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A FAM - Faculdade de Americana recebeu o selo de Instituição de Educação Socialmente Res-
ponsável pelo comprometimento em serviços sociais que fazem a diferença na comunidade. 
O selo é conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O 
órgão certifica que a FAM manteve o compromisso social por meio de ações e prestação de ser-
viço à comunidade durante o ano de 2022, é a nona vez que a instituição conquista o selo.
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FAM - Faculdade de Americana

Chegamos ao fi nal do ano letivo. Um 
ano desafi ador, dias de readaptações 

para os nossos colaboradores e para os alu-
nos. Após um período de aulas em casa, 
como foi bom estar de volta, não é verdade?
A FAM, assim como dissemos em nossa 

primeira edição, voltou a pulsar com as au-
las presenciais, com os eventos internos e 
externos, além da prestação de serviço para 
a comunidade.
Um ano especial para todos nós que faze-

mos parte do mundo da Faculdade de Ame-
ricana. Mais especial ainda pelo reconheci-
mento do selo de Instituição de Educação 
Socialmente Responsável pelo comprome-
timento em serviços sociais que fazem a 
diferença na comunidade de Americana e 
região. O selo é conferido pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Su-
perior (ABMES).
E para o próximo ano é compromisso da 

Instituição continuar fazendo a diferença na 
vida das pessoas que participam da vida da 
faculdade. Com certeza virão mais eventos, 
mais aulas e mais conhecimento! 
Parabéns para aqueles que se despedem da 

Faculdade de Americana por concluírem o 
curso. Agora chegou a sua vez de fazer ain-
da mais diferença no mercado de trabalho.
Ótimo fi nal de ano para todos e um 

excelente 2023!

Gustavo Azzolini

Fala, diretor!

Chegamos ao fi nal do ano letivo. Um 
ano desafi ador, dias de readaptações 

Fala, diretor!

Produzido pelos alunos do 8o 

semestre de Nutrição, o FAM 
News apresenta o prato de 
SALPICÃO LIGHT! 

Chegou a hora de mostrar o 
seu talento culinário para a 
família e amigos

MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes, menos a batata palha. Depois de tudo 
misturado, forre com a batata palha.
Depois é só servir.

SALPICÃO LIGHT!
INGREDIENTES:
500g de peito de frango cozido e desfi ado
2 cenouras grandes raladas
1 lata de ervilha
1 lata de milho verde
200g de uva passa
1 maçã

Natal saudá� l
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FAM recebe selo de Instituição de 
Educação Socialmente Responsável 

Todas as ações sociais realizadas pela FAM, 
além de colaborar com a comunidade gratuita-
mente, tem como objetivo colocar em prática 
todo o aprendizado adquirido em sala de aula. 
Em 2022, por exemplo, foram mais de 15 mil 
atendimentos realizados pelas nossas clíni-
cas escolas nos atendimentos de fisioterapia, 
nutrição, psicologia, farmácia, enfermagem, 
estética, pedagogia, núcleo jurídico e clínica 
veterinária.

Receber este selo comprova o 

nosso compromisso em ações 

sociais para a Americana e região e nos 

coloca como referência para a comuni-

dade e alunos”, disse o diretor da FAM, 

Gustavo Azzolini.

“Hoje tivemos nosso selo de Instituição 
socialmente responsável. Fruto do envolvi-
mento de coordenadores, professores, alunos, 
corpo administrativo e o trabalho de parceria 
com instituições das cidades da nossa região. 
Agradeço ao empenho de todos, e continua-
mos nosso compromisso de formar profissio-
nais sócio-responsáveis.” Disse Célia Jussani, 
diretora acadêmica da Instituição.

A Faculdade de Americana foi reconhe-
cida através das ações gratuitas oferecidas 
para Americana e região como: Trote Solidá-
rio, Nutrição nas Escolas, Faculdade Aberta e 
Encontro com Educadores.

  O Trote Solidário é realizado duas vezes 
por ano e arrecada produtos de limpeza 
e higiene ou alimentos para entidades 
carentes por meio dos alunos ingressan-
tes na instituição que oferece total apoio 
na ação.
  O programa de Nutrição nas Escolas é 
realizado em Nova Odessa e Americana 
e acompanham o desenvolvimento nutri-
cional das crianças do ensino fundamen-
tal das escolas públicas. 
  O programa Faculdade Aberta recebeu 
este ano 5 mil alunos do ensino médio 
público e privado para conhecer a estru-
tura, participar de palestras e orientação 
profissional que também leva um pouco 
da instituição para as escolas.
  O Encontro com Educadores é o maior 
encontro educacional sobre educação de 
Americana e região com nomes impor-
tantes do setor como palestrantes, neste 
ano, o filósofo e escritor Luiz Felipe 
Pondé foi o convidado para palestrar gra-
tuitamente para professores e profissio-
nais da educação. 

CONHEÇA MAIS SOBRE CADA 
UM DESTES PROGRAMAS:

A FAM - Faculdade de Americana rece-
beu o selo de Instituição de Educa-
ção Socialmente Responsável pelo com-
prometimento em serviços sociais que 
fazem a diferença na comunidade. O selo 
é conferido pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES). O órgão certifica que a FAM 
manteve o compromisso social por meio 
de ações e prestação de serviço à comuni-
dade durante o ano de 2022, é a nona vez 
que a instituição conquista o selo.

FOTO | O programa de Nutrição nas Escolas é reali-
zado em Nova Odessa e Americana

FOTO | O Filosófo Luiz Pondé foi convidado da 19a 
edição do Encontro com Educadores
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Na FAM, os eventos não param! Neste segundo semestre foram 160 eventos internos e externos promovidos pela 
Instituição, através da equipe de eventos, dos alunos ou da comunidade externa. Em média, de acordo com o calendário 

acadêmico, temos pelo menos 1 evento por dia durante todo o ano letivo. E 2023 vem com tudo!

EVENTOS 

FOTO 1: Semana de Saúde II com a participação dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. | FOTO 2:  Faculdade Aberta
para mais de 5 mil alunos do ensino médio das escolas públicas de Americana e região durante os dias 24 de outubro a 4 de novembro | FOTO 3: Alunos 
de Pedagogia FAM promovem manhã feliz para crianças e adultos. | FOTO 4: No dia 12 de novembro, cerca de 30 alunos dos cursos na área de Gestão
Presencial e EAD realizaram visita técnica na Casa Geraldo, em Andradas-MG, para conhecer o processo de fabricação de vinhos. | FOTO 5: Alunos 
do curso de Medicina Veterinária visitaram a Fazenda Reunidas Castilho e Fazenda Tabaju, em Sales, São Paulo. | FOTO 6: 16 dias de ativismo Pro-
movido pela Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e parceria com o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher - CMDM - e Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais - IDMAS.
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