja, uma plataforma parecida à Netflix, só 
que local.

A FEMA é quem está à frente da criação do Polo 
e, desta maneira, fez um aporte financeiro na 
reforma e reabertura do Cine FEMA Piracaia, 
no financiamento das obras do NPA, no 
financiamento da programação do cinema, na 
compra de equipamentos para o almoxarifado, 
na disponibilização da FEMA TV ao Polo, no 
financiamento da produção de mostras e festivais e 
no desenvolvimento do FEMA Velho Oeste Play, a 
plataforma on demand de exibição de conteúdo.
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A série documental “Diário dos Nossos”, produzida 
pelos estagiários da FEMA TV durante a pandemia, foi 
contemplada pelo edital do Programa Ação Cultural 
(ProAC), principal mecanismo de apoio à produção 
cultural do Estado de São Paulo.
 
A série dirigida por Fernanda Scudeller e Mayara Afonso, 
ex-alunas do cursos de Publicidade e Propaganda e 
Fotografia da Fundação Educacional do Município de 
Assis (FEMA), retrata o cotidiano de seis personagens 
reais, moradores do Vale do Paranapanema, durante o 
início do período de isolamento social, entre maio e julho 
de 2020. As imagens foram captadas pelos celulares dos 

próprios personagens, devido às restrições à realização 
de sets de filmagem durante a pandemia.

Com a premiação, a série será disponibilizada na 
plataforma de streaming do estado de São Paulo, o 
#CulturaEmCasa, e ficará disponível para ser assistida 
gratuitamente para todo o país.
 
Intitulada "Diário dos Nossos”, a série é a primeira 
produzida pelo projeto Polo Audiovisual do Velho 
Oeste, lançado em 2019 pela FEMA, com o objetivo 
de transformar a cidade de Assis e região num polo de 
produção de filmes.

SÉRIE “DIÁRIO DOS 
NOSSOS” É PREMIADA 

EM EDITAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

A prefeitura de Assis entrou como protagonista nesse 
cenário, já que as Secretarias da Cultura e da Educação 
estão intimamente ligadas a este grande projeto. A 
cargo delas está o lançamento e a gestão de editais 
de formação, com oficinas de formação e realizar 
para educadores; prospecção de recursos públicos 

e privados do Ministério da Cidadania (Secretaria 
Especial da Cultura); e na composição do Consórcio 
Intermunicipal de Cultura, fazendo a gestão de editais 
regionais, a representação junto à Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) e órgãos públicos de fomento, além 
de proposição do edital de investimentos regionais.
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No dia 22 de abril de 2020, estreou 
o “Assis ao Vivo”, uma plataforma 
desenvolvida por diretores e estagiários 
da FEMA TV - canal universitário 
da FEMA - que teve como objetivo 
conectar a cidade durante o período de 
quarentena. O “Assis Ao Vivo”, que está  
disponível para visualização nos canais 
da FEMA TV no Youtube e Facebook, 
reuniu lives e conteúdos de informação, 
entretenimento e serviços de utilidade 
pública, produzidos por assisenses, via 
celular.

A programação incluiu shows, 
performances artísticas, miniaulas e 
cursos da FEMA, plantões das unidades 
de saúde do município, informes do 
poder público, exibição de filmes, rotina 
do público dentro de suas casas com 
compartilhamento de receitas culinárias, 
lições da quarentena, além de debates e 
ideias sobre como aproveitar melhor os 
tempos de isolamento social.

A plataforma “Assis ao Vivo” foi 
desenvolvida num esforço conjunto entre 
os estagiários da FEMA TV (alunos dos 
cursos de Publicidade e Propaganda, 
Fotografia, Análise de Sistemas, Ciência da 
Computação e Direito), supervisionados 
por seus diretores, e segue um modelo 
de operação que vem sendo utilizado 
pelas principais emissoras televisivas do 
país e do mundo durante a pandemia do 
covid-19. A iniciativa integra o projeto 
Polo Audiovisual do Velho Oeste, lançado 
em 2019, com o objetivo de transformar a 
região de Assis num centro de produção 
de vídeos e filmes.

