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FAI apoia o Projeto “Fábrica de Sorrisos”
O Grupo de Voluntários “Amor” está realizando o
Projeto “Fábrica de Sorrisos”, com o objetivo de arrecadar
brinquedos novos e usados, em benefício das crianças
atendidas pela APAE – Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santa Rita do Sapucaí. Para doar, é preciso
entrar em contato com um dos integrantes do Grupo “Amor”.
Em apoio à campanha, a FAI – Centro de Ensino
Superior em Gestão, Tecnologia e Educação – está auxiliando o
projeto na divulgação, incentivo à doação e como posto de
arrecadação. As doações podem ser entregues na recepção da
FAI até o dia 09 de Maio.
No mesmo dia, será realizado um evento na APAE,
para a entrega dos brinquedos arrecadados durante o Projeto.
Segundo o voluntário Diego Dulval de Freitas, “o objetivo do
Projeto é levar diversão para as crianças da APAE através dos
brinquedos, “fabricando” muitos sorrisos. Por ser uma época do
ano em que não se tem o costume de realizar campanhas
desse tipo, muitas vezes, essas crianças não têm a
oportunidade de se divertir, e é aí que nós entramos em ação”,
afirma Diego.
Para entrar em contato com os voluntários:
Alessandro Martins (35) 9955.8545
Diego Freitas (35) 9868.8550
Tayná Ribeiro (35) 9852.3942

O Grupo “Amor” e a FAI contam com a sua doação!

Aluno da FAI é indicado ao Prêmio GNT Fashion em São Paulo
O estudante do 1º semestre de Pedagogia, Tainan
Henrique Silva Machado foi indicado para concorrer ao Garoto
Referência GNT 2014, representando o município de Santa
Rita do Sapucaí-MG. Tainan já foi premiado em 2013, e
concorre pela segunda vez consecutiva.
A escolha do nome para representar a cidade de Santa
Rita do Sapucaí foi feita pela própria organização do evento no
dia 07 de março em São Paulo. Foram oito rapazes inscritos, e
Taynan Henrike (nome artístico) foi o escolhido.
Em agosto, ele participará da solenidade de escolha do Garoto
GNT Fashion 2014 do Estado de Minas Gerais. “Estarei
representando a força jovem do município e do estado, em prol
da cultura local”, fala.
O critério de escolha do Garoto Referência, segundo
Tainan é: “o jovem que mais se destacou na cidade em prol da
política jovem, da cultura local e de movimentos beneficentes
do município”, explica.
O aluno participa atualmente de várias atividades ligadas à educação: É bolsista do PIBID/FAI – Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência da FAI; realiza trabalhos junto à Secretaria Municipal de Educação; é Presidente do Conselho
Municipal de Juventude e Presidente do Grupo de Teatro Café com Leite.
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Logo que ingressou no Curso de Pedagogia, Tainan já
demonstrou seu interesse pela educação ao se inscrever para
uma bolsa no – PIBID/FAI.
O PIBID é um programa institucional de bolsas
gerenciado pela CAPES, que busca valorizar e aperfeiçoar a
formação de professores para a educação básica.
Para ele, “a educação é a base para toda conquista,
optei fazer pedagogia por já estar envolvido na área da
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educação, cultura desde pequeno. Como já dizia o sábio Nelson
Mandela 'A educação é a única arma capaz de mudar o mundo',
lembra.
Tainan agradece todo o apoio e torcida que vem
recebendo. “Agradeço a todos os meus colegas, amigos,
incentivadores e principalmente a Deus, pois sem ele não
somos nada”, diz.

PIBID/FAI realiza primeiro encontro com alunos bolsistas

Reunião com os alunos bolsistas do PIBID/FAI. Atividades nas escolas teve início na primeira quinzena de abril.

