
Cursos da FAI recebem “4 Estrelas” do Guia do Estudante
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“4 Estrelas”, ou  seja, conceito “Muito bom”.  É esta a avaliação dos cursos de Administração, Sistemas de Informação 
e Pedagogia da FAI realizada pelo Guia do Estudante (GE), da Editora Abril.  A publicação intitulada GE Profissões Vestibular 
2015, passa a circular nas bancas a partir de 10 de outubro de 2014.

De acordo com o Guia, a avaliação é uma pesquisa de opinião feita, basicamente, com professores e coordenadores 
de curso. Eles emitem conceitos que permitem classificar os cursos em bons (três estrelas), muito bons (quatro estrelas) e 
excelentes (cinco estrelas).

Para participar da avaliação, a Instituição tem que estar apta. São considerados quatro critérios. A faculdade tem de 
ter titulação de bacharelado (as exceções são Pedagogia e Educação Física), a data de conclusão da primeira turma tem de ser 
igual ou inferior a 2010, o curso tem de ser presencial e tem de não só ter turma em andamento como processos seletivos para 
próximas turmas. 

A partir das informações fornecidas pelos coordenadores dos cursos, especialistas convidados pelo Guia avaliam os 
mesmos por meio de pareceres. Cada curso é avaliado por seis pareceristas. Os itens avaliados são corpo docente, produção 
científica e instalações físicas, entre outros. 

A comunidade FAI recebeu a notícia com alegria. “O objetivo da FAI é que cada um dos seus cursos fiquem entre os dez 
melhores do Brasil pelo ranking do Enade. Este resultado do Guia indica, embora a avaliação seja feita por conceito e não por 
nota, que todos os cursos da FAI passam a imagem de alto padrão que eles realmente têm”, enfatiza o diretor da Instituição, 
professor José Cláudio Pereira.

Apenas o curso de Engenharia de Produção da FAI, criado em 2014, não foi avaliado pelo Guia.  
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“SuperTorres FAI” atrai jogadores de todas as idades 
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“O jogo é muito legal. É estimulante. No começo não parava de jogar.” A declaração é de João Pedro Farago Reis, aluno 
do 6º ano do Colégio Bandeirantes, de Pouso Alegre. Sua colega de sala Ana Elisa Riera Lopes comunga da mesma opinião e 
complementa: “O jogo é muito criativo e inteligente. Tem vários poderes para conquistar.”

O game SuperTorres FAI, criado para a Campanha do Vestibular 2015 da Faculdade, caiu no gosto não só de jovens, 
mas também de crianças como João Pedro e Ana Elisa que ressaltam a iniciativa da Faculdade em criar um game específico. 
“Nunca vimos nenhuma escola criando um jogo só dela”, dizem os alunos que tentam conquistar mais e mais poderes e serem 
contemplados com os prêmios FAI. 

Matheus Garcia Souza, aluno do curso preparatório para o Enem no Colégio Objetivo, de Pouso Alegre e residente em 
Santa Rita do Sapucaí, teve contato com o jogo antes mesmo dele ser lançado. Ele foi um dos testadores do aplicativo. Assim 
que o game foi disponibilizado para baixar, ele o incorporou na sua rotina diária. “É uma forma muito divertida da Faculdade 
estar mais próxima dos vestibulandos como eu”, declara. 

Para Matheus, o que o motivou a jogar foi o diferencial SuperTorres em relação aos aplicativos Tetris convencionais. 
“Quanto maior a torre mais pontos o jogador obtém, e para ter uma torre alta deve-se montar uma estrutura boa, podendo 
utilizar “Poderes FAI” para auxiliar no desenvolvimento. Também apresenta um “boneco” que simboliza o usuário, podendo ser 
modificado em quatro características (cabelo, cor de pele, barba, cor de roupa), além do sexo. E o personagem acompanha o 
jogo puxando as peças para os lugares desejados.”

Sobre o layout do SuperTorres, Matheus elogia “O game apresenta gráficos muito bons e criativos, além da base da 
torre ser a instituição FAI. Muito criativo e bem feito”, conclui. 

Outra jogadora inveterada é a aluna de Administração da FAI, Tamiris Barros, de Cachoeira de Minas, que parabeniza a 
Faculdade pela criação do advergame para a Campanha do Vestibular 2015. “A FAI é uma instituição inovadora. O SuperTorres 
passa este conceito e instiga os jogadores a conhecer a Faculdade, que está sempre à frente do seu tempo”, ressalta, a aluna. 

Tamiris também destaca o objetivo social do jogo, o “Desafio Papai Noel”, que agrega duas propostas, a coletiva e a 
social: “Quando todos os jogadores juntos conseguirem atingir uma meta conjunta, a FAI doará mil brinquedos para o natal das 
crianças carentes de Santa Rita do Sapucaí.”

Além de entretenimento inteligente e instigante, os melhores jogadores receberão prêmios. O 1º lugar receberá um 
netbook, o 2º, um smartphone e o 3º, um tablet. Os cinquenta primeiros colocados serão contemplados com inscrições 
gratuitas para o vestibular FAI e os cem primeiros ganharão camisetas SuperTorres FAI. 

