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FAM - Faculdade de Americana

Nesta terceira edição do FAM News, 
apresentamos o “Encontro com 

Educadores” da Faculdade de Americana. 
O professor e filósofo Luis Felipe Pondé foi 
o convidado especial deste ano para discutir 
o tema educação no mundo pós-pandemia.

Para a Faculdade de Americana receber 
mais de 800 pessoas interessadas no tema 
foi um momento muito especial, ganhamos 
destaque não apenas por estar presente na 
vida dos nossos alunos, mas também na vida 
da comunidade e daqueles que comparti-
lham com a gente a educação.

Além deste evento, em agosto a FAM 
comemorou seus 23 anos de trabalho no 
setor educacional. Para quem curte música, 
a FAM recebeu também o Rock Day com 
muita música e uma grande estrutura. E 
ainda a semana jurídica já teve suas pales-
tras e troca de conhecimento com impor-
tantes palestrantes.

Você viu quantas atividades são realiza-
das por aqui? Na FAM é assim, movimenta-
mos nossos alunos, professores, comunidade 
e todos aqueles que querem mais da vida! 

E vem muito mais por aí! Boa leitura!
Gustavo Azzolini - Diretor FAM

Charge

MODO DE PREPARO:
Em um recipiente junte o cacau em pó, o adoçante, a farinha e 
o farelo de aveia e misture. Vá adicionando água aos poucos até 
obter uma textura de massa de bolo. Adicione o fermento e as 
castanhas picadas.

Coloque em forminhas de bolinho metade da massa, coloque um 
pedaço de banana e coloque o restante da massa. Asse em forno 
pré-aquecido a 180 por 15 minutos.

INGREDIENTES:
Adoçante em pó - 1 colher de sobremesa
Banana nanica - 1 unidade
Cacau em pó - 1 colher de sopa
Castanha do Pará sem sal - 20g
Farelo de aveia - 4 colheres de sopa
Farinha de aveia - 3 colheres de sopa
Fermento em pó - 1 colher de sobremesa



Pág. 03
famamericana

Pondé fala sobre educação e
 pandemia para 800 pessoas, na FAM

O evento realizado na sede da Instituição, 
reuniu 800 pessoas entre professores, 

diretores e admiradores do professor e filósofo 
Luiz Felipe Pondé, que apresentou o tema: 
“Educação em um mundo pós-pandemia”.

Durante a palestra Pondé lembrou muito dos 
desafios impostos pela pandemia principal-
mente na saúde mental, além de lembrar que o 
mundo passa por um período de normalização 
após os eventos dos últimos dois anos com a 
Covid-19.

            Os desafios maiores 
foram durante a pandemia. 
Se adaptar e aprender mexer 
nas ferramentas enquanto não 
estava acostumado a trabalhar 
com essas ferramentas 
(digitais). É um processo que, 
lentamente, vamos voltar ao 
normal. Um momento que tende 
a normalização porque o mundo 
não acabou, aliás, porque 
todo mundo sabia que nao ia 
acabar”, comentou.

A FAM - Faculdade de Americana 
realizou na manhã do último dia 3 
de setembro, a décima nona edição 
do Encontro com Educadores. 

Para Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade 
de Americana, o evento foi de extrema impor-
tância para o setor da educação. 

“Ficamos dois anos sem realizar o “Encon-
tro com Educadores” devido à pandemia. O 
evento começa a ser elaborado no ínicio ano 
e sempre buscamos palestrantes que possam 
discutir temas atuais para este público do setor 
da educação e aqueles que de uma certa forma 
gostam de acompanhar assuntos que estão em 
alta na comunidade”, disse.

Para quem acompanhou os 60 minutos de 
bate papo, o conteúdo foi aprovado. “Ele 
falou bastante da saúde mental no pós-pande-
mia, sobre o cuidado que a gente deve ter com 
os mais jovens e adolescentes”, disse Flávia 
Vieira, Psicóloga do Centro Social Psicosso-
cial Infantojuvenil de Americana - Capsi.
Angelita Gabatel é professora em Santa Bár-

bara e lembrou que o evento foi importante 
para refletir e amadurecer neste processo de 
ensino pós-pandemia. “Gostaria de agrade-
cer o evento, refletir os nossos desafios que 
compartilhamos na rede pública e privada e 
eu acredito que a filosofia do Pondé faz com 
que a gente tenha esse amadurecimento que 
não estamos só e temos condições de enfrentar 
essas condições”, comentou.