Os alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID/FAI participaram no último dia
02, da reunião para apresentação das ações que serão
desenvolvidas nas escolas conveniadas a partir da segunda
quinzena de abril.
A reunião aconteceu na FAI, das 8h às 11h30 e das 14h
às 17h, sob a orientação dos professores coordenadores de área:
Adriana de Moraes, Camila Zucareli, Cláudia Novaes e da
coordenadora institucional Valéria Paduan Silva.
Neste encontro, os alunos foram distribuídos entre as
escolas que participam do programa, de acordo com o nível de
ensino que foram disponibilizados pelas instituições de ensino e
com o período que o aluno está cursando na faculdade.
Em seguida, a professora Adriana de Moraes realizou
uma palestra sobre ética e educação, apresentando aos alunos
qual deverá ser a postura profissional dos futuros educadores no
desenvolvimento das atividades propostas pelo Pibid. A
professora ressaltou ainda que o principal objetivo da presença
dos bolsistas nas escolas e do programa Pibid é contribuir com a
melhoria da qualidade de ensino.
Na sequência, a professora Cláudia Novaes fez uma
explanação com o tema: 'Os diferentes usos do espaço escolar
na educação infantil', apresentando aos alunos a bibliografia
que será utilizada para atuação nesses espaços, de forma a

atender a legislação vigente.
Para a coordenadora de área, Camila Zucareli, os
bolsistas terão quatro anos para vivenciar as melhores
práticas, conhecer a realidade das escolas do município, o que
resultará em uma aprendizagem significativa para os futuros
educadores.
No dia 07 de abril, a reunião foi com os professores
supervisores das escolas, para que os mesmos tomassem
conhecimento das distribuições dos alunos em suas
instituições e das atividades planejadas para o primeiro
bimestre.
A Coordenadora Institucional Valéria Paduan falou
sobre a importância dos bolsistas, na primeira semana de
atividades nas escolas, conhecerem a equipe pedagógica e
técnico-administrativo, espaços físicos e, em especial, o
projeto pedagógico.
Valéria concluiu agradecendo e ressaltando que as
reuniões com os professores supervisores designados para
acompanhar os bolsistas, têm acontecido com o apoio e a
presença de Maria Cleusa da Silva, Diretora de Divisão do
Ensino Fundamental; Viviane Forchito Salustiano, Diretora de
Divisão de Educação Infantil e dos diretores das escolas
conveniadas, demonstrando o envolvimento e o apoio ao
projeto PIBID/FAI.

SEMANA DA FAI 2014
UMA SEMANA REPLETA DE CONHECIMENTO E DIVERSÃO

De 05 a 09 de maio
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FAI realiza ação solidária em Asilo de Santa Rita do Sapucaí
“Sou de Pernambuco, moro aqui há treze anos. Estou adorando esta festa que a FAI está proporcionando para nós. O que
mais gosto? Da música! Adoro cantar: “Sentimental eu sou, eu sou...” dizia feliz, a residente Terezinha Gonçalves Machado.
Na quinta-feira (10), o Núcleo de Cultura e Cidadania (NCC) da FAI realizou a primeira visita de 2014 ao Asilo de Santa Rita do
Sapucaí, com música e muitas surpresas para os residentes.
Foi uma tarde de descontração, onde funcionários da FAI e os alunos Angélica Castro, Dalberto Júnior, Diego de Freitas e
Pablo Nora participaram da ação social conversando com os idosos, servindo lanche, dançando e fotografando, além de realizarem
a entrega de ovos de Páscoa, antecipando os votos de uma 'Feliz Páscoa'.
A visita contou com a presença do diretor da FAI José Cláudio Pereira, do Gerente Financeiro Aldo Morelli, da Profa. Sandra Carvalho e
de alguns membros da Faculdade Aberta à Maturidade da FAI.
A coordenadora geral do Asilo, Irmã Maria Vanda Resende Montti agradeceu a FAI pela realização do evento: “É com grande
satisfação e alegria que acolhemos - mais uma vez - a presença da FAI em nosso meio, nos proporcionando esta festividade de
Páscoa. A FAI é uma instituição participativa junto às entidades sociais de Santa Rita do Sapucaí. Em nome de todos os idosos, da
diretoria, das irmãs, eu agradeço à comunidade FAI. Feliz Páscoa a todos!”.
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Mais uma quinta-feira de cultura e descontração na FAI
No dia 27 de março aconteceu mais uma edição do
Projeto “Coisas Nossas”, promovido pelo Núcleo de Cultura &
Cidadania da FAI.
A programação da manhã teve som ambiente para
descontrair os alunos no final da semana de provas. Já os alunos
do noturno tiveram a oportunidade de assistir a apresentação
'Everythings' do Grupo de pantomima 'UPA' – União
Presbiteriana de Adolescentes – de Santa Rita do Sapucaí.
Integrantes do Grupo 'UPA'
O Grupo 'UPA' é formado por cerca de vinte e cinco
adolescentes, entre eles a aluna do 2º ano de Administração da
FAI, Ana Caroline Ross Pereira, responsável pelas apresentações
do Grupo na modalidade teatral. O grupo também realiza
apresentações em outras modalidades artísticas como dança,
teatro e música.
De acordo com Ana Caroline, o grupo surgiu há alguns
anos. “Adolescentes que tinham vontade de fazer a diferença na
cidade, através da arte e criatividade, abordando e
conscientizando sobre vários temas”, explica.
Para a apresentação na FAI, Ana conta que pantomima é “uma
representação que não utiliza a linguagem verbal, apenas a
linguagem corporal, o que da liberdade para o público interpretar
como quiser”. “A escolha da pantomima para a apresentação na
quinta-feira deu-se por ser uma modalidade impactante e
chamativa, exercitando a mente de cada espectador”.
Enredo
Sobre o enredo da história interpretada pelo Grupo, Ana
Carolina fala: “É a história de uma jovem que buscou felicidade
através de coisas fúteis, relacionamentos descompromissados,
consumismo desenfreado, alcoolismo e a busca pelo corpo
perfeito, recebendo uma satisfação passageira e ilusória”.
“Nosso primeiro objetivo foi conscientizar o público sobre como
essas coisas escravizam e matam. O segundo foco foi mostrar
que há ajuda para o jovem que se encontra no meio dessas

