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Olá, aluno FAM. Nesta edição do 
nosso jornal, quero me dirigir especial-
mente aos novos alunos da Faculdade de 
Americana. Muito obrigado por esco-
lher a FAM para a realização do seu so-
nho de formação profi ssional no ensino 
superior. Lembre-se daqui pra frente es-
taremos dois, quatro, cinco anos juntos, 
praticamente todos os dias, na busca pelo 
seu crescimento pessoal e profi ssional.
Aproveite para aumentar seu Ne-
tworking, faça amigos, converse com 
nossa equipe, com nossos professores, 
participe das ações sociais que são ofe-
recidas pela FAM e não são poucas, lem-
bre-se de viver intensamente tudo o que 
o mundo da FAM tem para te oferecer.
Somos uma Instituição de Educação So-
cialmente Responsável, selo conferido 
pela Associação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior e, por isso, 
sempre lembramos o quanto é importan-
te a sua participação na vida da comuni-
dade. Lembrando que já temos o nosso 
tradicional Trote Solidário, participe!
Estamos começando mais um ano letivo 
e que seja cheio de grandes oportunida-
des, resultados e alegria.

Seja bem-vindo!

Fala, diretor!
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FAM - Faculdade de Americana

A sua jornada na Faculdade de Americana começou! Daqui pra frente muitos desafi os espe-
ram por você durante seu curso. Mas calma, estamos aqui para dar aquela força pra você 
ja começar com tudo sua vida na Faculdade de Americana. Lembre-se durante seu período 
por aqui você vai viver grandes momentos, e também processos que vão te fazer evoluir e 
que nem sempre é fácil. Se liga nestas 8 DICAS QUE PREPARAMOS PRA VOCÊ!

1. Dê atenção ao seu primeiro ano de FAM. Ele vai direcionar seu próximos anos por aqui.
2. Organize seu Tempo. Não deixe tudo pra última hora!
3. Aproveite as oportunidades para estágio. A FAM tem diversas oportunidades em todos os 
cursos. Participe dos Grupos de Whatsapp e fi que atento ao LinkedIN.
4. Faça Amizades. A gente sabe que fi camos e muito no smartphone, mas procure conversar 
olho no olho com seus amigos de classe e de outras turmas. Boas conversas podem render boas 
histórias e oportunidades.
5. Seja ativo nas aulas. Procure sempre tirar suas dúvidas e aprofundar seus conhecimentos.
6. Tenha um bom relacionamento com professores e equipe FAM. São eles que vão te ajudar 
quando você precisar.
7. Aprimore-se. Leia conteúdos relacionados ao seu curso, aproveite novos conhecimentos que 
podem te ajudar tanto na vida pessoal quanto acadêmica
8. Seja gentil e educado sempre com seus amigos, professores e colaboradores!

Eu escolhi ingressar no curso de psicologia porque desde muito 
nova tenho interesse no desenvolvimento humano e nas fases da 
vida. A psicologia sempre foi importante na minha vida e quero 
poder contribuir com a saúde mental das pessoas. Pra você que 
tem o interesse de fazer uma faculdade, não deixe pra depois, a 
próxima prova de bolsas da FAM será no segundo semestre de 
2023. Se dedique ao máximo para fazer a prova com confi ança e 
acredite na sua capacidade. Uma boa prova a todos e bons estudos!
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5º Emprega FAM 
Evento reuniu 4 mil pessoas em busca de emprego

4 mil pessoas, munidas de currículo, 
documento pessoal e força de von-
tade, passaram pela FAM-Faculdade 
de Americana durante o evento. Os 
portões foram abertos por volta das 
8 horas da manhã e se estendeu até 
às 17h. 

No total, o Emprega FAM recebeu 21 
parceiros oferecendo mil vagas, entre 

empresas, agências de recrutamento e seleção, 
PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Americana e a Central de Estágio da ACIA.

“Esta quinta edição foi diferente das demais. 
Pela primeira vez realizamos em uma 
segunda-feira, dia em que as pessoas saem 
em busca de trabalho. Contamos com as 
mais diversas vagas em vários setores, e 
fi camos satisfeitos em poder prestar este 
serviço com o apoio de todas as empresas que 
estiveram durante todo o evento conversando, 
tirando dúvidas e algumas até já realizando 
uma pré seleção dos candidatos”, disse o 
diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

As histórias dos candidatos à uma vaga são as 
mais diferentes, mas têm o mesmo objetivo: 

conseguir melhorar a renda da família.

Keliana da Silva, 26 anos, chegou de Recife 
há 15 dias e já está em busca de uma vaga no 
mercado de trabalho. “Gostei muito do evento, 
estou em busca de vagas nas áreas de auxiliar 
de produção ou limpeza. Deu pra conversar 
bastante com as empresas”, comentou.

Para as empresas participantes, o Emprega 
FAM é uma ação para facilitar e agilizar a 
busca por novos profi ssionais. “Os candidatos 
vieram muito em busca das entrevistas para 
as vagas. Foi uma grande oportunidade para 
preencher nossas vagas e nosso cadastro 
de profi ssionais. Lembrando também que 
divulgamos nossos canais online para 
cadastro de vagas”, afi rmou a analista de 
atração de talentos dos Supermercados 
São Vicente, Marisangela dos Santos.