O jogo está disponível para download gratuito no site da Instituição www.fai-mg.br e na fan page 
www.facebook.com/fai.ensinosuperior.

Os alunos do Colégio Bandeirantes, de Pouso Alegre,
 João Pedro Farago Reis e Ana Elisa Riera Lopes,

 se divertem com o SuperTorres FAI  

A FAI interage com seu público interno e externo por 
meio destes canais de comunicação: 

Portal da FAI: www.fai-mg.br
Jornal da FAI (impresso): periodicidade semestral – o 

próximo irá circular no início do mês de Novembro
Informativo digital – veiculado quinzenalmente 

(mailing e portal da FAI)
Fanpage: facebook.com/fai.ensinosuperior 
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Aluna da FAI é premiada em Concurso Literário de Logosofia 

A curiosidade sobre a Logosofia foi a motivação que 
levou a aluna do 3º ano B de Administração da FAI, Solange 
Aparecida Rodrigues,  a participar do Concurso Literário de 
Logosofia - categoria Universitários, promovido pela Fundação 
Logosófica com o objetivo de divulgar o conhecimento sobre o 
assunto e estimular a reflexão sobre importantes aspectos da 
vida. A partir da leitura do livro “Logosofia Ciência e Método”, 
de autoria do pensador humanista argentino e criador da 
Logosofia, Carlos Bernardo Gonzáles Pecotche, os 
acadêmicos deveriam produzir um texto. 

E veja o resultado: Solange ficou em 6º lugar com a 
redação: “A chave para abrir o tesouro” (foram premiados os 
dez melhores classificados), recebeu um Ipad de 32 Gb de 
presente, participou de um jantar na véspera da premiação 
com os demais vencedores e ainda foi contemplada  com um 
tour pela cidade do Rio de Janeiro.

Solange não é iniciante na literatura. Desde os 
tempos de colégio já enveredava por este universo.  Conta ela: 
“Já havia participado de alguns projetos envolvendo redações 
como a Olimpíada de Português no ensino fundamental. Na 
oitava série participei do EPTV na escola e cheguei a conhecer 
o EPTV de Varginha pela minha redação.”

A cerimônia de premiação ocorreu em 9 de agosto, 
na sede da Fundação Logosófica no Rio de Janeiro.
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SOBRE A LOGOSOFIA  

De acordo com os estudos de Solange, a primeira 
sede da Fundação Logosófica foi criada na cidade de Córdoba, 
Argentina, em 1930.

A Logosofia tem como objetivo promover o 
conhecimento de si mesmo, dos semelhantes e do nosso 
mundo mental e metafísico. Além disso, busca conectar o 
homem com o seu Criador: posso conhecer a Deus se 
conhecer a mim mesma, porque de todas as obras Dele eu 
sou a mais próxima e mais acessível.

Portanto, é um novo caminho para guiar o ser 
humano a encontrar soluções dentro de si mesmo para depois 
contribuir com o semelhante e buscar resolver os problemas 
que afligem a humanidade.

“Quero deixar meu eterno agradecimento à 
Fundação Logosófica e a todas as pessoas que contribuíram 
para a realização desse projeto. Cada pessoa que conheci 
tornou-se especial. Aos outros participantes que tive contato 
guardo um eterno carinho, são pessoas extraordinárias e com 
pensamentos e modos de ver a vida incríveis.  Aos que se 
interessarem em conhecer esses novos conceitos acessem o 
site http://www.logosofia.org.br/ .”

o  pa a Ro igues,  do 3  an  de A inis r  icou em º lu  no C curs  S lange A recid dr  º o B  dm t ação, f  6  gar on o

Foto: Acervo pessoal
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A Alca - Academia de Letras, Ciências e Artes 
de Santa Rita do Sapucaí está com inscrições abertas para o 
Concurso Literário Edméa Carvalho edição 2014. Com 
temática livre, o Concurso vai premiar escritores ou poetas 
residentes no município de Santa Rita do Sapucaí. 

A Alca pretende com o Concurso - que leva o nome da 
fundadora da instituição - abrir espaço para produção de 
escritores e poetas. Outro objetivo é promover um debate 
sobre a necessidade de se promover as artes e a cultura no 
Vale da Eletrônica. “É preciso criar espaços e gerar 
oportunidades para que talentos aflorem. Muita gente 
talentosa está por aí sem saber do talento que tem, sem saber 
que são  escritores ou poetas. É preciso despertar isso”, diz o 
presidente da Alca, Evandro Carvalho da Silva.

As inscrições encerram em 31 de outubro.
O regulamento já está disponível na fan page da Alca: 

https://www.facebook.com/alcasrs
Mais informações pelo telefone (35) 9904 -7933.
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Concurso Literário abre espaço para 
novos talentos

O acadêmico Victor Hugo Neira Muñoz, então presidente da Alca, 
durante a premiação do Concurso na edição de 2010 

Foto: Evandro Carvalho

SuperTorres FAI 
Faça agora mesmo o seu download:

http://migre.me/lPxzL
Divirta-se e ainda concorra a prêmios!