FEMA TV E A 
PROGRAMAÇÃO 
“ASSIS AO VIVO” 
DURANTE A 
QUARENTENA
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O FEMARondon surgiu a partir de uma experiência 
com o Projeto Rondon nacional, que aconteceu em 
2010 e foi criado pelo Ministério da Defesa, em 
parceria com os governos estaduais, municipais e 
instituições de ensino superior. A FEMA já esteve 
presente em 4 operações do projeto nacional, nos 
estados de Tocantins, Goiás, Pernambuco e Maranhão.

 

Desde o início do projeto na FEMA, mais de 150 
alunos já participaram. É uma oportunidade para os 
alunos entrarem em contato com diversas realidades e 
desenvolver atividades práticas de empreendedorismo 
e cidadania, além de ser um diferencial no currículo 
acadêmico e pré-requisito básico para quem se 
interessar em participar do Projeto Rondon nacional.

 

O FEMARondon já foi realizado em várias cidades 
da região, como Porto Almeida (distrito de Cândido 
Mota), Ibirarema, Echaporã, Lutécia e Florínea. 
Estima-se que mais de 1500 pessoas já foram 
atendidas pelo projeto.

Nas últimas edições do projeto de extensão, foram 
realizadas diversas oficinas: como confecção de 
mesa de pebolim com materiais reciclados, acesso 
à informática, elaboração de currículo, entrevista 
de emprego, prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, diabetes e hipertensão, cuidados com 

gestantes, prevenção às drogas, cinema, violência 
doméstica, plantio de árvores, panificação, horta 
orgânica, compostagem, acesso à universidade, 
qualidade de vida no trabalho, culinária, 
empreendedorismo, direitos dos idosos e ainda uma 
caminhada com os idosos.

Em 2020, devido à pandemia, o FEMARondon foi 
realizado na última semana de outubro em Assis, 
de maneira online e com capacidade reduzida 
nos encontros presenciais. As oficinas propostas 
contemplaram idosos e crianças de comunidades dos 
bairros assisenses.

FEMA RONDON, EMPREENDEDORISMO 
E CIDADANIA
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A Nova FEMA TV estreou no dia 29 de agosto 
de 2020 com o Festival Vozes da Cultura. O 
programa, cujas apresentações são decorrentes 
do edital emergencial Vozes da Cultura, recebeu 
artistas assisenses da música, teatro e dança para 
apresentações ao vivo do Teatro Municipal. Ao 
invés do público, os assentos estavam ocupados por 
celulares que fizeram a transmissão do show através 
de suas câmeras.
 

O primeiro artista recebido pela FEMA TV foi 
o músico e compositor assisense Lucas Guido, 
recepcionado pelo apresentador Rafa Hamada. 
Lucas Guido possui três discos lançados na carreira, 
já fez shows por todo o país e já foi destaque em 
diversas mídias especializadas como MTV Brasil 
e Rolling Stone, além de ter sido escolhido para a 
Mostra Sesc Prata da Casa.

 
O programa Escola de Artes, que foi ao ar pela 1ª 
vez no dia 31 de agosto de 2020, transmitiu ao vivo 
uma série de oficinas artísticas apresentadas por 
Anna Betine. O programa de abertura recebeu o 
violonista Luciano Queiróz, um dos maiores luthiers 
de cordas do Brasil, que deu um curso de três dias 
sobre como fabricar instrumentos musicais. Escola 
de Artes vai ao ar de segunda à sexta, às 18h.

