
“É a melhor experiência que já tive em questão de aprendizagem em 
sala de aula. Estamos aprendendo a prática na prática de ser 
pedagogo.”

aprendendo a ser professora.” 

Mariana Otávila M. de Oliveira, bolsista na Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida 

Romilda de Martha, bolsista na Escola Municipal Dr. José R. de Carvalho          

Escolas de Santa Rita do Sapucaí participam do Pibid/FAI 
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benefícios para todos.”
 

Desenvolvido em parceria com escolas públicas de 

Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida 
Escola Municipalizada Sinhá Moreira 

Centro Municipal de Educação Infantil Margaridas 
Centro Municipal de Educação Infantil Eletrônica 

Escola Municipal Coronel Joaquim Inácio 
Escola Municipal Dr. José Ribeiro de Carvalho 
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“Aluno e Aluna FAI" falam sobre o “reinado” de um ano
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 Assim que encerrou a produção da campanha do 
vestibular, Larissa viajou para Dubai, onde permaneceu 
alguns dias. A viagem foi custeada por uma empresa 
multinacional, recém instalada em Pouso Alegre, onde ela 
inicia suas atividades profissionais em agosto deste ano. 
 Sobre a viagem, ela relembra de um fato pitoresco: 
“Embora nos Emirados Árabes, não possa usar vestimentas 
com escritos, no hotel em que me hospedei, usei a camiseta 
da FAI para ir à piscina. Foi um sucesso e gerou muitos 
comentários entre os chineses e árabes. Disseram que 
quando vierem ao Brasil gostariam de conhecer a faculdade 
que estudo.” 
O que a levou a candidatar-se ao título de “Aluna FAI” foi sua 
identificação com os projetos de responsabilidade social que 
a Faculdade desenvolve. De formação cristã, ela atua em 
projetos sociais na igreja que frequenta em Pouso Alegre e 
também faz parte do elenco “Palhaços da Alegria”, que 
percorre hospitais da cidade levando arte e entretenimento 
aos pacientes. 
“Agora no inverno, eu e um grupo de jovens da igreja saímos 
frequentemente pelas ruas da cidade com um caldeirão de 
sopa ou de chocolate quente, cobertores e um kit com uma 
Bíblia e objetos de higiene pessoal e distribuímos aos 
moradores de rua,” conta. E complementa: “Como “Aluna FAI” 
quero contribuir e muito com a Faculdade com os projetos 
sociais já existentes e colaborar na criação de novos.”

 Condecorados há menos de dois meses, por meio de 
um concurso,“Alunos FAI 2014”, Larissa Tassiane Raimundo, 
do 2º ano de Administração e Célio José Hart Filho, do 3º ano 
de Sistemas de Informação, revelam fragmentos de suas 
histórias de vida e suas expectativas em relação ao “reinado” 
de um ano.
 O primeiro ato foi em grande estilo. O casal estrela 
participa das peças publicitárias da campanha do vestibular 
FAI 2015, cuja produção envolveu o trabalho de uma equipe 
multidisciplinar composta por profissionais de alto nível. Tudo 
pronto para o lançamento oficial da campanha em 1º de 
setembro deste ano. Muita expectativa! 
  

Alunos FAI 2014 

Larissa, a “Aluna FAI” 

Célio, o “Aluno FAI”

 Também de formação cristã, Célio tem um olhar 
humanizado sobre a vida e as pessoas. Ele conta que sempre 
ajudou os mais necessitados e sempre que possível tem uma 
palavra amiga para amenizar a dor dos que sofrem.
 Embora estudante, ele executa dois trabalhos: atua 
como estagiário no CTIC - Centro de Tecnologia da Informação  
e Comunicação do Inatel “o melhor local para trabalhar na 
minha vida até hoje”, e também como prestador de serviços 
na área de manutenção de redes. 
 Diferente de Larissa que já transita com naturalidade 
pelo mundo da beleza e da arte (desfila e pertenceu a uma 
companhia de ballet durante anos), Célio está estreiando 
neste universo agora levado pelo título “Aluno FAI”. 
 “Depois do concurso minha vida mudou. O número de 
amigos no facebook aumentou, recebi convites para desfilar, 
fazer fotos. Tem até uma empresa de marketing de Campinas 
com interesse que eu desenvolva alguns trabalhos lá”. 
Espirituoso, ele diz: “Estou estudando as propostas e 
começando a acreditar que minha mãe tem razão: sou um 
cara bonito mesmo!” 
 Célio realça seu vínculo com a Faculdade: “Venho 
para cá feliz e vou embora feliz.  A FAI é meu futuro.” 
 