Integrantes do Grupo 'UPA'

coisas ruins. Essa ajuda é um amigo verdadeiro disposto a
ajudar. Este amigo verdadeiro é Deus, através do seu filho
Jesus, que veio a esse mundo para nos ensinar a viver da
maneira correta”, complementa a aluna.
A aluna agradeceu a oportunidade de divulgação do trabalho
do Grupo. “Gostaria de agradecer em nome do grupo, a
oportunidade de mostrar mais sobre nosso trabalho,
compartilhando um pouco de arte, e não só arte, mas valores
morais também, como no caso da pantomima apresentada,
que falava de drogas, dinheiro e bebida”, diz.
Quer participar do “Coisas Nossas”?
As inscrições para a edição de abril já foram
preenchidas, mas você pode se inscrever para a edição de
maio. Envie um e-mail para faicomunica@fai-mg.br ou ligue:
3473.3016 (Assessoria e Marketing da FAI).

Estudantes de Sistemas de Informação recebem certificação de empresa
multinacional
A FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e
Educação – em parceria com a Cisco Networking Academy, entregou os
certificados aos alunos de 2º ano do curso de Sistemas de Informação, pela
conclusão da disciplina de Inglês Instrumental realizada com apoio dos
cursos da Academia Cisco.
A entrega dos certificados aconteceu nos dias 03 e 04 de abril,
conduzida pela Professora Eunice Gomes e pelo Professor e instrutor
certificado André Godoi Chiovato.
A Cisco System é uma multinacional que fornece produtos para a
área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e figura entre as
maiores fabricantes de equipamentos utilizados para comunicação de redes
e computadores do mundo. Com as suas certificações profissionais, a Cisco
oferece ao mercado pessoas capacitadas com as suas tecnologias,

A Profa. Eunice Gomes e os alunos do 2º ano de SI da FAI
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permitindo-lhes empregá-las em seus clientes localizados em
todo o mundo.
Segundo a Profa. Eunice Gomes, “capacitar o
estudante para ler e compreender textos técnicos em Inglês
juntamente com a possibilidade de certificação, ajudam os
alunos de graduação a ampliar suas possibilidades de atuação
no mercado de trabalho”.
Sobre o mercado de trabalho para os profissionais que
possuem este diferencial no currículo, a Profa. Eunice
acrescenta: “Por meio das parcerias acadêmicas realizadas
com os produtores e fornecedores de tecnologias é possível ter
acesso aos equipamentos, softwares e outros materiais
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produzidos por essas próprias empresas. Desta forma, os
estudantes já podem interagir com as soluções técnicas
utilizadas no ambiente profissional, aumentando
consideravelmente o horizonte de ingresso em suas carreiras”.
Para o estudante Edgard Lopes “participar do curso
foi uma experiência muito boa. Além do conhecimento técnico
que o certificado garante, e que nos auxiliará nos próximos
passos do curso, tivemos a oportunidade de conhecer melhor
sobre a prática de quem já está na área. Além disso, a partir de
agora, podemos realizar novos cursos com a qualidade que a
Cisco NetAcad oferece”.

www.facebook.com/fai.ensinosuperior