Equipe TILT, de Cachoeira de Minas, 
obtém o 2º lugar no Festival de 

A equipe TILT da Escola Estadual Senador Bueno de 
Paiva, de Cachoeira de Minas, ficou com o vice-campeonato 
no Festival Internacional de Robótica FLL, durante a 8ª 
Olimpíada do Conhecimento, que aconteceu no Expominas, 
em Belo Horizonte, de 1 a 4 de setembro.  

O Festival teve como tema “Fúria da Natureza” e 
contou com a participação de crianças e adolescentes do 
Brasil, Canadá, Chile, Áustria, Estônia e Estados Unidos. Os 
participantes deveriam cumprir missões utilizando robôs 
construídos e programados por eles próprios. Nas provas, 
tinham que explorar e propor soluções inovadoras para 
prevenir e enfrentar desastres naturais.

A equipe TILT é formada por cinco estudantes do 
ensino fundamental: Adriana Letícia Corrêa Gifoni, Carl Betsa 
Costa, João Victor de Oliveira Gomes Ribeiro, José Marcolino 
Ribeiro Neto e Luiz Gabriel Vieira Costa. O técnico é o 
estudante universitário João Élio Oliveira Moreira e o mentor, 
Adriano Gifoni Cruz.

A FAI, por intermédio da ex-aluna, Regilene de 
Oliveira Gomes Ribeiro, que é mãe de um dos alunos, 
patrocinou parte da viagem dos estudantes à capital mineira. 

O diretor da Faculdade, professor José Cláudio 
Pereira, parabeniza os estudantes pela premiação. 

Foto: Divulgação

A FAI interage com seu público interno e externo por 
meio destes canais de comunicação: 

Portal da FAI: www.fai-mg.br
Jornal da FAI (impresso): periodicidade semestral – o 

próximo irá circular no início do mês de Novembro
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Acompanhadas da professora Denise da Silva, as 
alunas do  6º período do curso de Pedagogia da FAI visitaram o 
Museu Municipal Tuany Toledo de Pouso Alegre, no dia 6 de 
setembro. 

De acordo com a professora, a visita teve como 
objetivo aprofundar os estudos sobre Espaços de Memória e 
Patrimônio na Formação dos Educadores, parte dos 
conteúdos da Disciplina de Metodologia de História II.
 A comitiva foi recepcionada pelo agente cultural 
Mayke Riceli, que por meio de entrevista prévia preparada 
pelas alunas, respondeu com clareza e riqueza de 
informações sobre aquele espaço de memória. Segundo 
Mayke, o Museu foi concebido pelo senhor Alexandre Araújo 
(já falecido), considerado o guardião da memória do acervo.  

As alunas participaram com entusiasmo e, sem 
dúvida, o acervo composto por mais de 4 mil peças variadas, e 
devidamente catalogadas, despertaram interesse histórico e 
pedagógico nas novas rotinas de aprendizagem que as alunas 
certamente exercitarão”, enfatizou a professora Denise. 

Alunas de Pedagogia visitaram o 
Museu Municipal Tuany Toledo

Alunos formandos dos cursos da FAI 
celebram os “Cem dias”

Com descontração e alegria, os alunos formandos 
dos cursos da FAI celebraram os cem dias que faltam para o  
encerramento das aulas com o evento intitulado “Cem dias”. A 
comemoração foi realizada na noite de 28 de agosto, quando 
foi descerrada a placa denominada “Desesperômetro”, pelo 
diretor da Faculdade, professor José Cláudio Pereira, que 
apoiou a iniciativa dos alunos. 

A brincadeira, que já está se tornando uma tradição 
entre os alunos concluintes dos cursos de graduação da FAI, é 
organizada pela comissão de formatura.

O aluno do 4º ano B de Administração, Leandro 
Vagner dos Reis, emocionado, falou em nome da turma: “Há 
pouco menos de quatro anos demos um grande passo em 
nossas vidas, muitos de nós cheios de incertezas, dúvidas e 
com receios do que encontraríamos ao longo dessa 
caminhada que se chama graduação. Mas, enfim, aqui 
estamos, há cem dias do final. Ufa! Ao longo dessa caminhada 
adquirimos amigos, conhecimentos, experiência e 
aprendemos a nos superar à cada novo desafio. Aprendemos 
a conviver com as diferenças e polir nossas aptidões. Não foi 
fácil chegar até aqui. Foram inúmeras noites acordadas, finais 
de semanas cheio de trabalhos, provas, mais trabalhos e mais 
provas que pensávamos que não daríamos conta e demos. 
Estamos hoje na reta final, dando os últimos passos rumo à 
tão sonhada formatura.”

Alunos formandos dos cursos da FAI celebram os “Cem dias”

Foto: Acervo pessoal
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