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 Dez alunos do curso de pós-graduação em Gestão da FAI cursaram o MBA Intensivo sobre Internacionalização de 
Empresas no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, onde funciona a Coimbra Business Scholl - 
Escola de Negócios de Coimbra, de 19 a 23 de maio.
 Mas a viagem não contemplou apenas estudos. Os alunos interagiram com a cultura local e visitaram pontos históricos 
da Espanha e Portugal. O diretor da Faculdade, professor José Cláudio Pereira, e o professor Aldo Ambrósio Morelli 
acompanharam os alunos. 
 A viagem foi contada dia a dia na fanpage da Faculdade pelo aluno de pós-graduação em Gestão, Aldo Morelli Neto. 
Veja alguns relatos: 

16 DE MAIO - SEXTA-FEIRA 

18 DE MAIO - DOMINGO

 "Chegamos em Madrid por volta das 15h45 da sexta-feira. Em 
seguida já viemos para o hotel, deixamos as bagagens e alguns colegas 
saíram para conhecer um pouco o centro de Madrid. Agora à noite por volta 
das 20h, o pessoal está nas ruas de Madrid para conhecer mais a noite na 
Espanha."

 ”Hoje saímos por volta das 9h30 do Hotel Ateneo em Madrid para 
virmos para Portugal. Pegamos o voo às 13h e chegamos por volta das 
13h15 em Portugal por conta de aqui ter uma hora a menos que Madrid.
 Em seguida, pegamos um ônibus direto para a cidade de 
Coimbra, onde iremos começar amanhã as atividades do curso no Instituto.
 Chegamos em Coimbra por volta das 17h30 e estavam no Hotel 
Vitoria em Coimbra à nossa espera: a diretora do Instituto Dra. Georgina 
Morais; professora Guilhermina; professor Alexandre; professora Ana Moro; 
professora Cidália e o Dr. Antônio. Conhecemos todos que demonstraram 
muito carinho por nós.
 À noite, saímos para o jantar que assinala o início do Programa de 
Internacionalização de Empresas: Intensive-Week.
 Os professores Aldo e José Cláudio nos passaram informações 
sobre nossa semana.”

19 DE MAIO - SEGUNDA-FEIRA
 “Hoje iniciamos o curso na Instituição. Saímos do hotel por volta das 8h30 e chegamos para 
aula às 9h. Tivemos a primeira aula com o Dr. Manuel Castelo, que explanou sobre Enquadramento 
Político e Normativo de Internacionalização de Empresas, nos colocando a refletir sobre importantes 
passagens da história. Ele é o atual presidente da fundação/ISCAC. Em seguida, tivemos um café especial 
junto aos membros da Instituição. Em seguida, aula de Gestão Jurídica Internacional: Conceitos 
Introdutórios, com o professor Ferreira Ramos, que é especialista no assunto. Após sua excelente 
apresentação, motivou a todos a fazerem perguntas o que deu origem a um debate aprofundado.
 Almoçamos no refeitório do Instituto e por volta das 14h voltamos para a aula, continuando 
com o professor Ferreira Ramos. Das 16 às 18h, tivemos o fechamento com a aula de Enquadramento 
Político e Normativo de Internacionalização de Empresas, com o professor João Cunha Vaz, que nos 
passou o conceito de forma que ficou fácil o entendimento. Pela participação vibrante da turma, a aula se 
excedeu até às 18h30.
 Voltamos para o Hotel Vitória. Logo mais, alguns alunos saíram para conhecer um pouco mais 
da cidade de Coimbra.”

Desembarque em Madrid 

23 DE MAIO - SEXTA-FEIRA

 “Hoje saímos pela manha em direção ao ISCAC para nosso 
último dia de aula. Na parte da tarde, realizamos um 

passeio por um dos principais pontos turísticos de Coimbra, 
a Universidade de Coimbra, onde foi possível observar a 

biblioteca rica em detalhes, lugares em que os reis e rainhas 
viviam com um enorme luxo. Em seguida, alguns alunos 

foram para o Museu Nacional de Machado de Castro. Agora 
na parte da noite o pessoal está descansando um pouco, 

pois, logo às 21h aqui em Coimbra e às 17h no Brasil, 
teremos o jantar de encerramento oferecido pelo ISCAC, 

quando serão entregues os certificados do curso. 
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 Instituído há alguns anos pela Faculdade, o concurso 
Aluno e Aluna FAI chega à etapa final neste sábado, 31 de 
maio. 
 Inscreveram dezenove estudantes e dez foram 
selecionados por meio de uma votação que envolveu alunos, 
professores e funcionários. 
 Nesta última etapa, os candidatos serão julgados em 
vários quesitos por uma comissão julgadora composta por 
um grupo de jurados da comunidade FAI e profissionais 

convidados. A novidade é a inserção do voto popular que será 
feito pela fanpage da Faculdade e terá o mesmo valor dos 
demais votos. 
 Dois estudantes (um casal) sairão vitoriosos e serão 
condecorados por seus antecessores “Aluno e Aluna FAI 
2013”. 
 O concurso é organizado pelo setor de Marketing e 
Comunicação, sob a coordenação de Regiane Garcia de 
Souza.

