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FAI homenageia alunos destaques dos cursos de Administração, Sistemas de
Informação e Pedagogia

O diretor da FAI, José Cláudio Pereira, e o aluno Hassan Salgado Mohallem, a
coordenadora do curso de Sistemas de Informação, Eunice Gomes de Siqueira, e o
aluno Elson Ribeiro Vieira e a coordenadora do curso de Pedagogia, Valéria Paduan,
e a aluna Isadora Cristina Murad Silva

Diretor e coordenadores com as alunas Solange Aparecida Rodrigues, Regiane
Maciel de Melo Lima e Juliana Alves Sáber Rezende

Diretor e coordenadores com os alunos Anderson Minoru Sasaki e Romilda de
Martha

“Ser aluna destaque FAI 2013 é uma grande honra e ao
mesmo tempo é sentir-me confiante e capacitada para
enfrentar o mercado de trabalho”, relata a aluna Romilda de
Martha, do 8º período de Pedagogia, ainda emocionada com a
homenagem. A revelação dos dez alunos destaques - um de
cada ano dos cursos ministrados pela Faculdade - aconteceu na
abertura da Semana da FAI na noite de 5 de maio, no auditório
da ETE “FMC”.
Homenagear alunos que se destacaram durante o
curso todo faz parte da cultura da FAI há anos. A homenagem
acontece sempre no dia da formatura. A novidade é que a
premiação agora também é anual. Entusiasta por esta saudável
disputa, o diretor José Cláudio Pereira, aluno destaque no seu
tempo de estudante de Administração da FAI, a vê como forma
de elevar o interesse do aluno em aprender mais e proporcionar
um clima favorável de aprendizagem aos acadêmicos. ”Por
exemplo, se o aluno do segundo ano for destaque, com certeza
ele vai se empenhar para continuar com este título no decorrer
de todo o curso”, enfatiza, o diretor.
Cursando o último ano de Administração, Carlos
Henrique de Assis Silva, aluno destaque do 3º ano de 2013,
recebeu a notícia por meio dos colegas: “No primeiro momento
não acreditei... afinal são tantos alunos dedicados ao curso.” O
que é ser aluno destaque FAI, Carlos Henrique? “Um aluno
destaque acredito ser aquele que deseja ser melhor à cada dia;
não ser melhor do que os outros, mas ser melhor do que si
próprio; melhor do que era no passado. Além disso, diante das
dificuldades, não desistir, ter persistência em seguir o caminho
que almeja e sempre ter foco, humildade e vontade de
aprender.”
Econômico nas palavras, mas superfeliz com a notícia,
Anderson Minoru Sasaki, do 4º ano de Sistemas de Informação,
comemora: “Sem palavras. Esta homenagem é resultado do
empenho do ano todo.”
Além dos três alunos, foram homenageados também:
Hassan Salgado Mohallem, do 2º ano e Solange Aparecida
Rodrigues, do 3º ano, ambos do curso de Administração;
Isadora Cristina Murad Silva, do 3º período, Juliana Alves Sáber
Rezende, do 5º período e Mariana Vilas Bôas Martins, do 7º
período, estudantes do curso de Pedagogia e Elson Ribeiro
Vieira, do 2º ano e Regiane Maciel de Melo Lima, do 3º ano do
curso de Sistemas de Informação.
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FAI fortalece parceria com Associação do Idoso
Está nascendo na cidade a Associação do Idoso - Grupo dos
Quatro. A entidade agrega quatro grupos que fazem atividades
físicas no bairro Nova Cidade, na Pracinha, no Ginásio do Alcidão e
Asilo e tem como proposta atuar em todo município. O presidente
da entidade, Onofre Cláudio Nogueira, e outros dez integrantes da
mesma são alunos-bolsistas da Faculdade Aberta à Maturidade
da FAI.
“Nossa meta é buscar parcerias junto ao poder público, iniciativa
privada, escolas, universidades como a FAI, cuja parceria já teve
início com as bolsas de estudo e juntos traçarmos um grande
plano de ação social - o Sacode Santa Rita 2014 – que pretende
envolver idosos, jovens e todas as pessoas do bem desta cidade,”
relata.
Onofre Cláudio Nogueira

Vida longa para a entidade!

Alunos da Escola Cônego Francisco Stella, de Estiva, visitam a Faculdade

Alunos do 1º ano do Ensino Médio da área de Gestão e o Prof. Jaci Alvarenga

Os alunos do 1º ano do Ensino Médio da área de
Gestão, da Escola Cônego Francisco Stella, de Estiva, visitaram
a Faculdade na tarde desta segunda-feira. Os alunos, inscritos
no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), criado pelo Governo Federal, em 2011, realizam
visitas técnicas para aprofundarem seus conhecimentos
sobre a área que estudam.
Os estudantes foram recepcionados pela Regiane do
Setor de Marketing e Comunicação da Faculdade, que
acompanhou-os em um tour pela Faculdade. Na sequência,
assistiram à palestra ‘‘Por que existem administradores?’’,
ministrada pelo Prof. Jaci Alvarenga. No encerramento da