No dia 1º de setembro foi ao ar o primeiro capítulo 
da série Diário dos Nossos. O reality show foi 
produzido em Assis e filmado com celulares dos 
próprios personagens durante a quarentena. No 
elenco estão Niel, um rapper vendedor de bolo, 
Desi, uma fotógrafa de Cândido Mota, Higor, um 
intercambista de Tarumã nos Estados Unidos, Dani, 
uma professora universitária, Cintia, a mãe de uma 
bebê influencer e Rafa e Mari, um casal de médicos 
assisenses trabalhando em São Paulo durante a 
pandemia.

A sétima arte também marca presença na nova 
programação com o Cine Velho Oeste, programa 
apresentado pelos cineclubistas Priscila Sales e José 
Antônio que exibe filmes nacionais, com destaque 
para as produções do cinema interiorano.

Durante o mês de estreia, o Festival Vozes da 
Cultura preencheu todas as sextas-feiras com 
apresentações cênicas de dança, teatro, contação de 
histórias e artes circenses. As transmissões foram 
feitas ao vivo do Teatro Municipal e da casa dos 
artistas e apresentadas pelo ator Rafael Karnakis. Na 
estreia, foi exibido “Amor, Cheguei na Pandemia”, 
um projeto de vídeo-dança construído a partir de 
histórias reais de assisenses sobre como elas têm 
vivido suas relações amorosas durante a pandemia.

NOVA FEMA TV VOZES DA CULTURA: CONTRIBUIÇÃO 
EFETIVA PARA A CULTURA DE ASSIS
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Durante o ano de 2020, a FEMA passou 
por muitas melhorias em diversas partes 
do campus da instituição. Como o Projeto 
de Sinalização, que alterou a forma como é 
identificado cada um dos blocos da FEMA, 
a acessibilidade das calçadas entre os blocos 
também foram melhoradas, para que todas 
as pessoas tenham condições de acesso aos 
prédios de maneira igualitária. Todos os 
estacionamentos também passaram por 
reformas, com sinalização de vagas totalmente 
restauradas para maior conforto e cuidado de 
todos que utilizam. 

A FEMA também ganhou em 2020 uma 
nova portaria. Localizada na entrada da Av. 
Getúlio Vargas, a portaria principal da FEMA 
está completamente nova e conta agora com 
luzes de led e sinalização nova, cancelas com 
iluminação e guaritas todas reformadas. O 
letreiro também foi trocado, melhorando a 
visualização do nome da instituição. 

FEMA INVESTE EM 
MELHORIAS NO CAMPUS
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A Fundação Educacional do Município de 
Assis (FEMA), junto ao Instituto Municipal 
de Ensino Superior de Assis (IMESA), está 
construindo um espaço de coworking, 
intitulado Inova FEMA, que terá como 
objetivo oferecer aos alunos, professores, 
pesquisadores e empresas um local físico 
compartilhado para que esse público possa 
trabalhar e desenvolver projetos, negócios, 
produtos, serviços, dentre outras atividades 
que envolvam inovações, criatividade e troca 
de experiências.

O Inova FEMA está sendo construído dentro 
do campus da FEMA, ao lado da rotatória, 
próxima do bloco 10. As obras começaram 
em dezembro de 2019. O valor total da obra 
foi estimado em, aproximadamente, 500 mil 
reais, de acordo com Eduardo Vella, diretor 
executivo da FEMA.

O Inova FEMA é uma idealização do atual 
presidente da FEMA, Arildo Almeida, que vê 
este espaço como oportunidade da instituição 
oferecer tecnologia e conexão entre alunos, 
profissionais e empresa. “Neste espaço de 
coworking queremos fomentar negócios, 
alavancar startups, criar produtos, inovar 
serviços. Tudo isso com integração entre 
os cursos da FEMA e tendo a mentoria de 
professores e profissionais que sabem o que 
fazem”, salienta Arildo.

