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Fala, diretora! Caixinha de respostas
O Instagram da Faculdade 
de Americana perguntou
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FAM - Faculdade de Americana

Bem-vindos ao segundo semestre do 
ano letivo de 2022. Serão meses ainda 

mais especiais por comemorarmos os 23 
anos da FAM - Faculdade de Americana. 
A gente sabe que além de todas as ativi-
dades oferecidas internamente, a FAM 
ganha destaque por partilhar com a comu-
nidade conhecimento e serviços sociais.
Estamos ansiosos com a chegada do 
Encontro com Educadores, abrir as por-
tas da FAM no programa Faculdade 
Aberta, além de outras ações sociais e cul-
turais que movimentam nossa região.
    Nestes 23 anos de FAM já formamos mui-
tos profi ssionais aliando o conhecimento 
teórico com a prática, qualifi cando para o 
mercado de trabalho cada vez mais com-
petitivo. E, por isso, também realizamos 
muitos eventos e incentivamos a participa-
ção de cada aluno para conquistar novas 
experiências, não focando apenas na vida 
acadêmica, mas também no seu envolvi-
mento e contribuição para a comunidade.
    Aproveite este segundo semestre de mui-
tos eventos: faça seu networking, divir-
ta-se e, claro, fi que atento às avaliações 
integradoras, colegiadas e semanas de cur-
sos. Tenho certeza que todas essas ativi-
dades farão diferença no seu aprendizado.
Então, boa leitura! E já coloque tudo 
na agenda.

Fala, diretora!

Bem-vindos ao segundo semestre do em-vindos ao segundo semestre do 
Produtivo, comunicativo 

e divertido
@camily_falzoni

Produtivo, 
abençoado e ótimo

@bruna_nascimentorsns

Cheio de emoção

@sil_solzinha

Foco, fé e força
@joão_cosmala

Coragem, determinação
e sem surtos
@danicassitas

Sucesso, trabalho e eventos

@gustavo.azzolini

COMO SERÁ SEU 2 º SEMESTRE EM 3 PALAVRAS?

Participe! Fique de olho nas próximas caixinhas de perguntas 
em nosso instagram @famamericana



FAM participa ativamente na vida dos 
alunos e dos moradores da região.

Oprimeiro evento foi realizado nos 
dias 01 e 02 deste mês com a che-
gada dos calouros para o segundo 

semestre. O Trote Solidário para os ingres-
santes também já começou. A arrecadação de 
alimentos, material de higiene ou limpeza está 
liberada. A equipe campeã conquista horas 
complementares para todo o curso. E o calen-
dário não para por aí!
No dia 20 deste mês, o principal evento de 

Rock da cidade, o Rock Day, acontece no es-
tacionamento da FAM. Ingressos podem ser 
adquiridos na Instituição ou pelo site fastin-
gressos.com.br.
  Setembro chega com um dos eventos mais 

aguardados da região sobre educação. O En-
contro com Educadores recebe o doutor em 
Filosofi a e um dos mais renomados pensa-
dores contemporâneos, Luiz Felipe Pondé, 
que apresenta o tema: A educação no mundo 
pós pandemia. Já em outubro, a Faculdade de 
Americana literalmente abre as suas portas 
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para os jovens de Americana e região para vi-
sitarem a Instituição no programa Faculdade 
Aberta. Neste ano, a FAM traz o tema: FAM-
Verso, um universo de possibilidades para o 
futuro. Os alunos participarão de atividades e 
experiências que envolvem todas as áreas ofe-
recidas pela Instituição.
As Semanas de Áreas também movimentam 

os cursos de Direito, Administração, Contá-
beis, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, 
Letras, Educação Física, Psicologia, Fisiotera-
pia e Nutrição.
“São muitos eventos que envolvem conhe-

cimento para nossos alunos e ações para a 
comunidade. Praticamente um ou mais 
eventos por dia até o fi nal do 
ano letivo serão rea-
lizados pela FAM ”, 
lembrou o diretor da 
Instituição Gustavo 
Azzolini.
Fique atento ao 

site e redes sociais 
da Faculdade de 
Americana para 
fi car por dentro de 
tudo que acontece 
por aqui.

Neste segundo semestre de 
2022, a Instituição come-
mora no dia 09 de agosto, 
seus 23 anos com mais de 
100 eventos, entre ações 
internas e externas. 

Aberta. Neste ano, a FAM traz o tema: FAM-
Verso, um universo de possibilidades para o 
futuro. Os alunos participarão de atividades e 
experiências que envolvem todas as áreas ofe-
recidas pela Instituição.
As Semanas de Áreas também movimentam 

os cursos de Direito, Administração, Contá-
beis, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, 
Letras, Educação Física, Psicologia, Fisiotera-

“São muitos eventos que envolvem conhe-
cimento para nossos alunos e ações para a 
comunidade. Praticamente um ou mais 
eventos por dia até o fi nal do 
ano letivo serão rea-
lizados pela FAM ”, 
lembrou o diretor da 
Instituição Gustavo 

Espero que a gente consiga 
conversar sobre estes temas de 
educação, sem nenhum ranço 

motivacional, 
sem nenhuma 

modinha 
que às vezes 
atravessa o 
universo da 

educação, 

comentou Pondé.

até lá
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A Faculdade de Americana recebeu no último 
dia 17 de julho, a edição 2022 da Corrida Cidade 
de Americana. “ O novo espaço comportou 
todos os atletas, equipes e patrocinadores, além 
de oferecer uma grande área de estacionamento. 
Estamos bem contentes com a entrada da FAM 
em nosso evento.  A mudança agradou todos os 
participantes. Esperamos repetir essa parceria 
nas próximas provas”, disse Thiago Cia, orga-
nizador do evento.

Se liga! No dia 20 de agosto a partir das 14h, 
no estacionamento da FAM, os apaixonados por 
Rock poderão curtir um dia especial com boa 
música, diversão e ainda uma praça de alimen-
tação cheia de opções deliciosas. Os ingressos já 
estão à venda no Bluesteco Bar - Rua Washing-
ton Luis, 786 e também na FAM.
Conheça as bandas: Shelly Simon - Cover Amy 
Winehouse, Queen Tribute Brazil, Los Kroco-
milos, Capitão Jack SP e Green Day Cover Bra-
sil. 
O evento tem oferecimento da FAM e realiza-
ção da Bokme Produções e Ágil Locações. A 
rádio ofi cial é a GoldFM 94,7.

A banda KOLT, vencedora do Concurso de Ban-
das Fam/GoldFM, se apresentou no último dia 
25 de junho abrindo os shows da banda Ira! e 
Capital Inicial, além disso ganhou um prêmio de 
R$ 3.000 reais.

Corrida Cidade 
de Americana

Rock Day na FAM

Concurso de Bandas FAM  

Alunos FAM dos cursos de Pedagogia, Letras e 
convidados visitaram a 26a Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, que foi realizada entre 
os dias 02 e 10 de julho, no Expo Center Norte, 
em São Paulo.  Os alunos foram acompanhados 
pelas professoras Genilse Ciavareli e Claudia 
Fiório Guilherme, dos cursos de Letras e Peda-
gogia, respectivamente.

Bienal do Livro

Semana de  
Cursos
29/08 a 02/09 - Estudos Júridicos - Direito

13 a 15/09 - Gestão e Comunicação - Admi-

nistração, Ciências Contábeis e Publicidade e 

Propaganda

4 a 06/10 - Educação - Letras e Pedagogia

8 a 10/11 - Saúde II - Educação Física, 

Fisioterapia, Psicologia e Nutrição 

Organizadores do Rock Day na FAM