Para 2023, a Faculdade de Americana já 
garantiu a vigésima edição do Encontro com 
Educadores.

Foto: Felipe Fosalusa
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Quem passou pelo

ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO

Viviane Corral, Pondé e 
Gustavo Azzolini - Diretor Geral FAM

Keller Stocco - VOX 90

Dinah Rodrigues e Edson Rodero Eliandro Almeida - Coordenador Cursos FAM  Equipe de organização do evento

Nivaldo Azevedo

Amanda Corral Célia Jussani - Diretora Acadêmica FAM e 
sua filha Isabela Jussani

Encontro com Educadores 2022
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Quem passou pelo

ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO
ENCONTRO

Alessan Silva - VOX 90 Jucimara Lima e Marcelo Rocha 
do jornal - O Liberal

Eleine Costa - Gerente Comercial e 
Marketing FAM

Lúcio Petrocelli - Delegado DIG AmericanaAdelaine Astolfo - Secretária Acadêmica FAM 

Jornalistas em coletiva: Amanda Sabino do 
Portal Atualidade e Jairo Silva Rádio Clube 

(Grupo O Liberal)

Emília e Adriana Corral Colunista Social Wagner Sanches e Pondé

Encontro com Educadores 2022
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Opinião

O Encontro com Educadores 
foi uma oportunidade 
de impulsionar debates 

e reflexões sobre como lidar com 
tantos desafios na educação no 
pós-pandemia”.

Célia Jussani, Diretora Acadêmica FAM

Um momento muito importante 
de reflexão, debate e construção 
de conhecimento. Instituições 

como a FAM propiciam a Americana 
eventos tão significativos como este. É 
um orgulho imenso pra nossa cidade, pra 
nossa comunidade acadêmica, um evento 
como este que a FAM proporcionou pra 
gente neste dia tão especial”.

Vinícius Ghizini, Secretário de Educação de Americana

Pondé recebe um presente da equipe FAM, 
pelas mãos do assessor de imprensa da 
Instituição, Alex Ferreira.

“Anota e anota”: Na entrada, cada participante 
recebeu um “caderno FAM” para anotações!

“No REC”: Outros preferiram gravar 
partes da palestra.

Sofia, filha do professor Jaime Curcio, da 
FAM, desenhou o professor Pondé e brincou 
com o próprio nome: “FiloSOFIA”.



Atualmente a grande maioria dos celulares 
adquiridos nos últimos anos, além de 

contarem com boas lentes e ótimas resoluções 
para fotografar, ainda permitem utilizar apps 
de edição de imagem intuítivos que permitem 
melhorar sensivelmente as fotografias com 
poucos clicks.
Mas não se engane, fazer boas fotografias não 

se resume a apontar a câmera ao motivo da foto-
grafia e clicar. Por isso trazemos algumas dicas 
de aplicação simples que poderão melhorar 
sensivelmente suas fotografias.
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Fotografia profissional

FAM oferece plantão 
psicológico gratuito neste 
segundo semestre

para uma foto perfeita

3 dicas Dica 01.
 Domine a REGRA dos TERÇOS. Esta regra 

é um dos principais princípios de composição 
fotográfica. Ela propõe que a área de compo-
sição deve ser dividida em “terços” (dividir 
por 3 a altura e o comprimento), dividindo a 
composição em nove partes iguais.
O principal ponto de interesse da fotografia 

deve estar posicionado em uma das quatro 
interseções originadas pelo encontro das li-
nhas horizontais e verticais. Esta regra ajuda a 
fugir do enquadramento centralizado, fazendo 
a foto ficar mais equilibrada, nivelada e natural. 
Acesse o vídeo do link a seguir para entender 
como funiona a regra dos terços na prática. 
https://youtu.be/SqIMnym-tOU

Dica 02. 
Explore perspectivas diferentes. A maioria das 

fotografias tiradas no celular são feitas na al-
tura dos olhos, então procure  explorar ângulos 
diferentes dos convencionais para sua foto-
grafia. Ângulos únicos e inesperados podem 
tornar suas fotografias memoráveis. Ficou in-
teressado, acesse: https://fotografiamais.com.
br/fotos-em-perspectiva para aprofundar seus 
conhecimentos sobre a perspectiva na foto-
grafia.

