
 
 O projeto cultural “Coisas Nossas” da FAI, em sua 

primeira edição do ano, teve apresentações de regente de coral 

e Stand Up Comedy.
Promovido pelo Núcleo de Cultura & Cidadania da Faculdade 

(NCC), o evento dá a oportunidade para a comunidade 

acadêmica apresentar talentos artísticos, sendo realizado 

sempre na última quinta-feira do mês, no intervalo das aulas. Em 

fevereiro, contou com a apresentação dos alunos Adilson Felipe 

e Augusto Mesquita.
 O gênero musical faz parte de sua vida desde pequeno. 

“Minha família trabalha com música gospel, então fui 

incentivado desde cedo. Adoro tudo que envolve arte em geral”, 

fala.
 Adilson já participou de várias apresentações musicais: 

“Em um evento em São Paulo, já cheguei a me apresentar para 

um público de aproximadamente 15 mil pessoas. 

Recentemente, participei de um 'Festival de Música Gospel' em 

São José dos Campos, organizado pela mesma gravadora do 

quadro 'Jovens Talentos' do Programa Raul Gil”, explica.
  “Fiquei muito feliz em receber o convite para participar 

do “Coisas Nossas”. Uma oportunidade de mostrar meu trabalho 

musical para os colegas”, diz.
 Já no período da noite, foi a vez de Augusto Mesquita 

mostrar seu talento. Aluno do 3º ano de Sistemas de Informação, 

ele realizou uma apresentação de Stand Up Comedy, divertindo 

o público presente.

 
 Augusto conta como surgiu seu interesse pelo Stand 

Up Comedy: “Foi há uns seis anos, assistindo vídeos de 

apresentações de humoristas famosos. Eu achei aquilo 

incrível, e acreditei que não seria tão difícil. Comecei com 

pequenas apresentações em reuniões de família e em datas 

comemorativas, o que me deu coragem pra arriscar um público 

maior”, diz.
 A primeira apresentação pública foi realizada dois 

anos depois para uma turma de formandos do Tiro de Guerra de 

Santa Rita do Sapucaí. “Foi uma grande experiência me 

apresentar na solenidade de formatura do Tiro de Guerra, com 

uma plateia formada em sua maioria por cabos, soldados, 

sargentos e subtenentes”, lembra.
 A partir daí, Augusto vem realizando apresentações 

pela cidade, e em algumas cidades vizinhas. “O principal 

objetivo das minhas apresentações é levar um pouco de alegria 

e distração para as pessoas que vivem em ritmo intenso no dia 

a dia. O Stand Up Comedy é um hobby, não pretendo torná-lo 

uma profissão”, fala.
 Para Augusto, o projeto tem grande importância para 

os alunos, já que possibilita uma variedade de apresentações 

culturais, gerando conhecimento e reconhecimento dos 

artistas da comunidade FAI.

Projeto “Coisas Nossas”
música e muita animação na primeira edição do ano

Adilson Felipe e Vanusa Reis em apresentação Apresentação de Stand Up Comedy com Augusto Mesquita

Os interessados em participar das proximas edições devem entrar em contato pelo 
e-mail: comunica@fai-mg.br ou pelo telefone 3473-3016.
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período, além de instruir aqueles que pretendem estudar no 

exterior.
 De acordo com a Profa. Ana Carolina: “A pesquisa é 

fundamental para alargar as barreiras do conhecimento 

científico. O pesquisador deve se comprometer a oferecer 

uma resposta para o problema do qual parte e para o qual 

deve retornar informativamente. Compreendo também que o 

trabalho de investigação se reflete na sala de aula. Um 

professor-pesquisador tem sempre novas experiências e 

inquietações a compartilhar, o que tende a tornar as suas 

aulas estimulantes.”
 

