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FEMA CADA VEZ MAIS 
DE TODOS

2018 foi um ano de grandes conquistas 
para a Fundação Educacional de Assis 
(FEMA). Cada vez mais, a instituição está 
se consolidando como uma unidade de 
ensino superior que vai além do ensino. 
 
E ensino a FEMA faz com maestria, por 
meio de seus 11 cursos de graduação - 
Administração, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fotografia, Medicina, 
Publicidade e Propaganda e Química 
Industrial - e 4 de pós-graduação - 
Administração Financeira Contábil e 
Controladoria, Direito Previdenciário, 
Direito: Crimes Federais e Cooperação 
Jurídica Internacional e Recursos Humanos.  
 
Mas, muito além da educação, a pesquisa 
e a extensão ganhou força em 2018, com 
o FEMA Cidadania, a FEMA Running, o 
FEMARondon, os inúmeros congressos 
e eventos acadêmicos que professores e 
alunos participaram, a instituição aberta à 
comunidade de estudantes, com o Projeto 
“Venha nos Conhecer”, os atendimentos 
dos estagiários dos cursos da área de 
Medicina, Enfermagem e Fisioterapia 
nas Unidades de Saúde de Assis e região. 
 
Foram muitas, muitas e muitas 
atividades ao longo de um ano, que pode 
ser considerado como um dos mais 
agitados da FEMA. A seguir, contamos 
um pouco do que agitou não só nossa 
comunidade interna, mas toda a cidade. 
 
Afinal, a FEMA é de Assis!



OLHOS NO 
FUTURO!

2018 foi, definitivamente, o ano da 
FEMA firmar seu olhar para o futuro. 
Fazendo uma reflexão de como estaremos 

daqui a 17 anos, quando a FEMA completa 50 anos, marcamos o 
momento como o ponto de partida para a inovação. Neste sentido, 
as discussões, em 2018, foram todas pautadas seguindo a orientação 
do futuro. 

Como serão nossos alunos em um futuro próximo? Assim, a 
discussão sobre EAD ganhou força e estamos trabalhando nisso. 
Como será o mercado de trabalho nas próximas décadas? Pensando 
nisso, decidimos criar um coworking, que será tirado do papel em 
breve. Como é que os jovens se relacionarão com as empresas daqui 
a 10 anos? Com essa reflexão, avançamos nas discussões da FEMA 
ser uma incubadora de projetos e empresas, funcionando como um 
pólo profissional da região.

Ou seja, 2018 foi o ano de assumirmos que o futuro é o que nos 
espera e que precisamos pensar com cabeças mais tecnológicas, 
afinal o avanço só vem para facilitar nossas vidas.

A educação requer o novo! Os processos de ensino e aprendizagem 
estão se transformando e nós já estamos mergulhados nesta 
inovação, para acompanhar a evolução do mundo.

Nos vemos no futuro!

Arildo José de Almeida
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DA FEMA



FEMA ABERTA

A FEMA sempre foi de todos e 2018 foi o 
ano de marcar essa afirmação, tornando 
isso real e paupável. Levamos a FEMA 

para quem precisa dela, fazendo, assim, com que a instituição seja 
de todos e para todos.

Por meio do FEMA Cidadania, evento que levou funcionários, 
professores e alunos dos 11 cursos, para prestar serviços nos 
bairros de Assis, nós rompemos os muros e grades. Estar perto da 
comunidade foi o grande trunfo da FEMA no ano passado.

Neste sentido, também caminhamos para tornar a convivência no 
campus da FEMA ainda mais agradável. Remodelamos a infra-
estrutura das salas de aula, colocando aparelhos de ar-condicionado 
em todas, iniciamos a reforma dos pisos, obra essa, inclusive, que 
faz parte de um grande projeto chamado #FEMAAcessível. Também 
inauguramos a Pedra Fundamental do novo prédio de Ciências da 
Saúde, que nascerá em breve.

Enfim, 2018 foi o ano de cuidarmos da FEMA e deixá-la cada vez 
melhor para nossos alunos e também para a comunidade. Abrir 
a FEMA para a cidade é nossa obrigação e precisamos oferecer a 
população um pouco do muito que fazemos aqui dentro. 

Gratidão é a palavra que resume 2018.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
DIRETOR EXECUTIVO DA FEMA



FEMA E IMESA

UMA UNIÃO QUE 
DÁ CERTO

O ano de 2018 foi extremamente promissor para o IMESA/FEMA, 
já que conseguimos cumprir todas as nossas atividades, dentro do 
rigoroso calendário acadêmico.

Com efeito, todos os cursos de Graduação e Pós- Graduação tiveram 
sucesso absoluto em suas respectivas áreas. Novos Cursos de 
Graduação estão se consolidando e os demais, aqueles já tradicionais, 
mantiveram seu ritmo intenso de trabalho, ensino, pesquisa e 
extensão.

No ano que se encerrou, iniciamos um novo projeto, que uniu a todos: 
Professores, Colaboradores e alunos, que é o FEMA CIDADANIA, 
um projeto inovador, que leva aos mais diferentes pontos da cidade, 
diversos serviços e oficinas à população. Neste projeto, vimos o 
quanto o IMESA/FEMA cresceu e o quanto ainda pode crescer. 
Vimos a celebração da união e do trabalho de todos os envolvidos na 
nossa Instituição, onde o ponto forte é a solidariedade e a cidadania. 
Pudemos ter a certeza do quanto a nossa Instituição é importante 
para a nossa cidade e região e o quanto ela pode contribuir na 
transformação do cidadão.

Para 2019, esperamos continuar crescendo, inclusive com a 
possibilidade real e imediata da aprovação pelo Conselho Estadual de 
Educação do nosso Curso de Engenharia Civil, o qual pretendemos 
implantar em 2.020, além de outros cursos que estão em fase 
adiantada de estudos para implantação. Também pretendemos a 
implantação do tão sonhado Centro Universitário, cujos estudos de 
viabilidade técnica estão em fase adiantada de análise e projeto, para 
que possamos encaminhar ao Conselho Estadual de Educação. 

Gerson José Beneli
DIRETOR ACADÊMICO FEMA/IMESA



FEMA FOCANDO 
NA PESQUISA

Em agosto de 2018, assumi a função de vice-diretor do Instituto 
Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA), da FEMA, 
com a finalidade de dar uma atenção maior às ações e programas 
acadêmico/científicos.

Nossa Iniciação Científica teve um crescimento quantitativo e 
qualitativo, com o desenvolvimento de dezenas de pesquisas, dentro 
do PIC - Programa de Iniciação Científica da Instituição, bem como 
do PIBIC, PIBIC-EM e PIBITI, com recursos provindos do CNPq, 
culminando em inúmeras publicações científicas.

Criamos a Revista INTELECTO, com enfoque mais científico, em 
substituição a Revista VALE, contendo exclusivamente as pesquisas 
de Iniciação Científica desenvolvidas com apoio do CNPq, junto aos 
programas PIBIC e PIBITI.

Com relação a levar os cursos da Instituição até as escolas, mostrando 
o que temos de infraestrutura e corpo docente, participamos da 1ª 
Feira de Profissões da escola Clybas Pinto Ferraz, bem como da 
ERNANIPRO, Feira de Profissões da escola Ernani Rodrigues. 

Foi um ano em que redesenhamos o programa “Venha nos 
Conhecer”, incluindo dinâmica e eficiência na organização e 
recepção das dezenas de escolas de Assis e região, chegando a trazer 
até a Instituição, aproximadamente 1200 alunos. 

Enfim, foi um ano muito produtivo, com diversas ações, que irão 
contribuir para o crescimento de nossa Instituição em 2019.

Alex Sandro Romeo de Souza Poletto
VICE-DIRETOR ACADÊMICO FEMA/IMESA
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2018 FOI O ANO DA DEFINITIVA 
CONSOLIDAÇÃO DO CURSO

Coordenador: Prof. Me. João Carlos da Silva
ADMINISTRAÇÃO

As atividades realizadas em 2018 
demonstram a dedicação na consolidação 
do curso de Administração da FEMA 
em Assis e região, criando assim um 
diferencial em relação aos concorrentes. 

