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Aprendendo na prática: Alunos de Engenharia de Produção visitam a empresa
'Moabe Energia'

Alunos do Curso de Engenharia de Produção - Turno: matutino

Alunos do Curso de Engenharia de Produção - Turno: noturno

Os alunos do 1º ano de Engenharia de Produção da FAI,
realizaram uma visita técnica à Moabe Energia, empresa
especializada na produção de peças usinadas e estampadas,
atuando há 22 anos em Itajubá – MG. As visitas ocorreram nos
dias 24, no período noturno; e no dia 26, para a turma da manhã,
com a supervisão do Professor Carlos Alberto Mont'Alvão.
O Professor explica que a visita realizada nesse mês, faz
parte de um programa de quatro visitas previstas para o primeiro
semestre letivo do curso, como parte das atividades da disciplina
Introdução à Engenharia de Produção. “Vamos realizar a
segunda visita em uma empresa de Santa Rita do Sapucaí; no
dia 12 de abril faremos uma visita à BOVESPA em São Paulo; e
entre os meses de maio e junho, visitaremos uma empresa
multinacional.
Mont'Alvão explica a importância das visitas: “as visitas
técnicas permitem aos alunos identificar as várias áreas de
atuação
do Engenheiro de Produção, colaborando para que o
O Acesso

aluno associe a formação teórica, com a situação prática que
vão enfrentar quando estiverem estagiando ou trabalhando na
área”, diz.
A visita técnica teve início com a apresentação da
empresa pelo Engenheiro de Produção Fabrício S. Andrade,
Gerente Industrial, acompanhado pela Francine Braga de
Moura, aluna do 3º ano de Administração na FAI, e filha de
Célio Dias Moura, um dos sócios proprietários. Os alunos
tiveram oportunidade de conhecer toda a estrutura da
empresa, os maquinários e as etapas do processo de
produção. Ao final, a empresa ofereceu um lanche para todos
os participantes.
A aluna Andressa Carvalho participou da visita na
turma da manhã e destacou: “O Engenheiro Fabrício nos
mostrou o que ele faz e já fez. Os projetos implantados por ele e
as melhorias obtidas, mostrando assim qual é o papel de um
Engenheiro de Produção dentro de uma empresa”, comenta.

Profissionais de Branding e Responsabilidade Social
ministram workshops temáticos na FAI
Um dia de aprendizado e aprimoramento profissional
com workshops temáticos. Foi assim o sábado (22) para os
alunos de pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e
Gestão Estratégica de Marketing da FAI.
Eles participaram de workshops com os temas:
'Branding' e 'Responsabilidade Social Empresarial', ministrados
pelos profissionais: José Willian Mattioli, consultor na área de
Gestão de Pessoas; e Eduardo Muniz, sócio-diretor da empresa
TopBrands.
Durante o dia, as atividades reuniram teoria e prática,
por meio de discussões, testes e dinâmicas entre os presentes,
com duração de oito horas.
A responsável pelo Departamento Pessoal da FAI,
Viviane Souza Borges, elogiou a apresentação de Mattioli e ficou
muito satisfeita com o conteúdo apresentado e as atividades
realizadas. ”Foi muito bom participar da dinâmica e aprender

mais sobre o tema. O principal aprendizado do Workshop diz
respeito a como responsabilidade social empresarial deve ir
além das práticas obrigatórias, pois todos os colaboradores de
uma empresa devem estar preparados para implementar
ações de responsabilidade social empresarial. Além disso,
deve existir também a preocupação com o futuro da
companhia, da sociedade e com o bem-estar de todos os
funcionários e, principalmente, com a preservação do meio
ambiente”, explica.
No curso de Branding, Eduardo Muniz, tratou de como
se dá a construção e o gerenciamento de uma marca, o uso da
'Pirâmide do Branding' para analisar e medir o valor de uma
marca para o mercado e o papel da marca no mundo atual. “As
marcas são componentes importantes na sociedade”, afirma.
O designer gráfico Christopher de Souza, ressaltou os
principais pontos do curso. “O workshop ministrado por
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Eduardo Muniz foi uma grande oportunidade de entrar em
contato com o tema branding, o qual foi direcionado, em quase
sua totalidade, às práticas do mercado. Com uma linguagem
moderna, descontraída e de fácil acesso, o palestrante
demonstrou possuir um vasto conhecimento na área e
proporcionou aos alunos uma visão bem clara e objetiva do
conceito de branding. Em um segundo momento foi proposta
uma atividade prática, que serviu de complemento ao conteúdo
teórico e foi responsável pelo arremate final do conteúdo”,
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concluiu.
De acordo com a coordenadora dos cursos, professora
Sandra Carvalho, a inclusão de workshops temáticos nas
grades dos cursos de pós-graduação da FAI tem como objetivo
permitir uma atualização contínua da área, trazendo aos
alunos temas sempre atuais ministrados por profissionais
experientes. “É um dos nossos importantes diferenciais”,
afirma a coordenadora.

Professor da FAI liderou equipe campeã do Avance!