visita, a FAI ofereceu lanches e brindes aos alunos.
Na quinta-feira (15), a visita da escola continuará com os alunos
da área de Informática.
O grupo será recepcionado pela Marianna, do Setor de
Marketing e Comunicação da Faculdade, que irá acompanhá-los
em um tour pela Faculdade. Logo mais, farão uma vivência
prática sobre Informática, ministrada pela Profa. Eunice de
Siqueira, coordenadora do Curso de Sistemas da Informação. Na
sequência, assistirão à palestra ‘‘A história da Informática’’ –
EXPOCOMP, também com a Profa. Eunice. E ao final, a FAI
oferecerá também lanches e brindes aos visitantes.
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Semana da FAI contemplou múltiplas atividades acadêmicas
Semana da FAI 2014 une conhecimento, desenvolvimento pessoal e entretenimento. A edição 2014
foi um sucesso. Veja mais na fanpage da FAI e em breve também no Jornal da FAI (edição impressa), em
produção.
Apresentamos a seguir algumas atividades acadêmicas que aconteceram durante a semana.

Curso de Administração
Palestras, minicursos e mesa redonda
permearam as atividades do curso de Administração.
“Entender alguns países pode ser um negócio da China”, foi
o tema da palestra ministrada pela ex-aluna e hoje dona do
seu próprio negócio, Michele Rezende. O palestrante
Marcos Paulo de Moraes Magalhães discorreu sobre o
tema “Marketing Digital.” Concorridas também foram as

palestras “Convença-me ou te devoro,” ministrada pelo
profissional Júlio Silver e “O melhor smartphone te faz
olhar para baixo. O Google Glass te faz olhar para cima.
Qual é a diferença?”, com o professor André Godoi.
Entre os minicursos, “Governança Corporativa”,
conduzido pelo consultor de empresas, Sidney José
Severini Júnior .
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Curso de Sistemas de Informação
Três ex-alunos brilhantes do Curso de Sistemas de Informação ministraram minicursos para os acadêmicos.
Rafael Dionísio Toledo ministrou dois deles: “Introdução ao HTML.5 e CSS3” (manhã) e “Desenvolvimento de Aplicativos
para a plataforma Android” (noite); “Desenvolvimento com HTML.5, CSS3 e Javascript” foi o tema do minicurso
ministrado por Elton Barbosa Rodrigues e Tassiane S. Faria ministrou “Gerenciando seus projetos de forma eficaz”.
De acordo com a coordenadora do Curso, Profa Eunice Gomes de Siqueira, os minicursos foram selecionados
pelo impacto positivo proporcionados aos alunos no desenvolvimento dos projetos para a FAITEC 2014.

‘‘Gerenciando seus projetos de forma eficaz.’’

"Introdução ao HTML.5 e CSS3"

‘‘Desenvolvimento de Aplicativos para a plataforma Android’’

«Desenvolvimento com HTML.5, CSS3 e Javascript"
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Curso de Pedagogia
O I Seminário de Educação Financeira para a Educação Básica - a primeira atividade acadêmica do curso de
Pedagogia - reuniu alunos, professores e coordenadores no auditório da ETE.
O professor e terapeuta financeiro, Reinaldo Domingos, a professora Rosé Mary Bueno e o gerente de
atendimento da Caixa Econômica de Santa Rita, Júlio Sakai, ministraram palestras sobre o tema.
As atividades tiveram continuidade com oficinas pedagógicas aprovadas unimamente pelos alunos. Entre as
oficinas: “A Importância do Brincar na Educação Infantil”, ministrada pelo professor Neander Eduardo Peninha e “Voz e
Comunicação”, com a professora Ana Elisa Borges .
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Curso de
Engenharia
de Produção
Curso
de Pedagogia

Professora Sandra Carvalho e o palestrante

As atividades acadêmicas do curso de
Engenharia de Produção tiveram início com a palestra
ministrada pelo professor Carlos Eduardo Sanches da
Silva, diretor técnico-científico da Associação Brasileira
de Engenharia da Produção (Abepro).
No decorrer da semana, foram realizadas visitas
técnicas à empresa Fênix – Foxconn, de Santa Rita do
Sapucaí. O professor Carlos Alberto Mont'Alvão
acompanhou um grupo de alunos do período matutino à
empresa. Os alunos do período noturno foram
acompanhados pelos professores Julio Rezende e Sandra
Carvalho, também coordenadora do curso.
Na programação, constou ainda a mesa redonda
para discussão do filme ‘‘A Meta’’.

Turma matutina

Turma noturna

O Grupo “AMOR” e a FAI contam com a sua doação.
Para você que ainda não fez sua atitude
caridosa, a data para doações de brinquedos
foi prorrogada para o dia 16 de maio, ainda dá
tempo de colaborar com o Projeto Fábrica de
Sorriso, realizado pelo “Grupo de Voluntários
AMOR” com o apoio da FAI.
Alessandro Martins (35) 9955.8545
Diego Freitas (35) 9868.8550
Tayná Ribeiro (35) 9852.3942

www.facebook.com/fai.ensinosuperior