Tendo como foco principal a visão 
empreendedora, que trabalha o 
conhecimento, a inovação e a realização 
como pontos-chave para o sucesso 

de todo e qualquer empreendimento.

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

Outro fator é o estreitamento das relações 
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com nossos parceiros como: ACIA, SEBRAE, 
Prefeitura Municipal de Assis, CIEE – 
Centro de Integração Empresa-Escola, CRA- 
Conselho Regional de Administração, o 
Posto do Empreendedor que tem a missão de 
contribuir e apoiar novos projetos, entre outros 
que devem ser intensificados, ampliando 
assim as oportunidades de negócios 
para nossos “alunos empreendedores”.

Portanto, continuamos abertos a novas 
discussões, pois estamos no último ano da 
implantação da nova grade de ADM, que foi 
reformulada/reestruturada dentro do Projeto 
Pedagógico, de modo que possibilite uma 
Grade Curricular moderna, flexível e que 
atenda os anseios dos nossos acadêmicos 
dentro das novas tendências de mercado.
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Ao longo de 2018, muitas coisas foram 
feitas. Logo no início do ano, em fevereiro, 
o coordenador do curso, professor 
mestre João Carlos da Silva atuou como 
membro do Comitê Gestor do PAE – 
Posto de Atendimento ao Empreendedor 
(SEBRAE).

Em março, alunos dos cursos da área 
de Ciências Gerenciais e professores 
participaram da palestra realizada no 

Anfiteatro da FEMA, com a palestrante 
Fátima Cristina Luiz Leonardo, com o 
tema “Empregabilidade”. Ocorreu em 
27 de setembro um encontro entre os 
alunos do curso de Ciências Contábeis e 
o palestrante Graciliano da Silva Santos. 
A palestrante Adriana Albuquerque, em 
agosto de 2018, com o tema “Superação 
de Resultados” levou os participantes 
a fazer uma reflexão de que tudo que 
querem, podem conquistar, bastando ter 

ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM VISITA AO CRC SP

O DESAFIO DE RENOVAR A 
CONTABILIDADE

Coordenador: Prof. Me. João Carlos da Silva
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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foco, aprendizado e força de vontade.

O período de 8 a 10 de agosto foi 
destinado à Gincana Solidária, quando 
as equipes se apresentaram no anfiteatro 
para uma plateia de alunos e uma banca 
de jurados, composta por professores 
que realizaram a avaliação. Os alunos, 
do 1º ao 4º ano, se dividiram em grupos 
e uma das tarefas da competição era 
se apresentar com nome da equipe, 
mascote, uniforme, slogan e grito de 
guerra, além de apresentarem os vídeos 
que produziram em atividade para a 
semana. Os vídeos foram desenvolvidos 

com o intuito de divulgar a Gincana e 
foram avaliados por uma equipe técnica 
da TV FEMA.

No dia 9 de setembro alunos e professores 
saíram de Assis com destino a São 
Paulo para uma visita técnica ao CRC/
SP. Nesta viagem, estiveram presentes 
36 alunos e dois professores, Luciano 
Merlin e a Valquíria Bueno. No CRC 
foram recebidos com palestras. Após 
a visita ao CRC o grupo seguiu para a 
Bovespa, onde participou de palestras 
referentes ao Mercado de Capitais.

ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM VISITA À BOVESPA
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O ano foi bem movimentado com as 
atividades pedagógicas e acadêmicas 
desenvolvidas pela coordenadoria de 
Informática, no ano de 2018, para os 
cursos de Bacharelado em Ciência da 
Computação e Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. Dentre 
as atividades cotidianas da coordenação 
relacionadas ao bom atendimento aos 
alunos e aos professores, bem como o bom 
andamento da Instituição, destacam-se 

abaixo as seguintes atividades realizadas.

Alunos de Informática da FEMA 
participam do maior evento de tecnologia 
do Brasil: a Campus Party. O professor 
doutor Almir Rogério Camolesi participou 
do evento, no dia 3 de fevereiro de 2018 
junto com os alunos. Alunos dos cursos 
de Informática da FEMA fazem estágio no 
Projeto Nosso Lar, em Assis, e lecionam 
vários minicursos de Informática 
durante o ano para centenas de jovens.
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MUNDO

Coordenadora: Profa. Me. Diomara Martins Reigato Barros

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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FEMA recebe os calouros de Informática 
no dia 1 de fevereiro. Alunos calouros 
dos cursos de Ciência da Computação e 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
foram recebidos com evento de boas 
vindas e com uma palestra sobre o 
mercado de trabalho em TI, ministrada 
pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Begosso.

A Coordenadoria de Informática 
obteve seis bolsas para professores e 
cinco bolsas para alunos na categoria 
Individual do Programa de Iniciação 
Científica da FEMA (PIC). Em abril de 
2018, os cursos de Análise de Sistemas e 
Ciência da Computação participaram do 
Festival de Instalação de Software Livre 
da América (FLISoL), que é o maior 
evento de difusão de Software Livre na 
América Latina. O evento aconteceu nos 
laboratórios de Informática da FEMA.

Em 4 sábados de abril, aconteceu um 
treinamento prático sobre “Java e 
Orientação a Objetos” realizado para 
30 alunos de Informática da FEMA. 
O conteúdo foram conceitos básicos e 
intermediários com desenvolvimento 
em Java e paradigma Orientado a 
Objetos, ministrado pelo professor 
mestre Guilherme de Cleva Farto. 
Outro curso também foi oferecido 
a 30 alunos, o “Desenvolvendo um 
CRUD usando Angular 5: Curso 
introdutório da Tecnologia Angular” 
com foco no desenvolvimento de 
Aplicações SPA, com duração de 12h.

Em maio aconteceu a participação na 17º 
edição do evento “É dia de Java”. A excursão 
foi acompanhada pelos professores 
Diomara Martins Reigato Barros, Célio 
Desiró e pela Analista de Sistemas Cintia 
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Colognhezi. Alunos dos cursos de 
Informática da FEMA participaram 
da Feira de Profissões da escola 
Dr.Clybas Pinto Ferraz. Os alunos 
demonstraram as programações 
em Robôs desenvolvidos por 
eles e também o Robô Lego, 
do projeto FEMA Robótica.

O professor doutor Luiz Ricardo 
Begosso esteve presente em 
congresso sobre Engenharia de 
Software, que aconteceu na Polônia, 
a fim de apresentar um trabalho 
fruto de Pesquisa Científica. O 
trabalho, realizado por alunos do 
curso de Ciência da Computação 
da FEMA com orientação dele 

e do professor mestre Douglas 
Sanches da Cunha, apresenta o 
uso elementos e mecânicas de 
jogos para apoiar a aprendizagem.

Em setembro aconteceu o ponto 
alto do curso, a 29ª Semana de 
Informática – Inteligência Artificial e 
Robótica. Discutir as oportunidades 
e a carreira na área de Tecnologia da 
Informação (TI) em âmbito nacional 
ampliando o foco de discussões da 
comunidade acadêmica, no sentido 
de preparar futuros profissionais 
para o mercado de trabalho, foi 
o objetivo da semana acadêmica.

Alunos dos cursos de Informática 
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realizaram três Minicursos 
de Games, na FEMA, que 
ensinaram para crianças 
elementos sobre programação 
de jogos em computadores. 
Os cursos foram resultado da 
participação da Informática nas 
três edições do FEMA Cidadania.

Alunos e Docentes da 
Coordenadoria de Informática 
apresentaram 17 trabalhos 
de Iniciação Científica no XI 
Fórum Científico FEMA, evento 
realizado junto a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia 2018, 
de 9 a 11 de outubro de 2018.

Também teve visita externa. 
Alunos dos Cursos de Informática 

visitam a empresa Totvs. Os 
alunos puderam ver na prática 
como é usado o "Scrum", uma 
forma de metodologia ágil para 
gerenciamento de projetos, muito 
utilizada no desenvolvimento 
de projetos de software. A 
visita foi realizada com o Prof. 
Dr. Luiz Ricardo Begosso.

