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PORTAS 
ABERTAS
para o Futuro

A Faculdade de Americana espera
reunir mais de 5 mil alunos do Ensino 
Médio de Americana e região em 10 
dias de programa Faculdade Aberta.
Oportunidade para jovens conhecerem 
a estrutura da FAM e conversar com 
alunos e professores.
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Mande sua mensagem, dê sua opinião e 
ajude a fazer o FAM NEWS: nicom@fam.br

FAM - Faculdade de Americana

Chegou a hora de decidir o seu futuro profi ssional. O ciclo escolar vai 
se encerrando e o caminho para estudar na FAM - FACULDADE 

DE AMERICANA está aberto. O Faculdade Aberta é uma grande 
oportunidade para você descobrir para qual área você tem maior 
aptidão, conhecer a estrutura da Instituição, trocar boas ideias com 
alunos e professores, além de uma uma palestra que vai te ajudar a 
entender este momento de escolha de carreira com nossos professores.
Serão mais de 4 mil alunos na busca por informações sobre sua área 
preferida. Aproveite cada momento, cada palavra, cada explicação! 
Afi nal, em 2023 estaremos por aqui para começar uma nova etapa de 
aprendizado, mais conhecimento, atividades práticas nas aulas e muito 
relacionamento durante as ações sociais desenvolvidas pela Faculdade. A 
vida na FAM é intensa!

Bem-vindo ao Faculdade Aberta 2022!

A FAM - Faculdade de Americana atra-
vés do curso de Medicina Veterinária, 
conquistou nota 4 da Comissão de Ava-
liação do MEC. A avaliação tem como 
notas, de 1 a 5, com a conquista da nota 4, 
o curso está apto o para a formação de no-
vos profi ssionais e a emissão de diplomas. 
Na FAM, o curso já existe há seis anos e 
teve sua primeira formada em 2021.

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

FACULDADE ABERTA
APRESENTA O UNIVERSO DA FAM

Aqui na FAM, o Vestibular é composto por uma redação no estilo disser-
tação para você expor suas ideias em temas que de alguma maneira faça 
parte do cotidiano da população ou casos que foram notícias em diversos 
jornais pelo mundo. Por isso, é preciso estar atento ao noticiário nos por-
tais, impressos, rádios e televisão. O Vestibular na FAM é online, faça de 
onde você estiver. Confi ra mais algumas dicas para se dar bem na redação.

Dicas de Redação
Vestibular

Não esqueça dos três elementos principais: 
Introdução, desenvolvimento e conclusão.
Evite a repetição de palavras
Leia jornais e cadernos Brasil e Mundo
Evite períodos longos nas frases
Seja claro e objetivo
Seja coerente
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Os alunos da Faculdade de Americana têm mais oportunidades no mercado de 
trabalho. Estagiar nas empresas da região ou em nossas clínicas faz a diferença 
na rotina de aprendizado. Com nossas redes sociais como Facebook e LinkedIn 
direcionadas também para as oportunidades de estágio, o aluno fi ca por dentro 
das principais vagas. Conheça alguns exemplos:

Somos ESTÁGIO

Laura Ferragute -  Med Vet
(CEVET)

Isabella Caires - Ciências Contábeis 
(Raízen)

A FAM me proporcionou ótimos mate-
riais, insights e networking que deram 
apoio necessário para me desenvol-

ver como profi ssonal e como pessoa. Um dos 
exemplos mais signifi cativos é o meu desen-
volvimento em  Power BI, ferramenta extrema-
mente  essencial para o mercado de trabalho”

Nesse semestre estou fi nalizando a 
faculdade e atuando na área de desen-

volvimento e produção da vacina da dengue 
no Instituto Butantan em SP. Empresa na  qual 
tanto amo e me orgulho em fazer parte dela. 
Gratidão FAM por contribuir com a concre-
tização desse sonho e provar que a educação 
pode mudar nossas vidas”

O estágio te mostra a rotina, a vivência, o 
contato com os pacientes e tutores, e sem 

isso a faculdade não tem sentido. A FAM 
sempre incentiva os alunos a procurar estágios, 
e também abre as portas do Hospital escola para 
que consigamos aprender o máximo possível”

 Todo conhecimento que me foi propor-
cionado pelos professores, com auxílio 

da coordenação do curso e as ótimas insta-
lações que proporcionam aulas teóricas e práti-
cas, aumentou minha sede por conhecimento 
junto com a vontade de melhorar a cada dia, e 
isso com certeza me fará uma grande profi ssio-
nal. Minha experiência com a FAM é nota 10!”

Eu tive o privilégio de ser a pri-
meira aluna da FAM a viver o está-

gio remunerado da Defensoria Pública de 
Campinas, trilhando o conhecimento sobre 
psicologia  jurídica, atuação técnica e crí-
tica. Os estágios supervisionados da FAM me 
deram preparação para dizer que hoje me sinto 
valente e capacitada para atuar como Psicóloga” 

Larissa Lara- Psicologia
(Defensoria Pública de Campinas)

Lucas Aguiar- Administração

Tiago Pastor- Farmácia
(Butantan)

Beatriz Ribeiro - Nutrição 
(SIA)

No último ano da faculdade, decidi que 
queria encarar um novo desafi o, troquei 

um emprego fi xo de 7 anos por uma opor-
tunidade de estágio em uma multinacional, tive 
apoio dos professores, conselhos, e hoje estou 
efetivada. Sou grata por todo apoio da FAM”

Na FAM são mais 30 OPÇÕES
de cursos nas mais 

diversas áreas.
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As experiências dos nossos professores no 
mercado de trabalho fazem a diferença em 
sala de aula. Com isso, as aulas não são 
monótonas e com lousas cheias, por aqui, 
o aprendizado é na prática com muito con-
teúdo e interatividade. Se liga em algumas 
ações que rolaram neste ano aqui na FAM. 

FAM é na prática

Simulado OAB - Alunos do curso de direito realizaram 

prova Simulado para o tradicional exame da Ordem.  

Julho - Bienal do Livro - Alunos dos cursos de Pe-

dagogia e Letras da FAM visitaram a 26ª edição da 

Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. 

 

 

Hospital Veterinário - O curso de Medicina Veterinária da 

FAM tem grande estrutura para animais de pequeno e grande 

porte, além dos atendimentos para animais silvestres. 

Outubro Rosa FAM - Ações de prestação de serviços para 

alunos e comunidade

Em setembro, a FAM realizou diversas ações internas e exter-

nas. Participaram das atividades os cursos de Pedagogia, 

Letras, Enfermagem, Biomedicina, Estética, Psicologia e Edu-

cação Fisíca.