As empresas participantes do Emprega FAM 
foram: Supermercados São Vicente, Têxtil 
Santista, Jolitex, Alatere RH, Nova Era 
RH, TGRH, Topack, LabMK4, Mondragon 
Assembly, Ambipar, Ober, Cards Inova, 
Expert RH, Pensecom RH, Vagas 019, 
Grupo A Executiva RH, People RH, Wizard, 
Central de Estágio - ACIA e PAT Americana.

Neste ano com o tema “Trote FAM: Sou Soli-
dário”, a Faculdade de Americana abre o 
evento no dia 27 de fevereiro e estende a cap-
tação de itens até o dia 31 de março. Nesta edi-
ção serão arrecadados alimentos como açúcar, 
arroz, achocolatado, bolachas, feijão, fubá, 
entre outros. 
Além de produtos de higiene e limpeza, linha 
de crochê de algodão e fi bra siliconada.

Aula de Solidariedade FIQUE SABENDO
DOS DEPARTAMENTOS

Recepção

Central do aluno

CFA

Departamento Social



Pág. 04
famamericana

Este é um ano importante para o curso de 
Psicologia da FAM. Começamos com a 

primeira turma do curso de Psicologia no ano 
de 2003. São 20 anos que a cada semestre reno-
vamos o nosso compromisso e responsabilida-
de em formar profi ssionais engajados, compe-
tentes e com compromisso ético e social. 
Durante todos estes anos o curso de psico-
logia da FAM busca atender a popula-
ção de Americana promovendo a saúde 
mental por meio dos atendimentos reali-

20 anos do 
curso de 
Psicologia 
FAM
Por CRISTIANE CORREIA 
Coordenadora do curso 
de Psicologia FAM

zados por nossos alunos à população. 
É uma data que não pode passar em bran-
co, então estamos organizando uma come-
moração em agosto, mês em que foi 
sancionada a lei que dispõe sobre a profi s-
são e os cursos de psicologia no Brasil. 
Será uma comemoração que pretendemos 
contar com a participação dos alunos e ex-alu-
nos do curso. Será um momento de reencontro, 
troca e socialização das vivências e práticas e 
com certeza, momento de grande emoção.

O Hospital Veterinário completou 1 ano de 
vida e posso dizer que foi um ano repleto de 
ações, serviços e muito aprendizado para o 
curso de Medicina Veterinária. Neste 1 ano 
atendemos a comunidade em geral em pratica-
mente todos os segmentos da área médica 
cirúrgica, através de uma equipe muito qualifi -
cada. Além disso, essa rotina intensa também 
permitiu que os alunos aprendessem muito 
sobre a carreira que escolheram pois a estrutu-
ra de alto padrão permitiu o envolvimento de 
todo o elenco de alunos. Parabéns, Hospital 
Veterinário da FAM. Orgulho em fazer parte 
deste processo.”

Fazendo uma retrospectiva foi um ano 
de implantação de processos, um ano de 
dedicação total aos animais de pêlos, de 
penas, de escamas, independente de espécie, 
a equipe de profi ssionais da FAM fez a 
diferença. Foram aproximadamente 6.000 
animais atendidos, estamos em expansão 
diária, e sabe o mais interessante de tudo isso? 
Nossos alunos acompanharam e participaram 
de tudo que aconteceu, assim tendo a vivência 
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Do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, a FAM 
realizou a tradicional colação de grau no 
Auditório Jamil Salomão. No total, foram 
29 cursos que realizaram aquela festa 
com público de 2250 pessoas. Em média, 
foram mais de 550 formandos nos cur-
sos de: Engenharias, Ciência da Compu-
tação, Técnicos, Biomedicina, Estética, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Ciências Contábeis, Direito, Letras, Peda-
gogia, Fisioterapia, Medicina Veteriná-
ria, Nutrição, Psicologia, Administração, 
Comunicação Social e cursos técnicos.

COLAÇÃO DE GRAU
O que rolou na FAM

Um ano de Hospital 
Veterinário FAM
Inaugurado ofi cialmente no dia 29 de janeiro 
de 2022,  o Hospital Veterinário FAM já é refe-
rência em Americana e região.

#TBT do dia a dia da medicina veterinária, o que 
contribui muito para a formação de profi ssio-
nais preparados para o mercado de trabalho.
Nesse primeiro ano a estrutura já cresceu, a 
equipe de profi ssionais especializados está 
crescendo, já somos 15 médicos veteriná-
rios e se continuarmos nessa toada em breve 
precisaremos aumentar a equipe. E nesse mês 
de aniversário fi ca o nosso imenso agradeci-
mento aos clientes, amigos e parceiros 
que conhecem e confi am nos serviços 
prestados pelo Hospital Veterinário FAM. 
E ao pessoal que ainda não nos conhece, fi ca 
o convite.

Jorge Salomão Jr
Diretor Hospital 
Veterinário FAM

Alberto Teixeira França
Coordenador curso de 
Medicina Veterinária