Integrantes da Equipe vencedora do Avance! Da esquerda para a direita: Celso Carneiro, Prof. Alexandre Magalhães, Daniela Xavier e Anna Menge de Freitas

A equipe “Empreendedores do Vale” da Incubadora
Municipal de Empresas Sinhá Moreira – Prointec (Santa Rita do
Sapucaí-MG) foi a vencedora do Avance! – jogo educacional e de
negócios – com incubadoras de todo o Brasil. O jogo é idealizado
pela Anprotec, em parceria com o Sebrae, e executado pela
Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ – RJ.
A “Empreendedores do Vale” foi liderada pelo Professor
da FAI Alexandre de Franco Magalhães e integrada pelos
membros da Incubadora Municipal: Diretora da Divisão de
Programas de Incubação, Daniela Lúcia Xavier; Secretária
Executiva, Anna Maria Menge de Freitas; e o Analista Financeiro,
Celso José de Almeida Carneiro.
Segundo o Professor da FAI, o Avance! foi uma competição
destinada às incubadoras e parques tecnológicos associados à
Anprotec, que teve como finalidade proporcionar a vivência na
gestão de empresas por meio de tomadas de decisões
gerenciais e estratégicas e avaliação das consequências
dessas decisões.
Ele explica que a parceria entre a FAI e a Prointec foi
essencial para a formação da equipe e realização das atividades
do jogo. “Como ministro jogos de empresas nos cursos de
graduação e pós-graduação da FAI, e aproveitando a parceria
existente entre FAI e Prointec, onde a FAI faz parte do Conselho
Consultivo e Deliberativo da Incubadora Municipal, nos
motivamos e realizamos a inscrição da Incubadora Municipal
para a participação no jogo como uma forma de vivenciarmos a
gestão de uma empresa”. “Durante a competição, elaboramos
estratégias de curto, médio e longo prazo para tomadas de

decisões nas áreas de produção, distribuição, marketing,
finanças inovação, internacionalização e recursos humanos. As
decisões em cada período do ano eram tomadas com base nos
indicadores macroeconômicos do país e também em análise
da concorrência”, comenta o Professor.
O Avance! teve duas fases: classificatória, com cinco
rodadas, e final, com seis.
Minas Gerais foi o estado com o maior número de inscrições: 4
equipes, de um total de 58 inscritas. Na segunda fase, que
aconteceu em fevereiro, 3 equipes mineiras continuavam na
disputa. O resultado da equipe campeã foi divulgado no início
do mês de março.
“O jogo foi de grande importância para toda equipe
"Empreendedores do Vale", com situações que propiciaram a
aprendizagem e fixação de conceitos e de processos de gestão
empresarial”, lembra Alexandre.
Para a Diretora da Incubadora Daniela Xavier, a
participação do Prof. Alexandre foi de extrema importância
para o resultado da equipe. “O fator que mais influenciou nossa
vitória foi, sem dúvida, a colaboração do nosso conselheiro
Prof. Alexandre Magalhães, que conhece bastante sobre esta
metodologia de inserir jogos no aprendizado e nos ajudava na
análise dos resultados e novas tomadas de decisões."
A Equipe “Empreendedores do Vale” ganhou a
oportunidade de participar de uma Missão Internacional da
Anprotec, com todas as despesas custeadas pela Associação.
Uma experiência única de vivência no exterior.
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Aluno de Administração cria rede de relacionamento na internet
Em menos de dois meses site tem mais de 2.000 participantes

Logo após uma aula de Empreendedorismo veio o
insight: criar uma rede de relacionamento que unisse os
conhecimentos de sala de aula com um antigo entretenimento:
comunidades de rede social de perguntas e respostas.
Foi assim que teve início a ideia de criação do elaele.com.br, um
site de relacionamento de perguntas e respostas, em que o
usuário cadastra-se e interage com os participantes da rede.
O site foi ao ar no dia 20 de fevereiro de 2014. Desde
então, a rede vem crescendo, e conta atualmente com quase
2.000 participantes.
Gabriel Reynard, estudante do 3º ano de Administração
da FAI, foi quem teve a ideia. Natural de Campos do Jordão mora
em Santa Rita do Sapucaí há dois anos, e nos contou um pouco
sobre o site de relacionamento: elaele.com.br.
Assessoria FAI: Como surgiu a ideia de criar uma rede de
relacionamento?
Gabriel: De uma antiga comunidade de um site de
relacionamento que se chamava: Mulheres perguntam e
Homens respondem e vice-versa. A comunidade era muito
engraçada e divertida, mas como perdeu muitos usuários,
acabou desativada. Após alguns anos, conversei com um amigo
que também participou dessa comunidade, para convidá-lo a
trabalhar a ideia comigo.
Assessoria FAI: Como funciona?
Gabriel: A rede funciona da seguinte forma: você se
cadastra, faz uma pergunta e aguarda as respostas de outros
usuários. As perguntas e respostas giram em torno de vários
assuntos: comportamento, encontros, estilo, fim de
relacionamento amoroso, paquera, saúde e sexo.
O Acesso
Assessoria FAI: Quais os principais obstáculos que você
enfrentou para colocar o site no ar?
Gabriel: A maior dificuldade foi construir o site, pois é
preciso muito conhecimento em desenvolvimento web para
fazer um site de qualidade. Além disso, a questão financeira foi
um grande problema, tivemos que economizar bastante para
poder aplicar o que sobrava no site.
Assessoria FAI: Você está recebendo feedback dos
atuais usuários?
Gabriel: Muitos usuários estão nos enviando elogios e
sugestões sobre o site. Além de críticas, que nos fazem trabalhar
duro para melhorar. Os usuários enviam os feedbacks pelo
sistema de mensagens do próprio site e pelo e-mail de contato:
contato@elaele.com.br

