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Faculdade divulga o resultado do Concurso ALUNOS FAI

Finalistas Alunos FAI 2014

Sábado, 31 de maio. Etapa final do Concurso Alunos
FAI 2014. Os dez alunos selecionados, dos 19 inscritos, são
avaliados por uma comissão julgadora composta por
profissionais ligados à Instituição e convidados. Quesitos
avaliados: perfil acadêmico, apresentação, simpatia,
comunicação e fotogenia.
Dois estudantes (um casal) sairão vitoriosos desta saudável
disputa e serão condecorados por seus antecessores: os
Alunos FAI 2013. O casal vencedor será protagonista da
Campanha do Vestibular FAI 2015.
A expectativa é grande. Mas o resultado final será
divulgado somente na noite de 3 de junho.

Vencedores Alunos FAI 2014

Chega o dia. Dos dez finalistas, nove deles estão a
postos. São eles: Aline Aparecida dos Santos (2º Adm A);
Angélica de Almeida (3º período de Pedagogia); Ariane Solano
Alves (3º Adm A); Célio José Hart Filho (3º SI B); Dalberto
Machado Júnior (4º Adm A); Gabriel Reynard de Oliveira (3º
Adm A); Henrique Silvestre Januzzi (2º Adm C); Lainara
Fonseca Silvério (2º Adm B); Larissa Tassiane Raimundo (2º
Adm C). O candidato finalista Rodrigo Rafael de Morais (3º
Adm B) não compareceu ao evento.
A coordenadora de Marketing e Comunicação da FAI,
professora Sandra Carvalho, anuncia os nomes dos
vencedores: Larissa Tassiane Raimundo e Célio José Hart
Filho.
Emocionados, os alunos recebem a notícia ao lado de
suas mães, que os acompanham ao evento.
“Quero representar a FAI da forma que ela merece
com toda minha honra e vontade”, proclama Célio, Aluno FAI
2014, que estreia sua participação em concursos deste
gênero.
Sua mãe Tani Mari Costa Hart, toda orgulhosa, conta:
“Quando ele comunicou-me que havia inscrito no concurso,
comecei minha torcida e hoje estou aqui para comemorar ao
seu lado. Ele é meu companheirão. Estou muito feliz.”
Já Larissa, que divide sua carreira profissional com a
de modelo em Pouso Alegre, onde reside, participou do
concurso em 2013, mas não foi a vitoriosa. Incentivada pela
mãe, Rosimeire Barreto, ela se inscreveu este ano e
conquistou a vitória. “A FAI é a minha cara, me identifico muito
com a Faculdade. Tenho muita afinidade com as ações sociais
que a Instituição desenvolve. Quero intensificar minha
participação nestas ações e em outras também”, enfatiza a
recém empossada “Aluna FAI.”
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ALUNOS FAI 2013
Deixam o “reinado” de um ano, os alunos Mayara de
Cássia Rodrigues, do curso de Pedagogia e Pablo Luís da Mota
Nora, do curso de Sistemas de Informação. Diz Mayara: “O
título de Aluna FAI agregou muito na minha vida. Conheci
muitas pessoas por causa do concurso. Tive o prazer de passar
para as pessoas a minha visão do curso de Pedagogia, o curso
que estudo e defendo. Foi muito gratificante carregar esta
bandeira.”
Para Pablo: “Ser Aluno FAI fortaleceu minha imagem
não só dentro da faculdade, mas fora também. Ser Aluno FAI é
ter ousadia, é ter atitude. Foi uma experiência gratificante que
levarei para sempre.”
A aluna de Administração Thalita Prado Mignacca
também Aluna FAI 2013 deixou o “reinado” um pouco mais
cedo. Entregou o cargo no dia de sua formatura, em março
deste ano.