 
 O 1º SICeduc – Seminário de Iniciação Científica em 

Educação contou com a participação da UNIVÁS 

(Universidade do Vale do Sapucaí), representada pela 

Professora Doutoranda Roberta Manfron de Paula, que 

realizou a abertura dos trabalhos com a palestra intitulada: 

“Pesquisa: o caminho para novas oportunidades de 

integração do conhecimento”.
 Durante a apresentação,  os professores 

orientadores Luciana Aparecida Pontes, Denise da Silva 

Segura e Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza 

também falaram sobre suas experiências na realização de 

pesquisa.
 A concluinte em Pedagogia, Ana Paula Rodrigues de 

Lima, apresentou, ao lado de sua colega Luciene Mara Faria 

da Cruz, o projeto “O Ensino de Ciências por meio de Temas 

Geradores”. Ela falou sobre as experiências adquiridas com o 

trabalho: “Nossa maior dificuldade foi levantar informações 

na pesquisa de campo. Já os grandes aprendizados de um 

trabalho como esse são: aprender a ter mais planejamento e 

organização; manter uma rotina de estudos eficiente; maior 

conhecimento e prática do que aprendemos na graduação. 

Enfim, foi uma grande experiência que obtivemos”, explica. 
 Após o encerramento do evento realizado pelo 

Diretor da FAI, Prof. José Cláudio Pereira, que também falou 

sobre suas experiências com pesquisa, a coordenadora do 

curso de Pedagogia, Profa. Valéria Paduan Silva agradeceu a 

colaboração do Professor Thiago Freitas, dos professores 

orientadores e dos alunos bolsistas pela qualidade dos 

trabalhos apresentados. Valéria finalizou dizendo que o 

próximo passo será levar os alunos para apresentações em 

outras instituições de ensino e congressos.

 

VIII Seminário de Iniciação apresenta resultados das pesquisas do ciclo 
PIBIC/FAPEMIG 2013
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 A FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia 

e Educação realizou nos dias 19, 20, 21 de fevereiro a 8ª edição 

do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, e dia 26, o 

primeiro Seminário de Iniciação Científica em Educação – 

SICeduc.
 Os professores e alunos de Administração, Sistemas de 

Informação e Pedagogia apresentaram os resultados das 

pesquisas realizadas no âmbito do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC) com apoio da 

FAPEMIG e CNPq.
 O seminário reuniu pesquisas em diversos temas, além 

das apresentações dos Agentes de Inovação, que expuseram os 

resultados dos trabalhos desenvolvidos nas empresas 

participantes do projeto NAGIVALE, em 2013.
 A Profa. Eunice Gomes, integrante da Comissão PIBIC, 

falou da importância da pesquisa na graduação, e sobre as 

bolsas oferecidas para os pesquisadores: “Uma das finalidades 

da iniciação científica é despertar e desenvolver o interesse dos 

estudantes pelas atividades de pesquisa, nas diversas áreas do 

conhecimento e especialidades, de tal forma que eles aprendam 

os métodos de pesquisa que são úteis em qualquer ramo 

profissional.”

 Na programação dos dias 20 e 21, os estudantes 

assistiram às palestras do pesquisador Bruno Mazzola (Mestre e 

Doutorando em Administração pela Universidade de São Paulo-

USP) e da Professora de Filosofia da FAI, Doutoranda da 

Universidade de Coimbra (Portugal), Ana Carolina Faria 

Silvestre. Eles contaram como iniciaram na carreira de 

pesquisador e as experiências profissionais ao longo desse 

Participações

I SICeducDa esquerda pra a direita: Prof. Fábio Gavião, Profa. Eunice Gomes, 
Profa. Sandra Carvalho, Bruno Mazzola e Aline Faria
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Volta às aulas: 
Grupo de Maturidade da FAI inicia atividades de 2014

 Marcada por reencontros e muita descontração, os 

alunos da “Faculdade aberta à Maturidade” retomaram as 

atividades na aula inaugural do dia 10 de março. A aula contou 

com a presença de 26 participantes, entre veteranos, novos 

alunos e visitantes, que vieram conhecer o Grupo.
 A abertura foi feita pelo Coordenador Aldo Ambrósio 