O QUE DIZEM OS CANDIDATOS AOS TÍTULOS 

Henrique Silvestre Januzzi, 2ºano de ADM 

“Aprendi a ser ousado e dedicado no cotidiano e soube trazer isso 
para o curso, creio que isso faça uma grande diferença. Apesar 

dos momentos de fraqueza, acredito que todos tenham, que 
continuar sempre em frente com muito esforço, para que no final 

tenha o resultado esperado.”

Larissa Tassiane Raimundo, 2º ano de ADM 

“Eu represento o aluno FAI, porque desde o momento em que 
entramos na Faculdade, creio que nos tornamos FAI, assim tem 

sido desde que ingressei no curso. Tenho muito orgulho de estudar 
aqui e terei imenso prazer de ser Aluna FAI 2014.

Dalberto Machado Júnior, 4º ano de ADM 

“Sou um aluno que busca sempre estar por dentro das atividades 
promovidas pela FAI, tanto acadêmicas, quanto sociais. Gosto das 
pessoas e do ambiente acolhedor, sou dedicado e comprometido 

com tudo que faço.”

Angélica de Almeida, 3º período de Pedagogia

“Eu represento a imagem do Aluno FAI, pois eu confio e acredito 
nessa instituição, até porque todos os dias viajo 60 km 

aproximadamente para alcançar meus objetivos.
Quero ser garota FAI!”

Rodrigo Rafael de Morais, 3º ano de ADM 

“Quero ser Aluno FAI por acreditar na instituição onde estudo, nos 
seus valores e na sua missão. A FAI representa uma marca forte 

dentro da sociedade, e fazer parte dessa FAImília só me
engrandece.” 

Lainara Fonseca Silvério, 2º ano de ADM 

“Por meio do concurso Aluno FAI, pretendo ajudar a divulgar a 
Instituição na qual escolhi para dar o primeiro passo em

minha vida profissional.”

Gabriel Reynard de Oliveira, 3º ano de ADM

“Porque sou um aluno dedicado e querido pelos professores e 
amigo de todos, me candidatei a ser um Aluno FAI. Estou muito 

feliz com a possibilidade de representar a Faculdade.”

Ariane Solano Alves, 3º ano de ADM

“Sinto-me suficientemente à altura para carregar esta 
responsabilidade por deste motivo: estou muito satisfeita com a 
FAI e quero passar um pouco de tudo isto para outras pessoas!”

Célio José Hart Filho, 3º ano de SI 

“A FAI é o lugar onde conseguirei evoluir suficientemente para 
alcançar esta conquista. A FAI fez e fará a diferença no meu 

futuro. Todas as pessoas que aqui trabalham fazem do campus 
um ótimo lugar de aprendizado e convivência. Com certeza, serão 

os anos mais marcantes da minha vida.”

Aline Aparecida dos Santos, 2º ano de ADM 

“Quero representar a FAI, passar uma imagem positiva da 
Instituição, porque acho a Faculdade excelente.”



Curso de Engenharia de Produção da FAI cria grupo de estudos 

Professora da FAI participou de Seminário em Aracaju 
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 Há menos de seis meses da criação do curso de 
Engenharia de Produção da FAI, já foi criado o Grupo de 
Estudos Avançados em Engenharia de Produção da FAI. Isto 
quer dizer que ainda no primeiro ano, um grupo de alunos - 
selecionados por meio de currículo e entrevista - receberam 
bolsas do CNPq e terão contato com a prática da pesquisa 
científica, além de expandir conhecimentos que irão 
favorecer a apreensão dos conteúdos em sala de aula. E mais. 
Oferece possibilidades maiores para os acadêmicos 
ingressarem no Programa Ciência Sem Fronteiras - programa 
de intercâmbio e de mobilidade internacional ligado aos 
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da 
Educação (MEC) que custeiam bolsas de estudos para 
estágios no exterior. É o que explica o coordenador do grupo, 
professor Wilson Alixandrino. “O programa favorece àqueles 
que já têm algum tipo de metodologia desenvolvida. 
Estudante que participa de grupos como este tem mais 