Assessoria FAI: Quais são seus planos para o site de
relacionamento?
Gabriel: Investir no design da página, lançar um
aplicativo para iPhone e Android, investir em assessoria de
imprensa e aumentar significativamente o número de
usuários. A meta é conquistar um milhão de usuários nos
próximos dois anos.
Assessoria FAI: Qual o papel dos conhecimentos
adquiridos em sala para a criação da rede?
Gabriel: Na FAI aprendi e continuo aprendendo sobre a
importância do empreendedorismo; os passos iniciais para
criar uma empresa com segurança, minimizando os erros e
maximizando os acertos; e como elaborar um Plano de
Negócios, tão decisivo na criação de qualquer negócio.
Alguns professores me ajudaram com opiniões e
sugestões a respeito do site. A opinião deles foi importante e
me ajudou a evitar erros básicos que uma micro-empresa
comete.
Assessoria FAI: Considerações Finais.
Gabriel: Quero agradecer a FAI por manter um
excelente Curso de Administração, formando excelentes
profissionais no Vale da Eletrônica.
É com muita honra que estudo nesta faculdade e
agradeço todo o apoio que tenho recebido no aperfeiçoamento
do site elaele.

SEMANA DA FAI 2014
UMA SEMANA REPLETA DE CONHECIMENTO E DIVERSÃO

De 05 a 09 de maio
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Alunos da FAI ganham Biblioteca Virtual
“Com a Biblioteca virtual os alunos terão acesso a mais de 2.000 títulos em qualquer lugar em que se encontrem,
bastando para isso ter acesso à internet”.
Já está disponível para a comunidade acadêmica
(alunos, docentes e colaboradores) da FAI o acesso a quase
2.000 títulos virtuais, disponibilizados gratuitamente para a
leitura on-line, por meio da Biblioteca Virtual Universitária
Pearson. O acesso virtual aos exemplares complementa o
acervo impresso da Biblioteca “Regina Maura Pinto Zingoni”
Para o Diretor da FAI, José Cláudio Pereira, a Biblioteca
Virtual é um importante investimento. “O uso da biblioteca
virtual pelos alunos da FAI vai ao encontro dos indicadores que
apontam um crescimento anual acentuado na venda de e-books
e um decréscimo persistente no volume de venda de livros físicos
ou impressos.
“Os alunos terão acesso aos títulos em qualquer lugar
em que se encontrem, bastando para isso ter acesso à internet. A
comodidade para os alunos acessarem as obras virtuais justifica
o investimento adicional que a FAI está fazendo”, comenta o
Diretor.
A Biblioteca da Instituição tem um grande número de
exemplares, atendendo a todos os cursos de graduação e pósgraduação. Recebe frequentemente novos títulos, e pelo espaço
físico limitado, era preciso pensar em alternativas para
continuar disponibilizando esses materiais de outra forma. Foi a
partir daí, que surgiu a iniciativa de implementar a Biblioteca
Virtual na FAI, uma opção a mais de acesso a acervos de
qualidade e atualizados.
“Diminui a pressão sobre a necessidade de espaço
físico para guardar, expor e conservar livros à disposição dos
alunos e local aconchegante para a leitura. O número de livros
exigidos pelo MEC para cada curso é muito grande. Os
investimentos exigidos para o setor são altos e a renovação é
freqüente”, afirma José Cláudio.
De acordo com a Bibliotecária Magda Soares, adquirir a
O Acesso
plataforma é uma tendência atual de grandes instituições, o
armazenamento das informações na nuvem de dados da
internet, facilitando o acesso dos acadêmicos a novas
informações.
“Nossa biblioteca tem um grande número de livros. Para suprir a
falta de espaço físico, veio a idéia do acervo digital. Uma solução
para nosso espaço e uma ótima alternativa para os alunos”.
“Nossa expectativa é que os alunos aproveitem essa ferramenta
fantástica e acessem ativamente a plataforma”, diz Magda.
Além da consulta aos textos dos livros, o sistema ainda
permite inserir anotações eletrônicas, gravar comentários no
perfil do usuário e fazer marcações nas páginas. Além disso, é
possível imprimir até 50% do conteúdo do livro, desde que
compre os créditos de liberação de impressão do conteúdo, no
próprio site. Se o usuário se interessar em comprar o livro

Curta o facebook da FAI
https://www.facebook.com/fai.ensinosuperior