COMISSÃO JULGADORA
Participar da comissão julgadora foi uma experiência
enriquecedora para Amanda dos Santos Venturelli, convidada
especial para o evento. “Eu tive a oportunidade de conhecer os
candidatos, pessoas incríveis como alunos, trabalhadores e
seres humanos. Também foi importante para agregar
conhecimento a respeito da FAI, através dos olhos dos
alunos,” relata.
Também membro do corpo de jurado, o aluno de
Administração, Átila Goulart Paiva Ribeiro, ressalta que os
fragmentos de histórias de vida contadas pelos estudantes foi
o ponto que mais chamou sua atenção.
Além de Amanda e Átila, participaram da comissão
julgadora: Sandra Carvalho dos Santos (setor de Marketing
FAI); Regiane Garcia Rosa de Souza (setor de Marketing FAI);
Cleber Miranda (fotógrafo da Campanha do Vestibular); Júlio
Silva (designer da Campanha do Vestibular); Pablo Luís da
Mota Nora (aluno do curso de Sistemas de Informação);
Mayara de Cássia Rodrigues (aluna do curso de Pedagogia);
Daniella Ferraz Amaral Mont´Alvão (professora do curso de
Administração); Silvana Isabel de Lima (vice-diretora e
professora do curso de Sistemas de Informação) e Aline de
Paula (maquiadora e cabeleireira - convidada da profa.
Daniella). O voto popular, computado na fanpage da
Faculdade, teve o mesmo valor dos demais votos.
O concurso é realizado pelo Setor de Marketing e
Comunicação da FAI, que, na noite do evento, prestou esta
homenagem aos candidatos: “Qualquer um dos dez finalistas
e demais candidatos que se inscreveram no concurso 2014
poderiam perfeitamente representar a FAI e todos os seus
alunos, pois demonstraram possuir as qualidades
necessárias, como: iniciativa, responsabilidade,
comprometimento, atitude empreendedora e o orgulho de
pertencer a nossa FAImília. Nossos parabéns e
agradecimentos sinceros a todos os candidatos do concurso
Alunos FAI 2014!”
CONFIRA TODAS AS FOTOS NA FANPAGE DA FAI

facebook.com/fai.ensinosuperior
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Curso de Pedagogia da FAI marca presença na Feira Educar 2014

Alunos e professores de Pedagogia visitam a Feira Educar

O curso de Pedagogia da FAI - alunos, a coordenadora
Valéria Paduan e as professoras Adriana de Moraes e Cláudia
Novaes - visitou a Feira Educar. Considerada a maior feira de
educação da America Latina, teve como tema este ano “Uma
verdadeira imersão para a excelência em educação. Que rumo
seguir?” O evento foi realizado de 21 a 24 de maio, no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Paulo.
A expectativa dos alunos era visível durante a viagem
de ida. “Estou muito ansiosa com a visita à Feira. Pretendo
adquirir mais conhecimento que irá enriquecer minha carreira
profissional,” relata a aluna do 5º período, Maria Carla dos
Reis.
Em um ambiente de inovação e tecnologia, o grupo
visitou os stands dos mais variados tipos tais como
brinquedos pedagógicos, móveis escolares, sistemas de
ensino, revistas especializadas, softwares educacionais, entre

Alunas e o escritor Augusto Cury

muitos outros segmentos.
Os alunos aprovaram a visita. “É meu primeiro ano na
Feira, superou minhas expectativas e me agradou bastante,
principalmente sobre a tecnologia na educação que irá me
auxiliar no meu TCC e nos meus futuros trabalhos
pedagógicos no nosso Pólo Tecnológico. Portanto, vejo que foi
uma grande oportunidade de aprendizado e aprimoramento
de metodologias,” opina a aluna do 7 º período de Pedagogia,
Luciene Miranda Palma.
A Feira foi realizada em conjunto com a Bett Brasil,
empresa internacional de tecnologia educacional.
Congressos e seminários ministrados por renomados
especialistas nacionais e internacionais fizeram parte da
pauta da Feira.
A visita à Feira Educar faz parte das atividades do
Pibid/FAI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica.