Curso de Ciência da Computação 
recebe selo com três estrelas do Guia 
do Estudante.  O Curso foi estrelado 
na avaliação de cursos superiores 
realizada pelo Guia do Estudante 
(GE) em 2018. As estrelas do 
curso foram publicadas no GUIA 
DO ESTUDANTE PROFISSÕES 
- VESTIBULAR 2019.

WORKSHOP SOBRE SCRUM E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO I TORNEIO FEMA ROBÓTICA
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Com a eleição do professor Gerson 
José Beneli para a Diretoria Acadêmica 
do IMESA, o cargo de coordenador 
do Curso de Direito foi transferido ao 
Professor Fernando Antonio Soares de 
Sá Junior. O ano de 2018 foi profícuo 
ao desempenho de atividades sociais 
aproximando os alunos das contingências 
enfrentadas pela sociedade, permitindo 
o desenvolviento não apenas atividades 
práticas, como principalmente na 
formação de espírito cidadão. Os 

destaques são: FEMARondon, Venha 
nos Conhecer, FEMA Cidadania, Feira 
ERNANIPRO, Projeto de “Ação Social e 
de Cidadania” e Projetos de Solidariedade 
(Arrecadação de alimentos e chocolates).

Em comemoração aos 30 anos da 
Carta Constitucional de 1988, o Curso 
de Direito da FEMA promoveu, de 
10 a 13 de setembro, a XIX Semana e 
Jornada Jurídicas com o tema “Os 30 
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Coordenador: Prof. Me. Fernando Antonio Soares de Sá Junior
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anos da Constituição Federal – Avanços 
e Desafios”. O evento foi realizado 
no salão do Clube da Terceira Idade 
em Assis – SP e abraçou alunos e ex-
alunos da instituição, toda comunidade 
jurídica regional e inúmeras autoridades.

O ano de 2018 foi mais um daqueles 
em que 55 alunos do curso tiveram a 
oportunidade de conhecer a mais alta 
Corte do Brasil, assistindo a uma sessão 
completa de julgamentos e visitando 
o Congresso Nacional, em Brasília – 
DF, aprimorando os conhecimentos 
a respeito do Poder Legislativo.

Em 6 de novembro de 2018, o Direito 
firmou convênio com o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo com o objetivo de 

atribuir 10 vagas de estágio aos alunos do 
curso, visando melhorar o atendimento 
à população e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a formação profissional 
dos discentes que terão fomentada 
a prática de negociação e mediação.

O Curso de Direito vem consolidando 
seus excelentes resultados nos Exames da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Isto se dá em razão do comprometimento 
da Instituição com um ensino de qualidade. 
No ano de 2018, 63 alunos e ex-alunos 
obtiveram aprovação neste tão exigente 
exame. O índice médio de aprovação 
de alunos concluintes é de 47,32%.
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No decorrer de 2018, as atividades 
desenvolvidas objetivaram, 
principalmente, a formação de 
futuros profissionais aptos a atuarem 
nas diversas áreas da Enfermagem, 
por meio do desenvolvimento 
intelectual, ético e humano através 
de conteúdo de formação teórica 
aliados às atividades práticas. 

No dia 16 de fevereiro, o evento de 
Passagem da Lâmpada teve a presença 
de 250 pessoas e marcou o início do 
estágio prático dos alunos do quarto 

ano com a presença do quinto ano 
e que representa uma importante 
simbologia para os futuros enfermeiros.

No dia 24 de março, em Assis, das 
9h às 15h, foi realizado o projeto 
mundial da erradicação a hepatite 
“Hepatite Zero”, onde alunos e 
professores participaram, fazendo o 
teste rápido para hepatite, aferindo 
pressão e fazendo testes de glicemia.

Sábado, 28 de abril de 2018, as atividades 
foram na campanha de prevenção 
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CAPACITADOS QUE NUNCA

Coordenadora: Profa. Me. Fernanda Cenci de Queiroz
ENFERMAGEM
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ao câncer de pele batizada de “Sinta 
na Pele”, idealizada pela Associação 
Voluntária de Combate ao Câncer em 
parceria com o Laboratório Roche e 
apoio da Secretaria Municipal da Saúde. 

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. 

O curso deu um treinamento de primeiros 
socorros, com equipe multiprofissionais 
do SER (Serviço Especial de Reabilitação 

da Sociedade Filantrópica Nosso Lar), 
juntamente com os integrantes da Liga 
do Trauma Fema Ethos e os docentes 
Caroline Lourenco Almeida Pincerati 
e Maria Eulália Baleotti, coordenadora 
do curso de Fisioterapia da FEMA.

A Enfermagem esteve presente na FEMA 
Running, aferindo a pressão arterial e a 
glicemia dos centenas de atletas correram 
e caminharam. Aconteceu também a 
Jornada do curso de Enfermagem da 
FEMA, que foi de 8 a 11 de outubro, nas 
instalações da faculdade, e teve em sua 
programação palestras e apresentações 
de trabalhos científicos. O tema 
debatido foi o “Avanço da autonomia 
do Enfermeiro nos últimos anos”.
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UM PRIMEIRO ANO MUITO 
PRODUTIVO

Coordenadora: Profa. Me. Maria Eulália Baleotti 
FISIOTERAPIA

A FEMA esteve com alunos, professores 
e colaboradores, em todas as edições 
do FEMA Cidadania, um programa 
contínuo que levou a instituição, para 
diferentes bairros da cidade, prestando 
serviços e oferecendo informação aos 
moradores. A turma do primeiro ano 
de Fisioterapia da FEMA ofereceu uma 
oficina de postura corporal, para ensinar 
práticas de boa postura, objetivando 
a prevenção de dores, e adequação 
ergonômica de atividades de vida 
diária, bem como a prevenção de maus 
hábitos posturais por crianças no uso de 

tecnologias e durante o período escolar.

Alunos e professores dos cursos de 
Enfermagem e Fisioterapia da FEMA 
participaram do III Encontro do Dia 
Mundial da Saúde.  O programa de 
extensão universitária, com a oficina 
de postura corporal, levou alunos de 
Fisioterapia a diversos seguimentos e, 
nesta ocasião, a atividade foi desenvolvida 
para enfermeiros e colaboradores da 
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UPA de Assis. Foi realizada orientação 
postural voltada para esse grupo 
com orientação ergonômicas para 
manejo e mobilização de pacientes 
para prevenção de sobrecarga 
músculo esquelética, através de aula 
expositiva e orientação de exercícios 
para correção postural e relaxamento.

Fernanda Elisa Ribeiro, da UNESP 
- Presidente Prudente, dirigiu a 
palestra “Fisioterapia na gestação e no 
puerpério” aos alunos e professores dos 
cursos de Fisioterapia, Enfermagem 
e Medicina da FEMA. A palestrante 
ressaltou a importância do trabalho 
multidisciplinar no atendimento de 
questões relacionadas à saúde da 
mulher e a atuação do fisioterapeuta.

No dia 8 de agosto de 2018, os alunos 
do curso tiveram uma aula de vivência 

sobre a limitação da mobilidade.  
Nesta aula, os alunos vivenciaram 
situações de limitação de mobilidade, 
com utilização de meios auxiliares 
de locomoção e órteses transitórias. 
Simularam deficiência visual e auditiva, 
e se deslocaram dentro do campus.

Os alunos visitaram o Museu de 
Anatomia Humana “Alfonso Bovero”, 
em São Paulo – SP, em agosto, e foram 
acompanhados pela coordenadora Maria 
Eulalia Baleotti e pelo professor Alan 
José Barbosa Magalhães. A visita técnica 
é uma atividade que tem sido realizada 
por todos os cursos da FEMA com 
intenção de aumentar o conhecimento 
dos alunos através da oportunidade 
de visitas a outras instituições que 
amplia a vivência da vida acadêmica 
para além da nossa instituição.
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O curso de Fotografia, da FEMA, 
realizou reuniões pedagógicas com 
os professores, com o objetivo de 
acompanhar as atividades desenvolvidas 
pelos docentes no curso. Além disso, 
também prestou atendimento aos 
alunos e aos professores, fazendo a 
análise dos pedidos de aproveitamento 
de estudos. Os coordenadores, com 
a ajuda de professores, fizeram a 

elaboração e o acompanhamento 
do projeto pedagógico do curso 
e organizaram e acompanharam 
a V Semana de Fotografia.