GEAEP-FAI amplia conhecimento e abre possibilidades para estudos no exterior

chance de ser selecionado para este processo”, 
complementa. 
 “Estamos saindo na frente, nos antecipando aos 
conhecimentos que serão repassados durante o curso.” Igor 
Gabriel da Silva, 18 anos, de Santa Rita do Sapucaí. 
 “Já no primeiro ano fomos contemplados com este 
grupo de estudos. Estou aqui pela referência que tem a FAI. 
Nossos professores são ótimos e o grupo também. Andressa 
dos Santos Carvalho, 18 anos, de Carmo de Minas.
 “O grupo está ótimo. É um diferencial na nossa 
carreira acadêmica. Temos dois professores ótimos na 
coordenação do grupo, o prof. Alixandrino e a professora 
Sandra Carvalho.” Alex Magno Almeida de Carvalho, 30 anos, 
do Rio de Janeiro. 
  “O grupo está ótimo. Estou aprendendo coisas 
novas.” Krislaine Laurindo Bonifácio, 18 anos, de São 
Sebastião da Bela Vista. 

 A Professora Sandra Carvalho, coordenadora do curso 
de Engenharia de Produção, participou nesta semana do XIX 
Encontro Nacional de Coordenadores de Engenharia de 
Produção, evento promovido pela ABEPRO - Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção, da qual a FAI é associada. 
O evento aconteceu em Aracaju, SE. 
  “Como o nosso curso é novo, é fundamental o 
entrosamento com outros coordenadores de cursos de 
excelência já consolidados, com o objetivo de identificarmos se 
estamos no caminho certo, o que podemos melhorar, enfim, 
trocar experiências e criar uma rede de contatos permanente 
para o nosso curso. Saber também sobre as novidades, 
processos avaliativos do MEC, mercado de trabalho, práticas 
utilizadas nos cursos de países desenvolvidos”, ressaltou a 
professora.

O Grupo e o Prof. Alixandrino O Grupo e o Prof. Alixandrino 
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 Integrada à Cidade Tecnológica - Santa Rita do 
Sapucai - que ocupou lugar de destaque na Exposec 2014, a 
FAI participou do evento ao lado de outras instituições, 
empresas e poder público da cidade. A Exposec, a maior feira 
de segurança eletrônica da América do Sul, foi realizada no 

Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, de 13 a 15 
de maio.
 A professora Silvana Lima, que também responde 
pela vice-direção, representou a Instituição neste concorrido 
evento. No stand da FAI, Silvana recebeu convidados, fez 
contatos e fortaleceu a marca FAI nas terras paulistanas.

Confira as fotos: 



FAI apoiou projeto Fábrica de Sorrisos 
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 FAI apoiou o Projeto Fábrica de Sorrisos, uma 
iniciativa do Grupo de Voluntários Amor, que tem entre seus 
membros os alunos da FAI, Diego Freitas (SI) e Tayná Ribeiro 
(Pedagogia). 
 O grupo arrecadou brinquedos novos e usados, em 
benefício das crianças atendidas pela Apae - Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais, de Santa Rita do Sapucaí. 
 No dia 21 de maio, em meio às brincadeiras, o grupo 
entregou os brinquedos à entidade. 
 A vice-diretora da FAI, professora Silvana Lima, e a 
secretária da diretoria, Andréa Ribeiro, estiveram presentes 
ao evento. 

Parabéns ao grupo pela iniciativa! Exemplo a ser seguido.



Acontece na FAI
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 A FAI assinou convênio com a Escola de Idiomas - Wizard. Por meio desta parceria alunos, professores e 
funcionários e seus dependentes terão descontos especiais nos cursos de inglês, espanhol ou outra língua estrangeira. As 
aulas também poderão acontecer dentro do campus da FAI, dependendo do número de alunos inscritos.
 A Wizard é a maior rede de ensino de idiomas do mundo.

FAI assina convênio com Escola de Idiomas – Wizard

A FAI convida pesquisadores das áreas de gestão, tecnologia da informação e educação a 
inscreverem seus artigos até 30 de junho de 2014.  A Revista foi avaliada com conceito B5 pelo 
Sistema Qualis Capes. Este ano é a décima quarta edição da revista. 

Prazo para inscrição de artigos para a Revista Científica da FAI vai até 30 de junho.

Comunicação 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 de junho
Informativo digital – veiculado quinzenalmente (mailing e portal da FAI)

Revista Científica da FAI: trabalhos acadêmicos do corpo docente da FAI e convidados - publicação anual 
Revista Inicia: trabalhos de iniciação científica dos alunos da FAI - publicação anual 

Fanpage: facebook.com/fai.ensinosuperior 
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