
ANO 1  

#04
Outubro 2022



Pág. 02
famamericana

Direção geral: Eleine Costa
Jornalista responsável: Alex Ferreira
Projeto gráfi co: Luan Rodrigues e Nicole Heguy
Revisores: Daniela Cassitas e Fernanda Leme
Redes sociais: Maria Clara RoderoMande sua mensagem, dê sua opinião e ajude a

fazer o FAM NEWS: nicom@fam.br

FAM - Faculdade de Americana

Outubro chega com uma das datas mais 
importantes para nós professores. No 

próximo dia 15 de outubro, vamos come-
morar o dia do professor. Aqui na FAM 
somos mais de 160 entre as mais diversas 
formações, mas todos com uma missão: 
oferecer nosso conhecimento e experiên-
cia para a formação de novos e capacitados 
profi ssionais para o mercado de trabalho.
De 2020 para cá, nossa profi ssão sofreu 

como tantas outras com a chegada da pan-
demia, afi nal, tivemos que nos adaptar para 
aulas online e conteúdos digitais. Agora as 
aulas voltaram e os alunos também, mas de 
certa forma, nós, e os alunos, não somos 
mais os mesmos de antes. 
Com todas essas novidades tecnológicas 

que a cada dia aparecem na nossa vida pes-
soal e profi ssional, o trabalho do professor 
também precisou ser digital. Algumas im-
portantes ferramentas chegaram para nos 
auxiliar e facilitar muitas vezes nosso tra-
balho. A internet não deve ser uma descul-
pa, mas sim uma importante ferramenta de 
desenvolvimento de novas práticas pedagó-
gicas e propostas de aula.
Estamos todos os dias mudando para me-

lhor. Para sermos melhores professores 
para nossos alunos e futuros profi ssionais. 
Parabéns, professor(a), que colabora para o 
crescimento pessoal e profi ssional de cada 
aluno(a). Viva nosso dia!
Celia Jussani - Diretora Acadêmica FAM

Fala, diretora!

Outubro chega com uma das datas mais 
importantes para nós professores. No 

Fala, diretora!

MODO DE PREPARO:
Em um liquidifi cador, adicione todos 
os ingredientes. Bata até obter uma 
mistura homogênea e sirva.

RECEITA SIA (Alunos do 5o e 6o período de Nutrição)

SMOOTHIE DE MANGA 
COM MARACUJÁ

Em um liquidifi cador, adicione todos 
os ingredientes. Bata até obter uma os ingredientes. Bata até obter uma 

SMOOTHIE DE MANGA 

Especial dia do professor

■ Na FAM, somando todos os 30 cursos, são 160 professores.

■ No Brasil, é comemorado no dia 15 de outubro

■ Em outros países, principalmente na Europa, o dia é celebrado em 5/10

■ No Brasil, a data faz menção a um decreto de D. Pedro I que organizava o Ensino Elementar

4 curiosidades 
do dia do professor

INGREDIENTES:
170 ml de iogurte natural
100 g de manga
100 ml de maracujá
1 colher de chá de sucralose (opcional)
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ano, em Brasília. A 
vivência no campo de 
batalha, como ele 
mesmo diz, faz com 
que consiga oferecer 
ainda mais conteúdo 
para os alunos, tra-
zendo uma relação 
da teoria com a prá-
tica profi ssional. 
“E quando eu trago 

essas experiências 

para dentro das mi-
nhas aulas na facul-
dade, consigo dar 
exemplos reais e 
ações práticas de 
como os processos de 
educação física de-
vem agir perante sua 
prática de trabalho. 
Consequentemente, 
nossos alunos estão 
muito mais prepara-

dos para o mercado 
de trabalho”, disse 
Adriano Rocha.
Outro exemplo é 

Valmir Massafera, 
ou carinhosamente 
conhecido como pro-
fessor Massafera, do 
curso de Tecnologia 
em Design Gráfi co, 
que com sua arte, traz 
sempre novos olhares 

para os alunos.
“Quem nasce pro-

fessor quer compar-
tilhar conhecimento. 
Simplesmente trazer o 
conhecimento teórico, 
mas sem uma aplica-
ção real, é muito com-
plicado”, comentou 
Massafera.
Exemplos de presta-

ção de serviço para a 
comunidade também 
são observados den-
tro das salas de aula. 
Docente dos cur-
sos de Fisioterapia e 
Estética, a professora 
Daniela Riso, além de 
empresária na clínica 
Meu Espaço, é pre-
sidente da Associa-
ção de Assistência e 
Equoterapia de Ame-
ricana, a AEQUO-
TAM. Daniela lem-
bra da importância 
de repassar conheci-
mentos sobre empre-
endedorismo para os 
alunos.
“A vivência dentro 

do mercado de tra-
balho possibilita que 

eu transmita para os 
alunos, além do con-
teúdo técnico-cientí-
fi co a visão de empre-
endedorismo, gestão 
e ética profi ssional”, 
afi rmou Daniela.
Em um universo de 

mais de 30 cursos que 
a faculdade oferece, a 
busca por professores 
atuantes no mercado 
de trabalho faz parte 
do DNA da instituição 
e faz a diferença na 
vivência dos alunos.

“Sempre busca-
mos professores que, 
além das aulas teó-
ricas que são muito 
importantes, sem 
dúvida, consigam 
traduzir seus con-
teúdos em exem-
plos práticos para 
que nossos alunos 
cheguem com maior 
conhecimento e faci-
lidade ao mercado 
de trabalho”, disse 
Célia Jussani, dire-
tora acadêmica da 
FAM.