Outro serviço que professores do curso 
de Fotografia prestaram em 2018 foi 
o atendimento às necessidades de 
produção de imagens dos diferentes 
setores da FEMA, como coordenadorias 
de cursos e direção da FEMA.
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CAPTURANDO E 
ETERNIZANDO MOMENTOS

Coordenadores: Prof. Me. João Henrique do Santos e Prof. Me. Paulo H. de Barros Miguel
FOTOGRAFIA
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Com o intuito de divulgar o curso, os 
coordenadores fizeram a recepção de 
alunos do Ensino Médio, de Assis e região, 
em visita ao Laboratório de Fotografia. 
No âmbito da divulgação, o curso de 
Fotografia esteve presente na Feira 
Industrial, Comercial e de Agronegócios 
de Assis e Região (FICAR), ocorrida no 
período de 13 a 15 de julho.  As fotos 
da participação da FEMA, foram feitas 
por alunos e professores da graduação.

Os alunos tiveram atividades extra 
curriculares, que enriquecem sua 
formação profissional. Assistiram à 
palestra “Não é só uma fotinha”, sobre 
fotografia de produtos, com a professora 
Carmem Portilho. Também participaram 
da oficina de Fotografia Sensual, com o 
fotógrafo William Lima, de Londrina-

PR. Participaram, ainda, expondo suas 
fotos no Memorial Rezende Barbosa, 
em uma exposição com o tema “O que 
captura o seu olhar?”. E ainda atuaram 
em uma oficina de Fotografia de Retrato 
e Tratamento de Pele, ministrada 
pelas professoras Carmem Portilho, 
Gisele Constantino e Natália Gomes.

O curso de Fotografia realizou a V 
Semana de Fotografia, realizada de 
16 a 22 de outubro de 2018, com as 
seguintes atividades: Fotografia de 
Moda, com Tomaz Aguilera; Newborn 
e foto de família, com Zi Cardoso 
e Rodrigo Cardoso; Fotografia de 
Eventos/Casamento, com Carlos 
Rocha; Astrofotografia, com Adriano 
Kirihara; e Still, com Danny Haiduk.
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FORMANDO MAIS QUE BONS 
MÉDICOS. FORMANDO BONS 

SERES HUMANOS
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Coordenador: Prof. Dr. Jairo César dos Reis
MEDICINA

Em 2017 foi enviado ao Conselho Estadual 
de Educação (CEE) uma proposta de 
mudança da matriz curricular, a qual 
contemplava uma otimização das 
cargas horárias, com escalonamento 
progressivo e fortalecimento da 
prática no Internato. A proposta foi 
aprovada, sendo implementada a partir 
do 2º Semestre de 2018, em todas as 
etapas. Todas as atividades do curso 
contribuíram de forma decisiva para a 
melhoria da qualidade do mesmo e do 
aperfeiçoamento de alunos e professores.

A 

11ª edição do CPEM (Congresso 
Paulista de Educação Médica) foi 
realizado em 2018 na Unicamp, em 
Campinas – SP, no período de 19 a 21 
de abril e os professores da Medicina 
da FEMA estiveram presentes. Duas 
professoras também participaram do 
7º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa (CIAIQ), de 10 
a 13 de julho de 2018, em Fortaleza – 
CE. Mais três docentes participaram do 
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56º Congresso Brasileiro de Educação 
Médica (COBEM), realizado de 1 a 4 
de novembro de 2018, em Vitória – ES.

As Ligas Acadêmicas de Ginecologia 
Obstetrícia, sob responsabilidade do 
Prof. Carlos Izaias Sartorão Filho, e a 
Liga de Psiquiatria, sob responsabilidade 
do Prof. Ricardo Beauchamp de 
Castro, estão estruturadas e realizando 
reuniões. Elas são constituídas por estes 
professores e por, aproximadamente, 20 
alunos cada uma e ambas desenvolvem 
atividades científicas de caráter 
extracurricular. Além dessas ligas que 
já estão em atividade desde 2016, nesse 
ano foram criadas mais duas ligas: 
a Liga Acadêmica de Cirurgia, sob 
a responsabilidade do Prof. Ricardo 
Estefani, e a Liga Acadêmica de Urgência 
e Emergência, sob a responsabilidade 
da Prof.ª Arlete Aparecida Marçal.

O curso de Medicina também teve 
atividades desenvolvidas pela Unidade 

Curricular “Interação em Saúde na 
Comunidade”, em várias EFSs e outras 
instituições de Assis e região, como 
palestras, atendimentos, campanhas de 
vacinação, ações coletivas em saúde, 
atendimento a gestantes, puérperas e 
crianças, cuidados com idosos em abrigos, 
realização de consultas ginecológicas, 
além de muitas outras atividades. 

Foram muitas palestras e capacitações 
dadas aos alunos ao longo de 2018, 
como Capacitação em Mecanismos de 
Busca em Base de Dados; Conferência 
sobre Antibióticos e Anti-inflamatórios; 
Consultoria sobre Bioquímica; 
Conferência sobre Imunologia; 
Conferência sobre Desenvolvimento 
Psíquico Infantil; Capacitação em 
Mecanismos de Busca em Base 
de Dados; Conferência Métodos 
Endoscópios de Avaliação no Trato 
Gastrointestinal; Conferência sobre 
Saúde Mental; Conferência sobre 
Partograma e Mecanismos de Parto. 
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Durante o ano de 2018, as atividades 
desenvolvidas  pelo curso de  
Publicidade e Propaganda da FEMA 
objetivaram a formação de publicitários 
aptos a atuarem nas diversas áreas da 
profissão, por meio do desenvolvimento 
de conteúdo de formação teórica 
e prática, bem como a interação e 
integração dos alunos com a sociedade 
local e comunidade publicitária. 

Anualmente, a FEMA realiza para 
todos os alunos de Publicidade e 
Propaganda a SEMACOM, que traz 
palestras, minicursos e atividades a 
serem desenvolvidas pelos alunos com 
um tema específico. Em 2018 o tema 
central foi: “Tudo que a gente faz vem 
do interior”. Além disso os alunos 
também desenvolveram atividades 
trabalhando sobre a temática: A 
comunicação no Interior Paulista. 
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A PROPAGANDA É A ALMA 
DO CURSO

Coordenadora: Profa. Dra. Ana Luisa Antunes Dias
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
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Palestras, minicursos e mesas-redondas 
enriqueceram o currículo dos alunos, 
como a palestra “O corpo extraordinário” 
ministrada pelo Prof. Dr. Aguinaldo 
Moreira, da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL);  e a mesa redonda 
Organização e Produção de Evento, 
com a participação de professores e 
profissionais na área e organização da 
professora Maria Lídia de Maio Bignotto.

Os alunos do curso fizeram duas viagens 
para eventos em São Paulo. Um foi para 
o Fest’up - Festival Universitário de 
Propaganda, em 29 de setembro, na Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). A viagem foi organizada pela 
coordenadora do curso e professora Ana 
Luisa Antunes Dias e pela professora 
Gisele Constantino. E outra foi para o 
Pixel Show – Festival de Criatividade, em 
10 de novembro. A viagem foi organizada 
pelo professor Paulo Sergio da Silva e pela 
professora Lívia Maria Turra Bassetto.

Atividades práticas também 
aconteceram, como a 4° Expo Inovação, 
que é um evento interdisciplinar entre os 
alunos do curso de Administração e de 
Publicidade e Propaganda. A Publicidade 
ficou responsável pelo desenvolvimento 
da campanha de comunicação para os 
produtos que os alunos de Administração 
idealizaram. E a Publicidade também 
esteve presente na sétima edição da 
Feira das Nações, que trouxe um 
pouco da cultura de vários países. Os 
responsáveis pelas barracas são os 
alunos de Administração e a Publicidade 
faz toda a comunicação do evento.