Dica 03.
 Utilize um app que permita um  controle ma-

nual das principais funções que determinam a 
exposição da fotografia. São eles ISO, Veloci-
dade do Obturador e Abertura do Diafragma. 
Indico o app Câmera FV-5 Lite que é uma 
ótima solução gratuita. Conheça mais como 
manipular o tripé da exposição em https://re-
dproducao.com/os-3-pilares-da-fotografia/

 
A partir deste segundo semestre, a Facul-

dade de Americana-FAM, por meio do curso 
de Psicologia, oferece gratuitamente plantão e 
atendimentos psicológicos tanto para a popu-
lação externa, quanto para alunos e colabora-
dores da Instituição.
 Os plantões são realizados de segunda 

a sexta, sempre nos períodos vespertino e 
noturno. Serão atendidos até cinco pessoas 
por dia. As inscrições devem ser através do 
telefone (19) 3465-8109.
“Para a formação do aluno é extremamente 

importante, visto que a psicologia clínica 
contemporânea deve se comprometer com o 
acolhimento e a escuta do outro no momento 
em que ele precisa, compreendendo este 
sujeito que está em sofrimento a partir de suas 
experiências e contexto em que está inserido”, 
disse Cristiane Correia, coordenadora do curso 
de Psicologia FAM.
 Os atendimentos são realizados pelos esta-

giários do curso de Psicologia da Instituição 
através de três abordagens: Psicanálise, Huma-
nista e Teoria Cognitiva Comportamental.

POR JOSÉ SINCLAR
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No dia 11 de agosto é celebrado no Brasil o 
Dia do Advogado, em memória da criação 

das duas faculdades de Direito do país no ano 
de 1827.
E, com todas as vênias as demais profissões, o 
Advogado merece todas as honrarias, eis que 
que galgadas com muito esmero pela impor-
tância da profissão na afirmação dos direitos 
fundamentais.
Proclama nossa Carta Magna que o “advo-

gado é indispensável à administração da 
justiça”, agindo como pêndulo na realização 
da Justiça. Advogar, transcende a singela reda-

O advogado como 
agente de afirmação
dos direitos 
fundamentais

Rock Day

Por 
WALDOMIRO RIZATO
Coordenador curso 
de direito FAM

ção de peças, o embate em uma audiência ou 
a sustentação oral perante os Tribunais. Advo-
gar, é externar amor, compaixão e compre-
ensão para com o próximo. É estender a mão 
àquele que está em desgraça e devolver a sua 
dignidade pelo resgate da efetividade dos direi-
tos fundamentais.
O marco temporal advindo do simbólico 11 

de agosto, nos permite reavivar que o poder- 
dever com status constitucional atribuído ao 
Advogado, é a via única para transformação 
social pela defesa intransigente dos direitos e 
da cidadania.

Dia do Advogado

No dia 20 de agosto, a FAM foi palco para a 
terceira edição do Rock Day e recebeu fãs para 
uma noite especial com muita música boa. 
Destaque do evento, a banda Queen Tribute 
Brazil entoou os maiores sucessos de Freddie 
Mercury e companhia!

O Rock Day contou com o patrocínio da 
Faculdade de Americana - FAM e apoio da 
Prefeitura de Americana, Secretaria de Cultura 
e Turismo de Americana e Ágil Locações. 
Rádio Oficial Gold FM e Jornal O Liberal. 
Realização da Bokme.

Queen Tribute Brazil esquentou a noite 
fria em Americana. Um grande show!

Equipe de organização do Rock Day na 
FAM.

Na última semana de agosto a FAM 
promoveu a Semana de Estudos Jurídi-
cos com vários temas atuais e de promo-
ção ao conhecimento jurídico-científico 
com profissionais de renome nacional. 
No total, 400 pessoas passaram pelo evento! 
A semana foi patrocinada pela cervejaria 

Berggren, Vinum Wine Bar, Platina e Perfil 
Formaturas.

Semana de
ESTUDOS JURÍDICOS

O que rolou na
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