O coworking, modelo de espaço de trabalho, 
muito popularizado em grandes centros de 
diversos países, é um movimento de pessoas, 
empresas e comunidades que buscam 
trabalhar e desenvolver seus projetos, seus 
negócios juntos, para crescer de forma mais 
eficaz e colaborativa. Em geral, um espaço 
de coworking é frequentado por empresas e 
profissionais independentes que valorizam 

HUB INOVA FEMA: TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO E COWORKING
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inovação, criatividade, troca de experiências e 
criação de uma rede de contatos forte.

Segundo o professor doutor Alex Poletto, 
vice-diretor do IMESA, a ideia de oferecer 
um espaço de coworking vem de anos, com 
a finalidade de proporcionar aos alunos 
e docentes desenvolverem suas pesquisas 
e trabalhos de conclusão de cursos, que 
vislumbram a geração de um produto e 
serviço, gerando parcerias com as empresas 
e profissionais. “Pretendemos disponibilizar 

um ambiente agradável, com infraestrutura 
adequada, com estações de trabalho em 
espaço compartilhado e privativo com 
acesso à Internet, salas de atendimento, 
de reuniões, para que os frequentadores 
possam desenvolver seus projetos, realizar 
negócios, e receber seus clientes e parceiros. 
Agora precisamos iniciar a elaboração 
do regulamento do espaço quanto ao seu 
funcionamento e uso, bem como as formas 
para seleção de projetos”, fala Poletto.
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Em reunião ordinária realizada no dia 
2 de setembro de 2020, o Conselho 
Curador da Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA) aprovou 
a Proposta Orçamentária e Plano 
de Trabalho para 2021. A principal 
novidade desta reunião foi a aprovação 
do não reajuste de mensalidade para 
o ano de 2021. Ou seja, todos os 
estudantes da FEMA entraram no ano 
de 2021 pagando o mesmo valor de 
mensalidade de 2020.

 

Durante a reunião, realizada pela 
primeira vez através da plataforma 
Zoom, por conta da pandemia do 
coronavírus, os conselheiros e membros 
curadores definiram quais projetos 
receberão investimentos de recursos no 
próximo ano, que contemplarão todos 
os cursos da FEMA.

 

Segundo o presidente da FEMA, Arildo 
Almeida, essa proposta aprovada por 
unanimidade pelo Conselho foi pensada 
justamente para atender os estudantes 
e as famílias, que tiveram suas vidas 
financeiras afetadas pela pandemia. Foi 
a primeira vez na história da FEMA 
que o Conselho Curador aprovou o não 
reajuste de mensalidade.

DECISÃO HISTÓRICA 
DO CONSELHO 
APROVOU O NÃO 
REAJUSTE DAS 
MENSALIDADES
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FEMA INVESTE R$ 500 
MIL EM NOVO PARQUE 
TECNOLÓGICO

A FEMA, juntamente com a coordenadoria dos cursos 
de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, ambos coordenados pela professora mestra 
Diomara Martins Reigato Barros, pensando na melhoria 
e no desempenho dos laboratórios de informática da 
instituição, investiu em 40 computadores novos, destinados, 
principalmente, aos cursos de Informática, mas também 
para estudantes das demais graduações.

Os computadores que foram adquiridos são da marca DELL, 
todos com processador Intel i5, memória RAM de 8GB e 
HD de armazenamento de 1TB. Segundo Diomara, eles 
substituem as máquinas antigas, que já não atendiam alunos 
e professores, por conta do padrão de configuração.

 

De acordo com professor Eduardo Vella, diretor executivo da 
FEMA, o valor investido nesses equipamentos foi em torno 
de 500 mil reais e isso faz parte do processo permanente 
de aperfeiçoamento da instituição. Com a chegada dos 
novos equipamentos, a FEMA equipou mais duas salas, 
disponibilizando assim seis laboratórios de Informática, 
ao todo. Além dos computadores novos, como forma de 
garantir a infraestrutura e a produtividade dos projetos 
desenvolvidos, a FEMA também investiu em servidores, 
licenças do pacote Office e potencialização da rede de 
internet wi-fi.
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A Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA) encerrou o ano de 2020 com mais uma 
importante aquisição. No dia 29 de dezembro 
de 2020, os dirigentes assinaram o contrato de 
compra de um terreno de mais de 10 mil metros 
quadrados, que agora se incorpora à FEMA 
para ampliação do espaço físico do campus. A 
conquista é histórica, pois é a primeira vez que 
um terreno é comprado 100% com recursos 
próprios da instituição, sem verba da prefeitura 
direcionada para isso.