A pesquisa também foi contemplada, com 
a apresentação de 11 trabalhos científicos, 
no XI Fórum Científico da FEMA, nos 
dias 09, 10 e 11 de outubro de 2018. 
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O Conselho Estadual de Educação 
(CEE-SP) aprovou a renovação de 
reconhecimento do curso de Química 
Industrial da FEMA, nas modalidades 
Bacharelado e Licenciatura,  por 
mais quatro anos. Na análise dos 
especialistas são avaliadas a qualidade 
do ensino e as propostas pedagógicas, 
levando em consideração o perfil dos 
alunos. A aprovação é um atestado 
de qualidade para a graduação!

Prova disso são os vários eventos e 
produções que o curso teve em 2018. 
Os alunos fizeram uma visita técnica ao 
aterro sanitário de Quatá-SP, em 12 de 

maio. Foram acompanhados pela Profa. 
Dra. Patrícia Cavani e pelo Prof. Me. 
Alexandre Mazalli. Também visitaram 
a empresa Tamarana Tecnologia e 
Soluções Ambientais, em Tamarana-PR, 
para conhecer o processo de reciclagem 
de baterias automotivas e as medidas de 
controle e monitoramento ambiental.

O professor Alexandre Mazalli 
ministrou uma palestra definindo o que 
é a Química, qual a estrutura do curso 
na FEMA e o campo de atuação, em 
15 de junho, na Feira de Profissões do 
Colégio Rachid Jabur, em Cândido Mota 
– SP. No dia 10/10/2018 as professoras 
Gilcelene Bruzon e Silvia Maria Batista 
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REFORÇANDO O TRIPÉ 
ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO

Coordenadora: Profa. Dra. Mary Leiva de Faria
QUÍMICA
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de Souza ministraram uma oficina de 
sabonete e álcool em gel para os alunos 
do ensino médio na V ERNANIPRO, a 
Feira de Profissões do Ernani Rodrigues.

A pesquisa também teve destaque! O 
núcleo de apoio à matemática e física foi 
criado pelos professores Ébano Bortotti 
de Oliveira e Cleiton Joni Benetti Lattari, 
com o objetivo de diminuir a evasão 
no curso de Química. Os mesmos 
professores também foram além e 
criaram o projeto de extensão: Utilização 
de experimentos e tecnologias como 
estratégia de ensino para aprendizado e 
reforço de conceitos fundamentais do 
ensino médio. Este projeto teve como 
objetivo selecionar entre os experimentos 
e softwares básicos existentes, os mais 
adequados aos conceitos fundamentais do 
ensino fundamental e médio.

Em agosto de 2018, o projeto “Pesquisa 
e Seleção de Experimentos e Softwares 
para o Ensino de Química, Física e 
Matemática” foi aprovado pelo CNPq, 
sendo contempladas 6 bolsas para 
alunos do ensino médio, três para 
alunos do Colégio Ipê e três para 
alunos da E. E. Prof. Ernani Rodrigues.

A 31ª edição do Curso de Química 
Experimental, oferecida pelos alunos de 
Química da FEMA, foi realizada para 59 
inscritos, de 07/05/2018 a 18/06/2018. O 
curso, destinado aos estudantes do ensino 
fundamental (9º ano) e médio de Assis e 
região, totalizou uma carga horária de 30 
horas. No segundo semestre foi oferecida 
a 32ª edição do Curso, de 01/10/2018 
a 26/11/2018, para 52 inscritos.
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FEMA PRESENTE NA FEIRA DAS 
PROFISSÕES

A Feira das Profissões do Ernani 
Rodrigues (ERNANIPRO), 
escola estadual de Assis, é 
realizada anualmente, com o 
objetivo de levar aos alunos 
de Ensino Médio informações 
para que possam escolher um 
curso superior. O evento reúne 
estudantes de instituições de 
ensino não só de Assis, mas de 
toda a região, contando com 
mais de 40 escolas e 1500 alunos 
visitantes.
 
Em 2018, a Feira aconteceu 
nos dias 10 e 11 de outubro e 
a Fundação Educacional do 
Município de Assis (FEMA) 
esteve presente, levando um 

pouco da Instituição para os 
adolescentes. Os cursos da 
FEMA prepararam atividades 
para realizar com os alunos e 
apresentar seus conteúdos e 
profissões. 
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A FEMA esteve presente com 10 de seus cursos de graduação na 
Feira das Profissões da escola Ernani Rodrigues, nos dias 10 e 11 
de outubro, e cada um apresentou uma atividade para mostrar 

aos adolescentes qual curso poderão escolher no Ensino Superior 
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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. Direito 
montou uma peça de júri, enquanto 
o pessoal de Publicidade esteve na 
feira com a TV FEMA e trabalhou 
na organização do estande, além de 
divulgarem o Vestibular FEMA 2019 
e realizarem as inscrições gratuitas 
para a prova.
 
Técnicos do laboratório de Química, 
junto com os alunos do curso, 
apresentaram o Show da Química, 
com reações “mágicas” que a criançada 
adora ver. Fisioterapia apresentou 
uma oficina de alongamento do corpo, 
para quem quisesse realizar atividades 
esportivas. Fotografia montou um 
estúdio fotográfico profissional e 

tirou fotos do evento, entre outras 
atividades que aconteceram 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. Também foram 
sorteadas camisetas da FEMA para 
quem passou pelo estande.
 
Quem coordenou a presença da 
Instituição na feira foi o vice-diretor 
acadêmico da FEMA, o professor 
doutor Alex Poletto. “É uma forma 
de mostrar o curso para o aluno de 
Ensino Médio, assim ele pode ver as 
possibilidades. Ele pode não saber o que 
quer e durante a feira é possível que ele 
descubra o que gostaria de fazer. Essa é 
a ideia, encaminhar esses jovens para 
o Ensino Superior”, disse o professor 
Alex, coordenador da iniciativa.
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FEMA Cidadania: edições Vila Progresso, Vila Prudenciana e Park Colinas

FEMA CIDADANIA:
TODA A INSTITUIÇÃO PARA ALÉM DE SEUS MUROS

2018 foi, definitivamente, o ano da FEMA 
pular seus muros. 

O FEMA Cidadania é fruto dos desejos 
da atual presidência e diretoria que, 
em parceria com a Prefeitura de Assis, 
criou um programa contínuo, que levou 
a instituição para além de suas grades, 
atuando diretamente com a comunidade 
assisense. Foram três bairros atendidos 
ao longo do ano: Vila Progresso, Vila 
Prudenciana e Park Residencial Colinas. 
“A FEMA esteve presente, com alunos, 
professores e colaboradores, por meio 
de seus 11 cursos de graduação, em três 
bairro de Assis, oferecendo serviços 
gratuitos à comunidade, de forma 
100% voluntária. Assim, reforçamos 
a nossa função social”, explica Arildo 
José de Almeida, presidente da FEMA.

Cada um dos seus 11 cursos, com 
professores e alunos, ofereceram algo 
para a comunidade. O Direito ofereceu 
orientações e encaminhamentos jurídicos. 
A Enfermagem fez a aferição de pressão 
e testes de glicemia. A Química ensinou 
a fazer sabão e amaciante artisanal, além 
de aromatizador de ambientes e slime, 
a febre da criançada. A Fotografia deu 
oficina de fotos com celular. A Medicina 
deu orientação nutricional para mães, 

 Em três edições ao longo de 2018, na Vila Progresso, Vila Prudenciana e Park 
Residencial Colinas, a FEMA ofereceu serviços e atrações gratuitas para a 

comunidade, como orientação jurídica, atendimento médico, preparação caseira 
de amaciante e aromatizador de ambientes e muito mais
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depois de analisar peso e altura das crianças. 
A Fisioterapia ministrou uma oficina de 
Postura Corporal. E a Informática divulgou 
as inscrições gratuitas para cursos de Games, 
que aconteceram na FEMA. Esses são 
alguns dos exemplos dos serviços prestados 
pela FEMA, de forma 100% voluntária, 
para pessoas desses bairros assisenses.

