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Cinco equipes mais bem colocadas em Startup Weekend têm alunos da FAI

Equipe da 'Help Shop', vice-campeã do Startup Weekend Inatel.

Nos dias 11,12 e 13 de abril foi realizado no Inatel, o
primeiro Startup Weekend no Vale da Eletrônica.
O Startup Weekend é um evento de
empreendedorismo com a proposta de reunir profissionais
criativos para que trabalhem com ideias inovadoras na criação
de um modelo de negócios eficiente, sob condições de extrema
incerteza, ou seja, umaStartup criada em 54 horas.
As melhores ideias foram selecionadas, e assim foram
definidas as equipes participantes. As equipes receberam
orientações de vários mentores convidados para o evento, que
auxiliaram na realização das atividades durante os três dias.
O evento global de empreendedorismo recebeu profissionais e
estudantes de várias cidades do país.
No resultado final, quatro alunos da FAI – Centro de
Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação –
integravam as cinco equipes mais bem colocadas.
Diego Dulval de Freitas, aluno do 1º ano do curso de
Sistemas de Informação, participou pela equipe Help Shop, 2º
colocada no Startup Weekend. Ele conta que o projeto inicial
era outro, mas depois de receber orientações dos mentores e
passar por um novo brainstorm, surgiu a ideia do Help Shop.
“Depois que concluímos que a primeira ideia seria inviável,
pensamos em criar algo para facilitar a vida dos consumidores
que perdem muito tempo pesquisando por lojas e promoções”.

“Então, criamos um aplicativo para ajudá-los nessas buscas, por
meio de notificações no smartphone. Assim,os consumidores
poupam o tempo que seria gasto para conseguir essas
informações”.
Diego fala que sua equipe não esperava o resultado
“estávamos competindo com projetos muito bons e com pessoas
bastante criativas. Foi uma surpresa o 2º lugar”, conta.
Os alunos do 2º ano de Administração, Luana Ramos,
Odília Cavalcanti e Pedro Henrique Pagliarini, integraram a
equipe que conquistou a quarta colocação, recebendo menção
honrosa pelo projeto BigPic.
Segundo Pedro Henrique, o ‘BigPic’ é um site de ecommerce que estabelece um Marketplace business to business
em indústrias de eletrônica para comercialização de
componentes e equipamentos obsoletos sem a intermediação
de revendedores, o que favorece empresas grandes e pequenas”.
Pedro ainda falou como foi participar do evento: “Para a
criação da startup, contamos com uma excelente equipe de
mentores que nos ofereceu feedback a todo momento e nos
ajudou a viabilizar a ideia.Depois de concluir a criação da
empresa, apresentamos um Pitch de cinco minutos à banca
julgadora que nos ofereceu uma menção honrosa pela BigPic.
A FAI parabeniza todos os alunos que participaram do
primeiro Startup Weekend realizado em Santa Rita do Sapucaí.

2ª fase do Aluno FAI 2014
Votação da Comunidade FAI de 30/04 a 15/05 no FAI Online
(serão classiﬁcados 10 candidatos, sendo 5 rapazes e 5 moças)
Divulgação dos ﬁnalistas dia 19 de maio.
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Intervalo musical
na FAI
Cinco equipes
mais bem colocadas
em Startup
Weekend têm alunos da FAI
Edição Projeto 'Coisas Nossas' de abril traz som ao vivo nos intervalos das aulas

Final da apresentação noturna do Projeto 'Coisas Nossas'.
Os alunos do 4º ano aproveitando o clima de descontração.

Banda Utopia posa para foto antes da apresentação no 'Coisas Nossas'

A edição de abril do Projeto 'Coisas Nossas', realizada
na última quinta-feira, teve duas apresentações musicais nos
intervalos das aulas, promovendo um momento de
descontração e integração entre alunos, professores e
funcionários, e valorizando os talentos da comunidade FAI –
Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação.
Pela manhã, os alunos da FAI prestigiaram a Banda Utopia,
formada pelas alunas do Colégio Tecnológico: Ana Clara Rezeck,
Bruna Braga, Fernanda Pereira e Priscilla Araújo, tocando
músicas nos estilos: MPB, pop, rock, sertanejo, entre outros.
Segundo a integrante Bruna Braga, a banda Utopia
formou-se a partir de apresentações realizadas em outro projeto
cultural, o ‘Café Filosófico’ do Colégio Tecnológico. Ela conta que
a banda realiza apresentações no projeto há cerca de dois anos,
e que há pouco tempo decidiram formar oficialmente a banda
Utopia. A banda já se apresentou até no Museu de Santa Rita do
Sapucaí. “Já realizamos diversas apresentações na cidade de
Santa Rita do Sapucaí e estamos aceitando novos convites”.
Para Bruna, a oportunidade de se apresentar no Projeto
'Coisas Nossas' é importante para ajudar na divulgação de novos
talentos “É um bom incentivo para os alunos demonstrarem
seus talentos. Muitos aqui nunca tiveram essa oportunidade, e a
FAI abre esse espaço”.
À noite, os alunos Adilson, Daniel e William soltaram a
voz, cantando e encantando o público presente com músicas no
estilo sertanejo.
Adilson diz que o trio se apresenta profissionalmente há
pouco tempo, e que se reúnem para tocar entre amigos há seis
anos.
O aluno disse estar bastante satisfeito com o retorno
que ele e seus companheiros tiveram da apresentação no
'Coisas Nossas'. “É um espaço cultural importante para todos da
instituição”, completa.