Curso de Administração da FAI forma líderes, empreendedores e 
gestores para as organizações do Século XXI
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 Criado em 1971, o curso de Administração da FAI é o pioneiro no Sul de Minas. O modelo acadêmico adotado na época 
da sua criação foi o da Fundação Getúlio Vargas - FGV, de São Paulo, que lhe cedeu os primeiros professores, o que ocorreu 
também com Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, de São José dos Campos.
 De lá para cá, evolução constante. Com um currículo moderno e um corpo docente formado por mestres e doutores, o 
curso visa formar profissionais empreendedores, com conhecimento e habilidades abrangentes capazes de tomar decisões e 
atuar como agentes de mudanças nas organizações. 
 O projeto pedagógico é baseado no empreendedorismo, na interdisciplinaridade e no desenvolvimento de 
competências especiais como a comunicação e o uso de tecnologias da informação.
 O mercado de trabalho para um bacharel em Administração é vasto. Ele pode ser tanto um empreendedor que monta 
seu próprio negócio, como um executivo, em diferentes níveis de direção, nas mais diversas organizações industriais, 
comerciais, de serviços, governamentais, educacionais com e sem fins lucrativos. Também pode atuar como especialista em 
áreas administrativas, como consultor de empresas e ainda exercer atividade acadêmica e de pesquisa, se concluir estudos de 
pós-graduação. 
 Os alunos são beneficiados com os programas de estágio por meio de convênios com renomadas empresas e 
instituições da região e de outros estados, além de oportunidades oferecidas pela própria instituição.
De acordo com estudos, a empregabilidade dos alunos de Administração da FAI é de 98%. 
 O curso está inserido no contexto do APL ou Cluster eletroeletrônico, também conhecido como Pólo Tecnológico de 
Santa Rita do Sapucaí. 
 O curso tem duração de quatro anos. São oferecidas vagas para o período diurno e noturno.
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Curso de Sistemas de Informação da FAI 
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 O curso de Sistemas de Informação prepara os 
estudantes para atuar na área de tecnologia de 
informática com ênfase em metodologias de 
desenvolvimento de software. A capacitação no uso de 
ferramentas para ambientes computacionais, 
juntamente com o conhecimento dos processos 
empresariais são fortemente incentivados. 
 Com uma das melhores notas no Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
dentre os cursos de Sistemas de Informação do Brasil, o 
curso de Sistemas de Informação da FAI tem como 
objetivo formar profissionais capazes de especificar, 
projetar, codificar e  implantar sistemas de informação 
e também gerenciar novos projetos de desenvolvimento 
ou manter operacional aqueles que já estão em uso 
pelas organizações. 
 O mercado de trabalho nesta área é amplo. O 
profissional poderá atuar nas seguintes funções: 
programador de aplicativos, projetista e analista de 
sistemas; administrador de banco de dados e de redes 
de computadores; gerente de projetos de informática; 
gerente de sistemas de informação; consultor e auditor 
na área de Sistemas de Informação; ou empresário da 
área de Sistemas de Informação.
 Ex-aluna da FAI, a coordenadora do curso, 
professora Eunice Gomes Siqueira, acompanhou a 
evolução do curso e as tendências desta área 
tecnológica. “O mercado de trabalho na área de 
Informática e Computação é muito promissor. A cada 
dia surgem novos campos de aplicação e por esta razão 
o profissional desta área precisa saber lidar com as 
mudanças tecnológicas, acompanhar as tendências e 
tentar manter sua produtividade nas tecnologias já 
consolidadas”, enfatiza a professora. 
 A coordenadora destaca que o cargo mais 
comum nesta área é o de analista de sistemas 
empregado nos Departamentos de Pesquisa e 
Desenvolvimento ou de Tecnologia da Informação das 
empresas. 
 Com a titulação de bacharel em Sistemas de 
Informação, o curso tem duração de quatro anos. São 
oferecidas cinquenta vagas no período matutino e 
cinquenta no período noturno.
 A coordenação do curso oferece oportunidade 
para os interessados em fazer uma vivência 
experimental participando de algumas atividades do 
curso. Contatos pelo e-mail: fai@fai-mg.br 

 A origem do Curso de Sistemas de Informação 
está no Curso de Tecnologia em Processamentos de 
Dados aberto em 1978 pela FAI.  Na época, foi o 
primeiro da área de Informática oferecido em todo 
interior do estado e o segundo de Minas Gerais. Em 
1997, o MEC autorizou a transformação do Curso de 
Tecnologia em Processamento de Dados para Ciência 
da Computação. Em 2002, o curso foi renomeado 
Sistemas de Informação que continua até hoje. 