O FEMA Cidadania tem o objetivo de 
extrapolar os muros da faculdade, levando não 
só o conhecimento, mas também a esperança, 
para além de seus muros. Para o professor 
Eduardo Vella, diretor da FEMA, a iniciativa 
preza pelo lado social, tanto para oferecer 
serviços, como para dar esperanças de que 
todos podem estar na FEMA. “Fomos até a 
comunidade, para que eles saibam que podem 
vir aqui depois. Queremos devolver para a 
sociedade o muito que já temos: conhecimento 
e esperança”, enfatiza professor Eduardo.
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FEMA NA FICAR:
GOVERNADOR DO ESTADO VISITA ESTANDE 

DA INSTITUIÇÃO
Estande maior, grande visibilidade e um público de 

milhares de pessoas que passaram pelo espaço da FEMA, 
incluindo o então Governador de São Paulo, Márcio França

A participação da FEMA na Feira Industrial, 
Comercial e de Agronegócios de Assis e 
Região (FICAR) marca a instituição como 
aberta à comunidade e presente em todos 
os eventos importantes para a nossa cidade. 

Em 2018, a FEMA investiu em um estande 
maior, com estrutura moderna, que 
apresentou seus cursos, alunos e recebeu 
autoridades, como Márcio França, então 
governador do Estado de São Paulo, que 
esteve visitando o estande da instituição 
na FICAR, acompanhado do prefeito 
de Assis, José Fernandes. O presidente 
do Conselho Curador da FEMA, Arildo 
Almeida, o guiou e falou sobre os 11 

cursos de graduação e os de pós-graduação.

A visita aconteceu na noite de sexta-feira, 
13 de julho de 2018 e, na ocasião, Arildo 
apresentou os 11 cursos superiores da FEMA, 
falou dos cursos de pós-graduação em 
Direito, e deu um panorama sobre a história 
da instituição e sobre os novos rumos, 
contemplando a chegada de novos cursos e 
novidades com relação à Medicina. O diretor 
Eduardo Vella também estava presente e 
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representou a FEMA junto ao governador. 

Durante a visita, Márcio França também 
concedeu uma entrevista aos repórteres 
da imprensa local, conversou com alunos 
e professores e ainda tirou fotos com a 
população assisense, que estava no estande 
na hora de sua passagem. Atencioso e 
interessado, o governador disse que é um 
prazer estar em Assis em um momento 
tão festivo e importante para a cidade: “Eu 
fico muito contente de estar aqui e estou 
impressionado com o tamanho da Feira, que 
compete com outras grandes cidades. Vocês 
formam a economia de toda uma região 
e dão ânimo para o desenvolvimento das 
cidades menores, que estão no entorno de 
Assis”, falou o governador Márcio França. 

Para a FEMA é uma grande honra receber a 
visita do representante máximo da política. 

“Para nós, da FEMA, é um orgulho ter o 
governador perto de nós, visto que isso nos 
engrandece como instituição de ensino e 
também abre portas. Como somos uma 
instituição pública, totalmente ligada à 
prefeitura, ter livre acesso ao governador 
do Estado facilita os processos de melhoria 
e expansão da FEMA”, comemorou 
Arildo Almeida, presidente da FEMA.

Saída Fotográfica

O curso de Fotografia da FEMA também 
aproveitou a FICAR e promoveu uma 
Jornada Fotográfica, no dia 14 de julho 
de 2018. Alunos, professores e também 
pessoas de fora da instituição fotografaram 
cenas e fatos da Feira, usando a hashtag 
#FEMAnaFICAR. O resultado das fotos foi 
repostado no perfil da FEMA no Instagram.
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FEMA E ASSOCIAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO 
SUPERIOR: UMA PARCERIA CERTEIRA

A VIII edição do Encontro Educacional da 
Associação das Instituições Municipais de 
Ensino Superior do Estado de São Paulo 
(AIMES-SP), que aconteceu de 4 a 6 de abril 
de 2018, foi um sucesso e entra para a história!

  O palco dessa grande reunião de reitores e presidentes 
de faculdades e universidades municipais foi a 
Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA), que faz parte da AIMES-SP desde a sua 
criação, em 2014. O evento foi organizado por 
uma comissão interna da FEMA e conduzido por 
Sandoval Nassa, diretor-executivo da AIMES-SP.

Mais de 70 pessoas participaram dos três dias de 
encontro, dentre eles reitores, presidentes, professores, 
advogados e comunicadores de diversas instituições 
de ensino. O encontro deste ano teve grandes 
novidades e coloca tanto a FEMA quanto a cidade de 
Assis em destaque no cenário nacional da educação.

Arildo Almeida, presidente da FEMA, comemora a 
realização do evento: “Estamos posicionados entre as 
grandes instituições de ensino superior brasileiras. Temos 
voz, temos força. E nosso intuito é só um: melhorar cada 
vez mais a qualidade da educação”, finalizou Arildo.

Criação da ANIMES-BR 

Pela primeira vez, um evento anual da AIMES-
SP teve a presença de instituições de ensino de 
outros estados, como Pernambuco, Santa Catarina 
e Goiás, além das filiadas de São Paulo. E essa 
presença tem um motivo especial: na FEMA houve 
a criação da Associação Nacional das Instituições 
Municipais de Ensino Superior (ANIMES-BR).

A ANIMES-BR levará ainda mais força, com filiados 
de várias regiões do Brasil, para lutarem com 
propriedade por uma educação de qualidade, para 
que mais alunos tenham acesso facilitado ao ensino 
superior e para se posicionarem como instituições 

importantes dentro de suas localidades de atuação.

Eduardo Vella assume presidência da AIMES-SP

Outra grande novidade do evento foi a indicação 
do professor Eduardo Vella, atual diretor da FEMA, 
para a vice-presidência da AIMES-SP. A indicação 
foi acolhida pelos presentes por aclamação e 
Eduardo tomou posse de seu cargo, que foi ocupado 
por José Rui Camargo, reitor da Universidade 
de Taubaté (UNITAU), por mais de três anos.

No fim do ano, entretanto, o diretor executivo 
da Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA), Eduardo Vella, assumiu a presidência da 
Associação das Instituições Municipais de Ensino 
Superior do Estado de São Paulo (AIMES-SP). 
A solenidade de passagem do cargo aconteceu 
em São Paulo, no dia 18 de dezembro de 2018, 
e Vella recebeu das mãos do professor Marcos 
Bassi o novo cargo, já que Bassi assume agora 
uma cadeira no Conselho Estadual de Educação 
de São Paulo. Uma presença ilustre abrilhantou 
ainda mais a cerimônia: Hubert Alquéres, 
presidente do Conselho Estadual de Educação 
de São Paulo prestigiou a posse de Eduardo Vella.

Para Eduardo Vella, ocupar a presidência é um 
orgulho e uma oportunidade única para levar o 
nome da FEMA, e também da cidade de Assis, para 
instâncias superiores de educação no Estado de 
São Paulo. “Vamos trabalhar muito para melhorar 
ainda mais as nossas faculdades, ganhar mais força, 
representatividade, lutar por verbas e repasses e 
facilitar o diálogo com a esfera mais alta dos órgãos 
de educação do Brasil”, falou professor Eduardo.

FEMA recebe, em 2018, o VIII Encontro Educacional da AIMES-SP e instituição 
e cidade entram para a história com a criação da Associação Nacional das 

Instituições Municipais de Ensino Superior (ANIMES). Eduardo Vella também 
assume a presidência da AIMES-SP no fim do ano
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FEMA RUNNING: MAIS DO QUE 
ESPORTE, FOI SOBRE SUPERAÇÃO

A FEMA Running foi um evento, 
realizado pela Fundação Educacional 
do Município de Assis (FEMA), 
que promoveu uma corrida de 6 
quilômetros e uma caminhada 

pedestre de 3 quilômetros em prol 
da saúde e do esporte. Essa foi a 
primeira edição e aconteceu no dia 30 
de setembro de 2018, um domingo de 
manhã chuvosa, mas que mesmo com o 
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A primeira edição da FEMA Running aconteceu dia 30 de setembro de 2018 
e teve em sua programação uma corrida e caminhada pedestre, que reuniram 

pessoas em prol da saúde

38

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018



clima cinza os participantes acordaram 
determinados e animados para correr.

Colaboradores, professores e 
comunidade externa estiveram 
presentes, famílias inteiras caminharam 
juntas! E tudo em comemoração aos 
33 anos de transformações que a 
FEMA tem proporcionado às pessoas.