Além do 
conhecimento 
teórico, professores 
da FAM - Faculdade 
de Americana têm 
grande experiência 
no mercado de 
trabalho.

Adriano Rocha, professor de Educação Física,
também atua como árbitro nas surdolimpíadas

Entre Os Cavaleiros do Zodíaco, Goku e Super Mario, 

Professor Massafera e seus quadros Shadowbox

Daniela Riso é docente na FAM e divide seu tempo 

com a AEQUOTAM e sua clínica Meu Espaço

Abusca por um 
espaço no mer-

cado de trabalho está 
cada dia mais com-
petitivo. As experiên-
cias da rotina profi s-
sional ganham espaço 
quando são comparti-
lhadas com os alunos 
que estão no Ensino 
Superior.
A FAM - Faculdade 

de Americana busca 
nos seus professo-
res a experiência para 
que as aulas saiam da 
monotonia das aulas 
teóricas para a prática. 
Exemplos em todas as 
áreas não faltam. 
Adriano Alves Rocha 

é professor do curso de 
Educação Física nas 
disciplinas de Espor-
tes Coletivos I e II. 
Além das atividades 
acadêmicas, sua expe-
riência está dentro 
das quadras de han-
debol. Ele faz parte 
de equipes de arbitra-
gem dos jogos. Ele já 
participou, por exem-
plo, das Surdolimpía-
das - jogos olímpicos 
das pessoas com defi -
ciência auditiva- Jogos 
Universitários Brasi-
leiros - JUBS, neste 
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Setembro Amarelo na FAM, 
conscientiza alunos sobre 
saúde mental

Medicina Veterinária 
FAM é uma das melhores 
do estado de São Paulo

De 27 a 29 de setembro, a FAM realizou diver-
sas ações internas e externas com entrega de 
fi tilhos amarelo, apresentação de músicas e 
poemas, plantão de dúvidas sobre saúde men-
tal, entre muitas outras ações. Participaram 
das atividades os cursos de Pedagogia, Letras, 
Enfermagem, Biomedicina, Estética, Psicolo-
gia e Educação Fisíca.

A Faculdade de Americana, através do curso 
de Medicina Veterinária, conquistou nota 

4 da Comissão de Avaliação do MEC. A avalia-
ção tem como notas, de 1 a 5, com a conquista 
da nota 4, o curso está apto o para a formação 
de novos profi ssionais e a emissão de diplomas.
A avaliação é realizada nos setores didático-

-pedagógico, corpo docente, tutorial e infraes-
trutura, a nota fi nal foi 4,34.
Alberto França, coordenador do curso de 

Medicina Veterinária FAM, lembra que a nota 
conquistada é refl exo do trabalho realizado nos 
últimos 5 anos. “Todo o trabalho dos profes-
sores e profi ssionais do Hospital Veterinário 
da FAM é de um nível muito alto e isso dá aos 
nossos alunos uma estrutura e o conhecimento 
além da teoria na prática”, disse.
O diretor da Instituição, Gustavo Azzolini, 

lembra que a FAM investiu neste sonho e hoje 

O dia mundial do professor é comemora-
do em 5 de outubro, em decorrência do 

Estatuto dos Professores, criado pela ONU 
e pela UNESCO em 1966 para ressaltar a 
educação como direito humano essencial. 
No Brasil, tal comemoração ocorre em 15 de 
outubro, por referência a uma lei emitida na 
mesma data por Dom Pedro I, para o então 
ensino elementar de 1827.  
Posteriormente, em 1964, o dia foi reserva-

do para homenagear pessoas que comparti-
lham saberes e vivências, em qualquer etapa ou 
modalidade de ensino, e o papel do professor, 

O papel do 
professor na 
sociedade 
contemporânea

Por ADRIANA KOIDE
Coordenadora dos cursos 
de Letras e Pedagogia FAM

desde sempre, é primordial para a formação 
de pessoas, que tendo como ponto de partida 
a educação, formam-se, para posteriormente 
adentrar quaisquer áreas do conhecimento.
O professor é insubstituível e sua relevância 

ultrapassa os limites do mero conhecimento, 
também implicando em cultura profi ssional, 
competência pedagógica, trabalho em equipe, 
compromisso social e tantas outras questões 
que podem ajudar a transformar pessoas, que 
por sua vez, transformam o mundo. 

Dia do Professor

Realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro, 
o evento contou com a participação de pro-
fi ssionais da comunicação e também de em-
presas de contabilidade, que contaram suas 
experiências aos alunos. 

Semana de
GESTÃO E COMUNICAÇÃO

Simulado OABO que rolou na FAM

é realidade. “Todo o investimento neste curso 
oferece para nossos alunos e professores uma 
alta qualidade de ensino e com isso todos aque-
les que buscam realizar o sonho de ser um 
médico veterinário sabem que tem um espaço 
de qualidade e com ótimas notas no MEC”, 
comentou.
O vestibular da FAM para início em 2023 

também está aberto, e os interessados podem se 
inscrever em vestibularfam.com.br

Na foto: João Colossalle (Grupo Liberal) contou suas 

experiências e respondeu perguntas dos alunos e de Alex 

Ferreira (assessor de imprensa da FAM), que comandou o 

bate papo durante a semana 

Alunos de Vet durante aula sobre 

animais de grande porte

No dia 24 de setembro, o simulado foi realizado na 

FAM e reuniu 61 futuros advogados

professor na 

contemporânea

Coordenadora dos cursos 
de Letras e Pedagogia FAM


