







Palestras educacionais
LINDSAY ROMARIZ

Professores e alunos
da FAJ participam da
Olimpíada Rio 2016
coordenadores de equipes
qual realmente gosta já oferece uma sensação de dever
cumprido.”
O docente garante que
essa será uma experiência
-

A Secretaria de Educação de Jaguariúna promoveu nos
com os professores da Educação Infantil e do Ensino Funda-

Fundamental. Entre outras coisas, os professores foram
de nosso mundo atual. No dia 5, a palestra dirigida aos cerca
promover aprendizagens, potencializando a curiosidade e a
participação da criança em todo o processo. A receptividade
dos professores foi excelente.

Sertanejo e funk

masculinas e nove mistas.
Treinamento, concentração,
alimentação adequada e
descanso fazem parte da
rotina dos competidores
que buscam os melhores
resultados. E para que eles
tenham estes momentos, é
necessária uma equipe de
apoio, que não se restringe
sionais dispostos a atender
todas as necessidades dos
atletas.
que atuam nos bastidores
Brasil conta com professores e ex-alunos do curso de
dade de Jaguariúna - FAJ,
que foram convidados para
trabalhar como gerentes e
coordenadores de equipes,
entre outras funções. Daniel Voltan, professor da
FAJ, vai fazer arbitragem da
zzo vai atuar como gerente
de Operações Técnica nas
ga, ex-aluno da FAJ, atleta e
docente, será team liaison
(ligação da equipe) do time
nigeriano masculino de bas-

Os alunos de Medicina Veterinária, promoveram o evento
Rancho Oásis em Jaguariúna. O evento contou com a atração
do famoso “funkeiro” – Mc Guimê e com o sertanejo preferido de Jaguariúna: Lucas Avona.

Aula enfermagem

e a aluna Juliana Fonseca
vai atuar na escolta dos
atletas no antidoping na
modalidade do ciclismo na
nazzo será o gerente de
Operações Técnica (TOM
em inglês) do grupo de
badminton, sendo o responsável pela coordenação
que atua diretamente na
arena de jogo, na área de
aquecimento e na área de
treinamento.
O docente tem conhecimento sobre a modalidade
e já trabalhou com equipes
além de exercer a função
de coordenador técnico na

de Enfermagem puderam assistir a aula com a professora e
sobre doenças epidemiológicas e infecciosas, entre outras.
contaminações iatrogênicas de acordo com as legislações
vigentes, explica a coordenadora do curso, professora Dra.
os estudantes com dúvidas e curiosidades.

Na prática

Badminton durante 3 anos.
“Eu me envolverei com
toda a questão técnica litagem e desmontagem de
toda estrutura da instalação, coordenar o bom funcionamento das quadras de
treinamento, aquecimento
e jogo, além de garantir o
em geral na área de competição”, explica.
Ele espera que essa edição do evento seja enriquesional da área que é apaixonado pelo esporte, como
professor universitário e
pesquisador, tenho convicção de que participar e colaborar neste extraordinário
evento, também histórico

Os alunos de Nutrição estão elaborando cardápios e realizando preparações na prática, já na segunda semana de aula.
A disciplina abordada foi Alimentação Institucional,
sendo coordenada pela professora Jacqueline Teixeira, e
faz referência aos pratos funcionais utilizando alimentos ou

um ganho de conhecimento

funções nutricionais básicas. Podendo assim, por exemplo,

basquete, “só a chance de
poder participar da organização de um esporte do

quanto acadêmico e pessoal”, aponta.
Para Fred Scheltinga,

de Janeiro vai agregar muito
no meu futuro como técnico
da modalidade. Gostaria
muito de agradecer também
a ex-professora da FAJ Ylane
Pinheiro que me deu toda
isto se tornasse realidade”,
comenta.
O p r o f i s s i o na l s e r á
responsável pela organie de jogos. “Minha expectativa quanto ao time nigeriano é que consiga se
classificar para a segunda fase da competição,
estando entre os quatro
primeiros do grupo, mas
sem desclassificar o Brasil”, diz.
JOGOS PARALÍMPICOS
Trabalhando como árbitro na modalidade de goestá o docente da FAJ Daniel
Voltan. Ele informa que neste evento apitará direto em
quadra e que na modalidade
é apto para atuar em quadra
Mundiais.
experiência em jogos da
modalidade, tendo atuado
nos Mundiais da Federação
Internacional de Esporte
inglês), Mundial de Goalball
e Jogos Parapanamericanos.
“Estou muito ansioso com
este processo, será uma
experiência enriquecedora
participar desta edição histórica”, diz.
-

