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A Faculdade de Americana voltou 
a pulsar! É esse o sentimento dos 

últimos seis meses, após 2 anos de aulas 
on-line. Nestes 22 anos de trabalho 
no Ensino Superior, sempre pulsamos 
fortemente. Foi motivo de grande 
alegria receber cada um para dar conti-
nuidade ao processo de ensino-aprendi-
zagem. Para os professores, também é 
um capítulo especial. Afi nal, foi preciso 
muito trabalho e criatividade para 
conseguir a atenção de alunos durante 
o período mais agudo da pandemia 
com aulas dinâmicas pelo compu-
tador. Acreditamos que esse processo 
que passamos, e que  ainda estamos 
vivendo, veio para mostrar como somos 
fortes para continuar a crescer tanto no 
pessoal, quanto no profi ssional. Nesta 
primeira edição do FAM NEWS,  
trouxemos um pouco do que foi a nossa 
instituição neste primeiro semestre 
de 2022, com muitos eventos e ações 
sociais para a comunidade. E que assim 
continue, boa leitura!

Fala, diretor! Caixinha de respostas
O Instagram da Faculdade 
de Americana perguntou

Fala, diretor!
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O QUE VEIO PARA FICAR PÓS PANDEMIA?

Se quiser participar é só fi car de olho nas próximas caixinhas 
de perguntas em nosso instagram @famamericana

O QUE VEIO PARA FICAR E VOCÊ NÃO GOSTOU?



PERCUSSO INÉDITO

17 DE JULHOFAM - AMERICANA-SP
CORRIDA 5KM, 10KM E 15KM

VENHA PARA A CORRIDA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAIS DOCE

Mais de 4 mil alunos FAM voltaram
à rotina de estudos presencialmente

A situação mais legal foi conhecer 
os alunos presencialmente, de fato, 
colocar um rosto nos nomes que 

fi cavam na chamada de video 
disse Nicole Heguy.

Aluna do  3O semestre de Design Gráfi co, FAM.

Após dois anos de 
aulas em modo

on-line, a Faculdade 
de Americana - FAM
- recebeu cerca de 
4500 alunos presen-
cialmente no dia 7 de
fevereiro. Mesmo du-
rante o período mais 
agudo da pandemia, 
a instituição continuou 
os atendimentos admi-
nistrativos, acadêmi-
cos e das clínicas de 
maneira escalonada e 
seguindo rígidos pro-
tocolos de segurança 
contra a COVID-19. 
A FAM foi uma das 
primeiras faculdades 
que retornaram com 
as atividades práticas 
e laboratoriais para 
os alunos.

Para Gustavo Azzo-
lini, diretor geral da
Faculdade de Ame-
ricana, o retorno das
aulas presenciais deu
um fôlego para os 
alunos e profi ssionais
que foram obrigados
a mudar o dia a dia
de aulas e atividades

o nosso propósito”,
afirmou Azzolini.
Na área acadêmica, a
diretora da instituição,
Celia Jussani lembrou
o esforço dos profes-
sores durante o perío-
do das aulas remotas.
“Para nós foi um mo-
mento muito impor-
tante, o corpo docente
estava com saudade da
sala de aula presencial,
de poder compartilhar
conhecimento”, disse
Jussani.

Neste primeiro semes-
tre, a faculdade pro-
moveu 100 eventos 
presenciais, tanto in-
ternos quanto exter-
nos. Para o segundo 

semestre, a agenda 
de eventos já está fe-
chada com Encontro 
com Educadores, Fa-
culdade Aberta, entre 
outros.

“Para o segundo se-
mestre vamos con-
tinuar com eventos 
importantes para os 
nossos alunos e con-
sequentemente para a 
comunidade. Eventos 
culturais em nosso 
Coworking no Tivoli 
Shopping, além das 
ações tradicionais de 
prestação de serviço 
na instituição”, com-
pletou Azzolini.

Novos alunos participam da recepção 
de calouros,  auditório Jamil Salomão
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devido à pandemia.
“Voltamos com as ati-
vidades presenciais
nos laboratórios e nas
clínicas respeitando
as regras de saúde
tanto municipal quan-
to estadual. Mas ao
sentirmos a facul-
dade pulsando com
todos nossos alunos
diariamente nas salas
de aula, no auditó-
rio, e nos intervalos,
nos deu mais ener-
gia para continuar



Hospital Veterinário atende 
Americana e região

Após uma década de planejamento, no dia 29 de janeiro, a 
Faculdade de Americana inaugurou o Hospital Veterinário 

da instituição para animais de pequeno, grande porte e animais 
selvagens e silvestres. O espaço funciona com preços populares e 
tem média de 150 a 200 atendimentos mensais de pequenos animais. 
 
Neste período diversas cirurgias já foram realizadas em 
animais de grande porte como cavalos, além de cuidados 
com cães e gatos. Entre os atendimentos mais curiosos estão 
de um macaco Bugio, uma coruja, calopsitas e um quati. 
 
“Todos os atendimentos realizados no hospital servem de base 
para nossos alunos, que participam ativamente da nossa Clínica 
Escola Veterinária. A cada dia, um novo conhecimento e novas 
experiências, além de colaborar com a comunidade”, disse o 
diretor técnico do hospital, Jorge Salomão.

Primeira turma de formandos em medicina veterinária da 
FAM faz homenagem ao Professor Florindo Corral
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Maio/2022 - Campanha Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual no auditório Jamil Salomão.

Abril/2022 - Sessão de exibição do filme Escola de Goleiros 
na semana de Tecnologias.

Maio/2022 - Assinatura do convênio com a secretaria 
de educação e curso de nutrição FAM.

Março/ 2022 - Trote Solidário da Faculdade de Americana.