Morelli, juntamente com a Vice-Diretora da FAI, Profa. Silvana 

Isabel de Lima. 
 Aldo falou da satisfação de coordenar o Grupo “Viver a 

Vida como um Girassol”, nesses 11 anos de existência. Já 

Silvana disse que “é uma alegria recebê-los de volta, tê-los 

novamente presentes nas tardes das segundas e quartas-feiras 

na FAI”.
 Para iniciar as atividades, o coordenador convidou 

Selma Carrozza, para ministrar a palestra: “Aplicações da 

memória: focar e desfocar a atenção”. 
 Selma é psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia 

pela FAI, deu aula para o Grupo anos atrás, e agora retorna para 

comandar a aula inaugural. “Tive o prazer de conhecer de perto o 

curso de maturidade sendo mediadora durante dois anos, com 

oficinas quinzenais. Pude perceber o bem que este curso 

proporciona para todas as pessoas que frequentam. Elas se 

sentem valorizadas, são autênticas, alegres, dinâmicas e muito 

unidas. Estão sempre abertas e interessadas para a 

aprendizagem”. “Eu também pude aprender muito com as 
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Alunas e alunos da Faculdade Aberta à 
Maturidade durante o primeiro dia de aula

Alunos participam de Dinâmica

experiências de vida delas. A cada encontro era uma troca de 

aprendizado (mediador- aluno). No término de cada encontro já 

pensava no seguinte, com os feedbacks que recebia delas”, 

completa.
 Durante a palestra, Selma falou sobre memória de 

curto e longo prazo, e dicas de atividades que devemos realizar 

para mantê-la saudável. Os alunos participaram de atividades 

relacionadas ao tema, como um teste de memória e uma 

dinâmica, estimulando a interação e participação de todos.
 A FAI preparou um lanche da tarde especial para 

encerrar a primeira aula do ano.

 
 As aulas continuarão nas segundas e quartas-feiras, 

das 13h50 às 18h, aceitando a participação de qualquer 

pessoa acima de 45 anos.
A “Faculdade Aberta à Maturidade” tem como principal 

objetivo elevar a qualidade de vida das pessoas na melhor 

idade.
 São várias atividades realizadas, dentre elas: 

atividades físicas, aulas de artesanato, informática, música, 

debates sobre temas atuais, dinâmicas, enfim, todo o tipo de 

atividades que contribua com a qualidade de vida dos 

participantes.

O Curso

Venha participar de uma aula e conhecer nosso grupo!
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Solenidade de Lançamento do PIBID/FAI acontece no Prointec

 No dia 12 de março, foi realizado o lançamento do 

PIBID/FAI no Auditório “Sinhá Moreira”, do Prointec.
O objetivo do evento foi reunir os integrantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica à docência - PIBID, 

divulgar as informações iniciais e apresentar o Programa para a 

comunidade.
 Estavam presentes os alunos de Licenciatura em 

Pedagogia da FAI; professores, coordenadores e representantes 

das escolas contempladas com o Programa; Secretária 

Municipal de Educação de Santa Rita do Sapucaí, Cristiane 

Aparecida Baldoni Abrahão; autoridades do Município, além da 

presença da Superintendência de Ensino de Pouso Alegre, na 

pessoa da Professora Rosé Mary Bueno.
 O Professor José Cláudio Pereira, Diretor da FAI, deu 

boas vindas aos presentes, e falou da importância do Programa 

para a educação básica do Município. Ele apresentou alguns 

dados a respeito dos profissionais de licenciatura no Brasil, 

mostrando como vem aumentando o déficit de profissionais “A 

carreira no magistério não é objeto de desejo dos jovens 

brasileiros. Precisamos aumentar o incentivo à docência. Daí a 

importância do Programa”, explica o Diretor.
 A Coordenadora Institucional do Programa, Professora 