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, a FEMA Running foi um evento 
de superação! Pessoas com deficiência 
visual ou algum outro tipo de lesão 
participaram e emocionaram todos 
ao mostrar a importância em se amar 
e superar limites através da corrida.

A primeira edição da FEMA 
Running ficou marcada pelo sucesso 
e pela participação de pessoas 
perseverantes na busca em cuidar de si.PÓ
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Presidente da FEMA 
Arildo Almeida e um 

corredor na chegada da 
FEMA Running
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FEMA INOVA EM CURSO GRATUITO DE 
ROBÓTICA PARA ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

A tecnologia imperou na FEMA em 2018!

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

construírem seus próprios robôs. “Observamos 
que há uma carência de ensino nessa área 
para as crianças e adolescentes. Em Assis não 
há nada assim”, explicou o professor Almir.

 As aulas iniciaram no dia 6 de agosto de 2018, 
com 43 alunos no total, divididos em quatro 
turmas, que alternam manhã ou tarde, em 
quatro dias da semana. Diogo Lamotta, que é 
professor do curso de Robótica para as crianças 
na FEMA, cursa Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas na Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) de Ourinhos-SP, tem 24 anos e, 

O FEMA Robótica é um projeto de extensão da FEMA, que ensina crianças e 
adolescentes a montarem e a programarem seus próprios robôs. O curso é gratuito 
e começou em agosto de 2018, contando com 43 alunos no total, sendo a maioria 

do Ensino Público
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como contou Almir, é um entusiasta da área!

Guilherme Valverde foi um dos alunos da turma 
da manhã, do ano passado, já que no período da 
tarde estudava na Escola Estadual Leny Barros, 
na 8ª série. Ele já se interessava pelas matérias 
escolares como matemática e o curso chamou sua 
atenção. “É muito interessante, pois vemos que a 
matemática deixa de ser abstrata, tem aplicação, 
no caso a robótica. Eu já tinha visto esse tipo de 
conteúdo porquê eu pesquisava em casa, eu gosto, 
então já pesquisava algumas coisas, mas aqui 
estou vendo coisas novas”, explicou Guilherme, 
que ainda contou mais sobre sua experiência 
com o FEMA Robótica: “aprendemos sobre criar 
a lógica de um programa, já que na verdade o 
robô sozinho não sabe de nada, a parte mecânica 
dele, mas se pegarmos a lógica da programação, 
que são os comandos e códigos, e então aplicar 
no robô, dai ele terá uma tarefa para fazer”.

Ana Gabriela Rodrigues, de 11 anos, que também 

estudava na Leny Barros durante a tarde, conheceu 
o FEMA Robótica por sua facilitadora do Centro 
para Desenvolvimento do Potencial e Talento 
(CEDET), pois a aluna já se interessava por 
tecnologia. O CEDET é um centro de Educação 
Especial, que tem como proposta complementar 
e suplementar a educação do aluno que é dotado 
e talentoso. “Muito bom o curso, aprendi bastante 
a programar, criar a programação do robô e 
essas coisas. Foi tudo novo”, disse Ana Gabriela.

Novas turmas do curso continuam em 
andamento, em 2019, e os robôs de LEGO 
participarão de missões e competições ao 
longo do ano, levando o nome da FEMA 
e, mais ainda, da cidade de Assis, como 
referência na tecnologia, por meio da robótica. 

ALUNOS DE ROBÓTICA DA FEMA - FOTO: HENRIQUE GUIMARÃES
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FEMA SE UNE À PREFEITURA DE 
ASSIS NA LUTA PELA VOLTA DA 

ONCOLOGIA 
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) e comemorou 

a decisão do recredenciamento do serviço

2018 foi um ano de grandes lutas 
por causas nobres!

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 do ano 
e apoiou a prefeitura de Assis, na 
ocasião da judicialização da causa 
junto ao Ministério Público, pedindo 
a volta da Oncologia para a cidade. 

Houve grande comemoração 
quando, em 25 de outubro de 
2018, houve 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, publicou uma portaria 
do Ministério da Saúde, assinada 
pelo Ministro Luiz Henrique 
Mandetta, habilitando o Hospital 
Regional de Assis como Unidade de 
Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia e estabeleceu 
recurso a ser incorporado ao 
Grupo de Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar do Estado de São Paulo.

O recredenciamento do Hospital 
Regional como Unidade de 
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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.
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FEMA MARCA EXPANSÃO DA ESTRUTURA 
COM PEDRA FUNDAMENTAL DO NOVO 

PRÉDIO DA SAÚDE

A FEMA está crescendo!

Na sexta-feira, dia 23 de novembro 
de 2018, houve o lançamento 
da Pedra Fundamental do 
novo prédio da Fundação 
Educacional do Município de 
Assis (FEMA). A pedra marca o 
início da construção do bloco de 

Ciências da Saúde, que abrigará 
as instalações dos cursos de 
Medicina, Enfermagem e 
Fisioterapia da FEMA, além dos 
outros cursos que podem nascer.

 

O evento contou com a presença 
do presidente da Instituição, 
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Evento aconteceu em 23 de novembro de 2018 e contou com 
a presença da Diretoria da FEMA e do IMESA, bem como o 

prefeito de Assis, José Fernandes
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Arildo Almeida, do diretor executivo 
Eduardo Vella, do diretor do Instituto 
Municipal de Ensino Superior de Assis 
(IMESA), Gerson José Beneli, e do 
vice-diretor do IMESA, Alex Poletto. 
O prefeito da cidade de Assis, José 
Fernandes, acompanhou também a 
inauguração da pedra. Além deles, 
autoridades políticas, coordenadores de 
curso, professores, alunos e funcionários 
da FEMA estiveram presentes.

 O gesto simbólico não apenas representa 

a construção de um novo bloco, mas 
também uma viagem para o futuro! 
Junto a pedra, foi enterrada uma Cápsula 
do Tempo, que deve ser aberta em 2035, 
quando a FEMA estará celebrando seus 
50 anos. Dentro da Cápsula estão fotos 
de alunos, professores e colaboradores da 
Instituição e também cartas com dizeres 
sobre o que a FEMA significa para eles e 
seus sonhos para o futuro da Instituição. 
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ALUNOS DA FEMA REALIZAM 
MAIS UMA FEIRA DAS NAÇÕES

A Feira das Nações foi organizada 
por alunos do segundo ano do curso 
de Administração da Fundação 
Educacional do Município de 
Assis (FEMA) e teve como objetivo 
oferecer para a comunidade 
assisense uma opção de lazer e 
entretenimento. A atividade é 
tradicional para o curso, já que essa 
foi a sua 8ª edição e, para ela, os 
alunos tiveram o desafio de trazer 
um pouco da culinária e cultura 
dos países escolhidos. Alunos 
de Publicidade e Propaganda da 
FEMA também participaram, 
gerenciando um dos estandes.

O evento aconteceu nos dias 
25 e 26 de outubro de 2018 na 

Associação Comercial e Industrial 
de Assis (ACIA) e foi aberta 
para todos os públicos. “A Feira 
é para a família toda! É um 
momento de lazer e para conhecer 
a gastronomia de outros países”, 
disse o então coordenador dos 
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Em 2018 os alunos de Administração organizaram e produziram 
mais uma Feira das Nações, na ACIA. Evento aconteceu em 25 

e 26 de outubro e ofereceu culinária tradicional e cultura de 
diferentes nações, como Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Itália, 

Japão e Jamaica
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cursos da área de Ciências Gerenciais, 
o professor mestre João Carlos da Silva. 

Nesta edição estiveram presentes os estandes 
representando a Alemanha, o Brasil, os 
Estados Unidos, a Itália, o Japão e, como 
novidade para o evento, a Jamaica. Teve 
venda de comidas e bebidas tradicionais de 
cada um desses países, além de apresentações 
culturais. Toda a comunidade participou, 
já que a entrada da Feira é gratuita.