BREVE HISTÓRIA

Alunos de Sistemas de Informação participaram de minicurso  

Nuvem de tags com as palavras-chave 
do Curso de Sistemas de Informação  

Formação de analistas, desenvolvedores e gestores de informação para as organizações do Século XXI
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Professor Aldo transita com desenvoltura por vários tipos de administração

 Há menos de três meses para a defesa de sua tese de doutorado na área de Administração na Universidad de La 
Empresa, de Montevidéu, Uruguai, o diretor financeiro e professor da FAI, Aldo Ambrósio Morelli, alia suas atividades 
acadêmicas com a de presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí e a de representante do CRA-MG na seccional 
do Conselho Regional de Administração, em Pouso Alegre. 
 Natural de São Paulo, Aldo veio para o sul de Minas junto com a empresa Sigra que se instalou em Pouso Alegre no final 
da década de 1970 e onde trabalhou durante anos. Em 1986, concluiu o curso de Administração na FAI e no ano seguinte foi 
contratado como professor. E a partir daí fortaleceu seus laços profissionais com a Instituição que continua até hoje. Foi diretor 
por duas gestões consecutivas [2003/2011].
 O professor concedeu recentemente entrevista para o jornal “Adm notícias”, informativo do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais. A seguir alguns trechos desta entrevista entremeada com entrevista elaborada pela 
Ascom/FAI.
 
 

 Na administração pública os processos são 
complexos e burocráticos o que ocasiona uma lentidão nas 
ações e nos prazos. Mas a burocracia é importante, pois 
disciplina, de maneira mais adequada, a utilização do 
dinheiro público.
 Na administração privada os processos acontecem 
mais rapidamente com menos burocracia e de forma mais 
estratégica.
Quanto à administração nas instituições de ensino, os 
processos são ágeis como nas empresas, mas o olhar é mais 
humanizado, pois o ser humano é colocado no contexto das 
decisões de forma relevante. 

Para o senhor que transita com desenvoltura por tipos diferentes 
de administração, quais as principais diferenças entre elas?  

Em qual o senhor se encaixa melhor? 

Quais os principais desafios da gestão  pública atual? 

 O principal desafio na gestão pública é a falta de 
planejamento a médio e a longo prazos, o que acaba 
atrapalhando o processo administrativo. Se tivéssemos 
uma visão que não fosse imediatista ou, no mais tardar, 
voltada para o mandato, acredito que teríamos um 
Brasil melhor em termos de administração pública. 

 A cidade deve ter um projeto que atenda às 
necessidades de seus cidadãos. A verba deve ser solicitada às 
esferas estadual e federal, basta colocar os projetos nos 
lugares certos. A questão partidária conta, mas é preciso 
encontrar um caminho para conseguir uma união, apesar da 
acirrada disputa durante o pleito eleitoral. Deve haver uma 
conversa entre as esferas, mesmo que o caminho seja difícil. 
Acho que falta um pouco de vontade. 

Como o senhor vê os inúmeros casos de improbidade 
administrativa na gestão pública?  

 Quando estamos falando de coisa pública, estamos 
falando do dinheiro de todos. Acredito que se tivéssemos no 
país leis mais severas para os desvios de dinheiro público e 
um judiciário mais rápido no julgamento e nas sentenças, a 
população e o país ganhariam muito. Hoje, as leis são 
brandas e o judiciário permite inúmeros recursos. Isso faz 
com que as pessoas fiquem menos temerosas em relação à 
punição para os crimes. 

O senhor irá defender sua tese de doutorado fora do Brasil, 
mas o contexto geográfico de sua pesquisa é o Sul de Minas? 

 O título do meu trabalho é: “A influência dos 
investimentos e da cultura organizacional no processo de 
inovação das empresas de um 'cluster' de base tecnológica” 
que é Santa Rita do Sapucaí, a cidade que me acolheu e que 
eu amo. 

Como o gestor público deve integrar as instâncias municipal, 
estadual e federal no planejamento, sem se render 
às políticas partidárias? 
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XII Arraiá da FAI

 Foi realizado no dia 25 de julho no campus da Faculdade o XII Arraiá da FAI, o evento organizado pelo setor 
de Marketing e Comunicação esquentou a noite de sexta-feira, com quadrilha, casamento caipira e fogueira.
 No cardápio estavam comidas típicas, bebidas quentes e frias. E o show foi por conta da dupla Caio e Bruno, 
de Pouso Alegre.
 Confira todas as fotos na fan page da FAI : https://www.facebook.com/fai.ensinosuperior 
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Inscrições abertas. Participe!
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