FAI comunicaFAI comunica
Santa Rita do Sapucaí - MG

Edição nº 46

FAI - Centro de Ensino Superior em
Gestão, Tecnologia e Educação

Lançamento do PIBID/FAI

Valéria Paduan, falou das expectativas em receber o 

Programa pela primeira vez na instituição: “Vai contribuir de 

forma efetiva na qualidade da formação de nossos alunos de 

licenciatura. Aumenta a convivência dos graduandos com a 

realidade do exercício da docência, trazendo muitos 

benefícios para todos”, diz.
 O PIBID é um programa institucional de bolsas 

gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), que busca valorizar e aperfeiçoar a 

formação de professores para a educação básica.
 Até o ano passado era desenvolvido apenas por 

instituições públicas de ensino superior do país, mas a CAPES 

abriu o Programa 2014 para instituições privadas (com ou 

sem fins lucrativos), possibilitando a primeira participação da 

FAI no programa.
 Desenvolvido em parceria com escolas públicas de 

educação básica, o PIBID/FAI terá: 10 escolas participantes; 

50 bolsistas de iniciação à docência (estudantes do curso de 

licenciatura em Pedagogia); 10 supervisores (professores das 

escolas de educação básica); 3 coordenadores de área 

(professores dos cursos de licenciatura da FAI) e 1 

coordenadora institucional.

Outras informações sobre o PIBID na FAI podem ser encontradas no 
site: www.fai-mg.br.
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Biblioteca da FAI promove Sessão de Autógrafos com Prof. Yago

 A Biblioteca “Regina Maura Pinto Zingoni” recebeu 

duas sessões de autógrafos com o Prof. Yago Euzébio Bueno de 

Paiva Junho, nos dias 25 e 28 de Fevereiro.
 Para a bibliotecária Magda Soares, a ideia de trazer 

eventos para a biblioteca começou a se materializar em 

agosto, com uma sessão de autógrafos para o Professor Jaci 

Alvarenga. “Com o sucesso do evento, a ideia de valorizar as 

produções culturais de nossos colaboradores ganhou força.
 De acordo com Magda, muitas novidades estão 

previstas para 2014: “Temos planos de continuar realizando 

ações como essa, trazendo também escritores da 

comunidade. É importante criar uma integração entre as 

instituições de ensino, divulgando os escritores de nossa 

cidade”, ressalta.

Depois do lançamento de Sociologia Pau Brasil, Prof. Yago participa de Sessão de Autógrafos

Prof. Yago e ganhadores dos sorteios de seu livro 
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Professor de Sistemas de Informação da FAI defende tese de doutorado na 
UNESP

 O Professor Fábio Gavião Avelino de Mello, professor da FAI – 

Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação  –  

defendeu sua tese de doutorado na Universidade Estadual Paulista – 

UNESP / Campus Guaratinguetá), no dia 28 de fevereiro.
 A pesquisa intitulada “Método heurístico para criação de 

linhas de trabalho em problemas de escalonamento de pessoal”, tem 

como área principal de pesquisa: engenharia de produção e subárea: 

Operacional/Gestão e Otimização. 
 Em sua tese, Fábio estudou o problema de escalonamento de 

motoristas (PEM), de transporte coletivo da região Sul - Mineira, 

fundamentando sua tese com dados de uma empresa real.
 Utilizou, para isso, o método heurístico, que, segundo ele, 

consiste em formular um problema operacional (relativo a processos 

em geral de empresas) e, a partir da formulação do problema, gerar 

novas técnicas de resolução para o problema apresentado.
 De acordo com Fábio, o problema de escalonamento nas 

empresas e instituições é estudado há mais de 50 anos, e é 

considerado um problema de difícil solução. “O problema de 

escalonamento consiste na criação e atribuição de escalas de serviços 
Professor Fábio Gavião Avelino de Mello

a pessoas por um determinado período, respeitando restrições operacionais e trabalhistas, visando maximizar lucros e 

diminuir custos”, diz. “No caso de minha pesquisa, foram criadas escalas de serviços para motoristas, durante um período de 

planejamento, atingindo dois principais objetivos: otimizar processos e encontrar escalas equilibradas com uma carga de 

trabalho satisfatória”, explica Gavião.
 O orientador da pesquisa foi o Professor Dr. Edson Luiz França Senne (UNESP), que compôs a banca avaliadora ao lado 

dos professores: Prof. Dr. Galeno José da Sena (UNESP), Prof. Dr. José Roberto Dale Luche (UNESP), Prof. Dr. Aníbal Tavares de 