Para a Feira, os alunos de Administração 
dividem-se em grupos e cada um fica 
encarregado por um estande de um país, 
sendo um projeto de extensão que faz parte da 
grade curricular do curso. “É uma atividade 
prática de empreendedorismo, que envolve 
várias áreas do conhecimento. As habilidades 
desenvolvidas durante a Feira estão muito 
próximas da realidade do mercado, do que 
ele exige do profissional, como o trabalho em 
equipe, gestão de recursos e de marketing”, 
completou o professor João Carlos.
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PROJETO “VENHA NOS CONHECER” 
ABRE AS PORTAS DA FEMA 

PARA 1200 ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Todo ano, a Fundação Educacional do Município 
de Assis (FEMA) abre suas portas para receber 
alunos do Ensino Médio, com o “Venha nos 
Conhecer”. Em 2018, entretanto, a edição do 
projeto foi ainda melhor: 1200 estudantes 
visitaram a FEMA entre os dias 22, 23, 24, 29, 
30 e 31 de outubro, nos quais os adolescentes 
e professores passaram toda a manhã em 
tour pela instituição, sendo recepcionados 
por colaboradores, professores e estagiários.

A programação do “Venha nos Conhecer” 
contou com uma visita guiada, com um roteiro 
de 1h30, para conhecer todos os laboratórios 
da FEMA e também para conhecer mais sobre 
os cursos de graduação. “O objetivo é mostrar 
o que a Instituição oferece de estrutura, quais 
cursos existem dentro da FEMA, para que assim 
a comunidade e esses jovens fiquem sabendo. São 
informações que, às vezes, eles não têm e, ao entrar 
em contato, pessoalmente, eles podem entender 
e escolher melhor qual curso ingressar após se 
formar na escola”, disse o professor doutor Alex 
Poletto, vice-diretor acadêmico da FEMA, e que 
coordenou a atividade juntamente com a Agência 
Geração Propaganda, agência de publicidade da 
instituição, e também com o Setor de Eventos.

As atividades aconteceram das 8h às 12h, 
iniciando no Anfiteatro da FEMA, onde eles 
puderam saber mais sobre a instituição, sobre 
o Vestibular FEMA 2019, sobre oportunidade 

para bolsas e estágios, entre outros pontos. 
Então, partiram para conhecer os laboratórios 
de cada curso, para uma conversa com o 
coordenador, quem falou mais sobre o conteúdo 
e profissões da graduação. Ao final, foram 
entregues kits de lanche para os participantes.

Além das escolas assisenses, estiveram presentes 
escolas das cidades de Nantes, São José das 
Laranjeiras, Maracaí, Palmital, Frutal do Campo, 
Paraguaçu Paulista, Cândido Mota, Pedrinhas e 
Tarumã, sendo todas da região, no estado de São 
Paulo. “O evento foi bem produtivo e organizado. 
A equipe foi 100% comprometida e envolvida, 
todos estão de parabéns. O interesse dos professores 
e alunos das escolas, em maioria públicas, foi bem 
bacana”, completou o professor Alex Poletto.
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Alunos de 35 escolas de Assis e região visitaram a instituição 
para conhecer o campus, a estrutura da faculdade e aprender 

mais sobre cada curso de graduação 
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FEMA REALIZA 1º CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA COM O TEMA

“ASSIS, O MEU LUGAR”
Concurso teve 108 inscritos, com submissão de diversas fotos, que foram julgadas 

por uma comissão de especialistas e foram premiadas com uma câmera profissional, 
um celular e uma mochila para equipamentos fotográficos

Em outubro de 2018, a Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA) promoveu seu 1º Concurso de Fotografia, que foi um sucesso, 
com 108 inscritos e muitas fotos submetidas. O #concursofotografia-
fema convidou todos de Assis e região para participar, de forma gra-
tuita. O tema foi “Assis, o meu lugar”, com a proposta de que o inscrito 
deveria ilustrar um lugar na cidade de Assis que o inspirasse, que con-
tivesse história, significado e que representasse a vida das pessoas que 
vivem, viveram ou passaram por ali.

Maria das Graças Camargo, de Assis - SP, foi a vencedora do concurso 
e ganhou um kit contendo uma câmera digital DSLR D3400 com uma 
lente 18-55mm. O segundo lugar ficou para Rafael Elias Ravagnani 
Theodoro, da cidade de Cândido Mota – SP, que levou um celular Sam-
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sung J8. E o último premiado foi Vinícius Prando Ferreira, de Assis, que 
ganhou uma mochila para câmera profissional.
 
O período de inscrições e submissões das imagens foi encerrado em 7 de 
novembro e todas as fotografias foram analisadas pela Comissão Julgadora. 
A banca foi composta 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. O even-
to teve realização da FEMA e apoio da Construtora Duaço. 

Em 23 de novembro, aconteceu a solenidade de premiação, que recebeu os 
vencedores e os premiou. Autoridades, como o presidente da FEMA, Arildo 
Almeida, e o diretor executivo, Eduardo Vella, acompanhados do prefeito de 
Assis, José Fernandes, e dos dirigentes do IMESA, Gerson José Beneli e Alex 
Poletto, entregaram os prêmios aos três participantes.
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CONSELHO CURADOR 2018
PRESIDENTE

Arildo José de Almeida

VICE – PRESIDENTE
Flávio Herivelto Moretone Eugênio

MEMBROS NATOS
 José Aparecido Fernandes – Prefeito Municipal de Assis

Dulce de Andrade Araujo - Secretária Municipal de Educação

Eduardo de Camargo Neto - Presidente da Câmara Municipal de Assis - de 01/01 a 05/12/2018

Leide Célia Dainese Correia - Dirigente Regional de Ensino - Até 13/06/2018

Marlene Aparecida Barchi Dib - Dirigente Regional de Ensino - a partir de 13/06/2018

ENTIDADES
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS (ACIA)

Titular: Nami Sabeh
Suplente: Clóvis Marcelino da Silva - a partir de 05/12/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ASSIS E REGIÃO
Titular: José Antônio Bueno
Suplente: Paulo Luiz Dal Poz

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA (APM)
 Titular: Sebastião Júlio Rodrigues Júnior

Suplente: Edson Khenaifes

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS (APCD)
 Titular: Marcelo Carvalho Melo
 Suplente: Marcelo Gomes

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
Titular - 1: Daniel Alexandre Bueno - até 05/12/2018

Suplente - 1: José Antônio de Camargo Filho - até 05/12/2018
Titular - 2: Flávio Herivelto Moretone Eugenio - até 05/12/2018

Suplente - 2: Daniela de Kássia Nogueira Bezson - até 05/12/2018
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COMUNIDADE GERAL
Titular: Flávio Herivelto Moretone Eugenio - a partir de 05/12/2018

Suplente: Sem indicação

CORPO DISCENTE DO IMESA
Titular: Filipe Max de Oliveira Souza
Suplente: Juliana Ferreira dos Santos

CORPO DOCENTE DO IMESA
Titular: Gerson José Beneli

Suplente: Edson Fernando Pícolo de Oliveira
 
 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MAGISTÉRIO DE ASSIS

Titular: Nilson Silva
Suplente: Iza Maria Silenieks Giannasi

 
 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS (Unesp) – Campus de Assis

Titular: Eduardo Galhardo
Suplente: Sandra Aparecida Ferreira

FUNCIONÁRIOS DA FEMA
Titular: Rafael de Lima Rodrigues - até 05/12/2018

 Felipe Leonardo Miguel Ferreira - a partir de 05/12/2018
Suplente: Felipe Leonardo Miguel Ferreira - até 05/12/2018

FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA (FAC)
Titular: Renata Ribeiro Niz de Castro - até 05/12/2018

Suplente: Sem indicação

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

Suplente: Francisco José Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Titular: Arildo José de Almeida

Suplente: Reomar dos Reis Uliana
 
 SINDICATOS DOS TRABALHADORES DE ASSIS

Titular: Hélio Paiva Matos
Suplente: Vagner José de Campos
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EXPEDIENTE

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
GISELE CONSTANTINO

TEXTO E EDIÇÃO
GLAUCIANA NUNES

FOTOGRAFIA
PAULO MIGUEL, HENRIQUE GUIMARÃES E MARINA DIAS 

Relatório de Atividades 2018