Projeto 'Coisas Nossas' Apresentação noturna

2ª fase do Aluno FAI 2014

Projeto 'Coisas Nossas' Apresentação matutina
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Alunos de Engenharia de Produção visitam a BM&F BOVESPA
Acompanhados pelo professor Carlos Alberto
Mont'Alvão, os alunos do 1º ano de Engenharia de Produção da
FAI, realizaram uma visita técnica, no último dia 12 de abril, à
Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA.
Os alunos receberam as credenciais de visitantes e
foram divididos em grupos. Todos participaram das mesmas
atividades, mas em momentos diferentes, para que pudessem
absorver melhor as informações.
A primeira atividade foi a exibição de um vídeo sobre a
BOVESPA, seu funcionamento e as principais empresas
investidoras. Em seguida, os estudantes acompanharam um
filme 3D, que explicou o que é o Mercado de Capitais e sua
importância para o desenvolvimento da economia brasileira,
além de assistirem uma palestra e uma simulação com os
conceitos básicos de como é o funcionamento na compra ou
venda de ações ou derivativos.
O aluno Jeferson Luiz Maduro conta que esse foi um
dos pontos altos do passeio: “Foi através do museu interativo
que nós conhecemos a história da BOVESPA, de uma forma
muito legal. Passamos por quatro salas, uma espécie de linha
do tempo, onde ao final de cada apresentação, éramos
direcionados à próxima sala, dando sequência à história.
Depois disso, ainda assistimos a simulação de um pregão, foi
bastante divertido, lembra.”
Para Mont'Alvão, o cinema itinerante possibilitou aos
alunos conhecerem a história da fusão entre BMF (bolsa de
valores) e BOVESPA (bolsa que comercializava ações),
originando a BM&F BOVESPA.

Alunos de Engenharia de Produção e Professor Mont'Alvão
após visita à 3ª maior bolsa de valores do mundo.

As visitas
As visitas técnicas à BOVESPA fazem parte da
programação de atividades complementares do curso de
Administração há 14 anos.
Segundo o professor Mont'Alvão, “as turmas de
Administração que participaram até o ano de 2005 tiveram a
oportunidade de ver o funcionamento do pregão viva-voz, que
desde esta data foi extinto, já que os negócios de compra e
venda de ações hoje são feitas eletronicamente”, comenta.
Sob a organização do professor Mont'Alvão, a última
viagem foi dedicada, pela primeira vez, aos alunos de
Engenharia de Produção. A programação anual de visitas
passará a fazer parte também das atividades do curso de
Engenharia de Produção.

Alunos de pós-graduação participam de aula virtual com plataforma EaD da
empresa MaxinTV
Os Alunos do curso de pós-graduação em Gestão
Estratégica de Projetos (Metodologia PMI) da FAI participaram,
em caráter experimental, de uma aula virtual utilizando a
plataforma para EaD (Educação a Distância) desenvolvida pela
empresa MaxinTV.
A coordenadora do curso Valéria Paduan explica que
esta ferramenta possibilita aos alunos acessarem um
ambiente de sala de aula via internet, com contato em tempo
real com o professor e com os “colegas de classe”.
Ainda segundo a coordenadora, “esta iniciativa faz
parte do projeto piloto de Educação a Distância da FAI, e tem
como principal objetivo proporcionar aos alunos dos diversos

Alunos de pós-graduação em Gestão de Projetos.
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cursos oferecidos pela instituição maior flexibilidade para os
estudos. A ideia é que esta plataforma funcione como um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou seja, uma
extensão da sala de aula, possibilitando uma maior interação
entre professores, alunos e alunos-alunos, contribuindo desta
forma, para uma aprendizagem mais significativa”.
A aula experimental foi ministrada pelo professor
Jeferson Souza (PMP), na disciplina de Gestão de Qualidade em
Projetos, que falou sobre a novidade: “A experiência realizada
através de uma ferramenta de educação à distância fomenta
uma maior instigação à pesquisa, leitura e à construção do
conhecimento. Esta primeira atividade realizada pela FAI
demonstra que, a parceria entre a instituição, professores e
alunos se alinha perfeitamente com o objetivo de qualidade
desejada por todos os participantes, propiciando um ambiente
para discussão, ampliando o embasamento teórico e a oferta
de experiências práticas, permitindo uma ferramenta
construtiva para todos os envolvidos neste processo. Espero ter
contribuído construtivamente para que esta primeira
experiência seja o protótipo de uma plataforma de intensa
melhoria e qualificação da FAI”.
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Na opinião do aluno Rafael Mota “A preocupação da
FAI em investir em ferramentas que auxiliem na
complementação das aulas, demonstra o quão
comprometida a faculdade é com o ensino dos alunos,
investindo nas excelentes tecnologias disponíveis do mercado
que só fazem agregar cada vez o conhecimento ao aluno”.
Já para Luiz Gustavo de Souza, “a ferramenta
surpreendeu como sistema para o ensino acadêmico. O
acesso foi rápido, com recursos extras interessantes como os
downloads de arquivos complementares. O sistema de FAQ foi
um recurso muito interessante também para responder
dúvidas após as aulas”.
A aluna Marina Dias comenta “é uma ferramenta de
fácil integração, interface agradável e fácil entendimento. A
aula virtual foi clara, com imagem nítida e a voz entendível.
Por se tratar de uma ferramenta nova para a FAI, eu achei a
primeira experiência super tranqüila”.
“Acredito que será uma ótima ferramenta de apoio às
aulas virtuais e orientação de TCC, quando todas as suas
funcionalidades estiverem em execução”, complementa a
aluna Tassiane Faria.

28 de Abril - Dia da Educação
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Semana da FAI 2014
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Projeto Fábrica de Sorrisos
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Visite o Stand da FAI na Exposec
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