Azevado (UNICAMP) e Profa. Dr ª Kelly Cristina Poldi (UNIFESP).
 A FAI estimula a especialização e aperfeiçoamento de seu corpo docente, e, reconhecendo a importância dessa 

conquista, parabeniza o Professor Fábio Gavião Avelino de Mello.
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 Os alunos formandos dos Cursos de Administração, 

Sistemas de Informação e Pedagogia, colaram grau, no último 

dia 13, na solenidade realizada às 19h30, no Auditório “Sinhá 

Moreira” – da ETE.
 Muita emoção em um dos momentos mais marcantes 

para os formandos, que concluem uma etapa profissional, e 

marcam o início de outra, agora como Bachareis em 

Administração e Sistemas de Informação e Licenciados em 

Pedagogia.
 A Colação de Grau foi conduzida pelo Diretor da FAI, Prof. 

Dr. José Cláudio Pereira, que realizou a outorga de grau.
 O patrono do Curso de Administração foi o Professor 

Anderson Silva de Souza; a patronesse de Pedagogia, Professora 

Adriana de Moraes Pereira Santos; e o patrono de Sistemas de 

Informação, Professor Afonso Celso Soares. Os convidados para 

paraninfo (a) das turmas foram: Prof. Carlos Alberto Mont'Alvão, 

Prof. Júlio Resende Ribeiro e Profa. Luciana Aparecida de Pontes. 

 Também compuseram a mesa diretora: vice-diretora 

Silvana Isabel de Lima; Coordenadores Prof. José Cláudio 

Pereira, Profa. Eunice Gomes e Profª Valéria Paduan; professores 

homenageados: Prof. Benedito Márcio Barbosa Magalhães, Prof. 

Kennedy Barros Dias Leão, Prof. Yago Euzébio Bueno de Paiva 

Junho e Prof. Roberto de Souza Porto.
 A mesa de honra foi composta pelo Reverendíssimo 

Cônego Benedito Ramon Pinto Ferreira; Profa. Maria Cleuza da 

Silva, representando a Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Sapucaí e Secretaria Municipal de Educação; Presidente do 

Finatel, Prof. José Geraldo de Souza, representando o Diretor do 

Inatel, Prof. Marcelo Marques de Oliveira; entre outras 

autoridades do município. Rita Selma Teles foi a funcionária 

homenageada da noite.
 Os formandos participaram do juramento, e logo após, 

receberam seus diplomas.

FAI realiza formatura dos cursos de Administração,
 Sistemas de Informação e Pedagogia
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 Os oradores das turmas: Felício Vítor da Costa 

(Administração), Daniela Correia Silva Tibúrcio (Pedagogia) e 

Frederico Augusto Laranjo Silva (Sistemas de Informação), 

fizeram excelentes discursos, divertindo e emocionando 

colegas de curso, professores, familiares e amigos presentes, 

com palavras que relembraram os momentos vividos durante a 

graduação.
Ao final da cerimônia, foram prestadas homenagens aos pais 

dos formandos, e aos melhores alunos de cada curso: André 

Luiz Cabral de Oliveira (Administração), Rodrigo de Almeida 

Pereira (Sistemas de Informação) e Brígida Ribeiro Brandão 

(Pedagogia).
 A aluna do Curso de Administração, Thalita Prado 

Mignacca, recebeu uma placa de homenagem por ter sido 

eleita Garota FAI 2013, e pela participação, como garota 

propaganda, da Campanha do Vestibular 2014. 
 O Diretor da FAI finalizou a sessão de colação de grau 

afirmando o orgulho da instituição em mais uma vez formar 

profissionais de qualidade para o mercado.

Formandos comemoram a Colação de Grau

Professores da FAI, poucos antes da cerimôniaDiretor da FAI, José Cláudio Pereira, outorga o grau dos 
formandos de Administração, Sistemas de Informação e`Pedagogia.

19 de março de 2014  |  Ano 4  |  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