 

A ideia da aquisição do espaço já existe há um 
tempo e as negociações começaram ainda em 2019, 
com os primeiros contatos com os proprietários e 
a manifestação do interesse de compra. Após isso, 
a intenção foi levada para a diretoria do Instituto 
Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA), 
o braço acadêmico da FEMA, que aprovou 
imediatamente. O próximo passo foi a votação 
da pauta pelo Conselho de Curadores, que 
também deu carta verde. Aí, então, a proposta 
foi levada para o prefeito municipal de Assis, 
José Fernandes, que encaminhou a proposta 
para a Câmara de vereadores, para que fosse feita 
a dotação orçamentária, já que a FEMA é uma 
instituição pública.

 Após todo este trâmite, que levou mais de um 
ano, a compra foi efetivada na última semana 
de 2020. Além da compra do terreno, a FEMA 
também comemora outras ampliações neste ano, 
como o novo prédio de Ciências da Saúde, que 
atenderá a alunos e professores de Enfermagem, 
Fisioterapia e Medicina, que está em fase de 
finalização e em breve será inaugurado. Outro 

prédio que também está em fase final de obras 
é o Centro de Inovação e Coworking. Isso sem 
falar na reforma da ala SUS da Santa Casa e no 
Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão, também 
na Santa Casa, onde os estudantes de Medicina 
desempenham o internato.

 

Estavam presentes na ocasião da assinatura do 
contrato de compra, na FEMA, o presidente da 
instituição, Arildo Almeida, o diretor executivo, 
professor mestre Eduardo Vella, e os dirigentes 
do IMESA, professor mestre Gerson José Beneli, 
diretor, e professor doutor Alex Poletto, vice-
diretor. Além deles, os irmãos que efetuaram a 
venda do terreno, suas esposas e o funcionário do 
cartório também se fizeram presentes.

FEMA ADQUIRE TERRENO 
PARA AMPLIAÇÃO DO 
CAMPUS
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A FEMA oferece atualmente mais de 800 bolsas 
e estágios para o corpo discente da instituição, 
distribuídas entre convênios e o Programa de 
Financiamento Estudantil Próprio, válido apenas 
para estudantes do curso de Medicina da instituição. 

Os estudantes que necessitam de algum tipo de ajuda 
financeira no custo das mensalidades ou desejam 
realizar estágios em suas áreas de atuação de seus 
respectivos cursos, podem optar, seguindo as regras 

específicas de cada uma das bolsa e estágios, entre 
as parcerias e convênios fechados com a Prefeitura 
de Assis, Justiça Federal, Secretaria de Esportes, 
Legião Mirim, Fórum de Assis, Delegacia Seccional 
ou através dos programas de bolsas, como o PPVR - 
Programa de Preenchimento de Vagas Remanescente, 
Bolsa Família, para Funcionários e seus dependentes, 
de carência ou de emergência. 

A FEMA, junto com a diretoria do IMESA, vêm se 
preparando a alguns anos para se tornar um Centro 
Universitário de referência para Assis e região. 

E, este sonho está cada dia mais próximo! O 
Conselho Estadual de Educação (CEE) aprovou os 
Projetos Pedagógicos dos cursos de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia e Educação 
Física, previstos para serem implantados já nos 
próximos anos na instituição. 

INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA 
E A PRÁTICA DOS ALUNOS 

CAMINHANDO PARA SE TORNAR 
UM CENTRO UNIVERSITÁRIO!
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