Alunas na Feira Educar
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Professor André Godoi testa o Google Glass
O professor da FAI, André Godoi, residente em São
Paulo, integra um seleto grupo de exploradores da mais nova
tecnologia vestível do mundo, o Google Glass. Trata-se de um
acessório em forma de óculos que possibilita a conexão dos
usuários com diversos conteúdos em realidade aumentada. É
um novo mundo de tecnologias que se veste no corpo.
O acessório atende tanto por comandos de voz - a
princípio somente em inglês - quanto por toques em seu
touchpad lateral (uma espécie de mouse super inteligente)
que possibilita o envio de mensagens instantâneas, tira fotos,
grava vídeos curtos, entre outras tarefas. “Para mim é muito
gratificante fazer parte deste projeto pioneiro e apontar os
pontos positivos e negativos desta ferramenta que em 2015
estará no rosto de milhões de pessoas em todo o mundo”,
relata Godoi, que complementa: “O melhor smartphone te faz
olhar para baixo. O Google Glass te faz olhar para cima”.
Os óculos do Google serão desenvolvidos em parceria
Professor André Godoi apresenta o Google Glass ao professor Júlio Rezende
com a Ray-Ban, líder no mercado mundial neste segmento.
Comunidades de Educadores dos Estados Unidos, México, Índia e Filipinas já estão na rede desde 2013, relata o
professor. Na FAI, o primeiro grupo de desenvolvedores de aplicativos para o Google Glass já foi criado. Os professores André
Godoi e Júlio Rezende estão empenhados no desenvolvimento de uma ideia que mudará a maneira de como as empresas de
Santa Rita monitoram suas linhas de produção.

Quais as características de um bom profissional?
Olá, pessoal! Este novo espaço foi criado para que os
graduandos da FAI possam se expressar sobre assuntos de
seus interesses. Enviem seus comentários!
Durante vários anos de estudos e também ouvindo os
alunos, observo que uma pergunta é constante: quais as
características de um bom profissional?
Antes de chegarmos a uma resposta, se é que há uma
única resposta, vamos analisar a realidade do mercado. Há
alguns anos tem sido mais fácil ingressar no ensino superior e
as pessoas viram que o diploma deixou de ser só um sonho
para se tornar uma exigência de muitas empresas. Assim,
todos os anos, milhares de pessoas se formam na esperança
de uma boa oportunidade. Se os formados em determinada
instituição, receberam o mesmo conteúdo técnico e título, o
que faz a diferença entre eles? Certamente, é a maneira como
eles colocam esses conteúdos em prática. Assim, o que você
Cláudia Marinho Ribeiro, professora do curso de Administração
e de pós-graduação em Gestão
sabe é muito importante, mas quem você é e como se
comporta são seus diferenciais.
Quem não fica satisfeito em trabalhar com uma pessoa responsável e comprometida? Ou ainda, educada e pronta a
ajudar? Voltando à questão inicial, podemos pensar que alguns comportamentos são sempre adequados e desejados,
independente do lugar ou momento e são eles que dividem o bom do mau profissional. Se ainda não tinha refletido sobre isso,
pense sobre seu comportamento atual e veja se há mudanças a fazer. Você gostaria de ter um colega de trabalho com as suas
características? Como seria ter um funcionário como você na equipe? O que espera de um colega de trabalho?
Este só é o início de uma reflexão que vamos fazer juntos. E para você, graduando, quais as características de um bom
profissional?
Enviar comentários para ascom@fai-mg.br. Serão publicados na próxima edição e também na fanpage da Faculdade.
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Escolas de Santa Rita do Sapucaí participam do Pibid/FAI
Pibid concede bolsas de iniciação à docência para acadêmicos de Pedagogia
Inserir os alunos no cotidiano de escolas da rede
pública, proporcionando-lhes oportunidades de criação e
vivências de múltiplas experiências. Este é um dos objetivos
do Pibid - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência. O programa foi implementado na FAI em março
deste ano e já colhe seus primeiros resultados.
A coordenadora institucional do Programa,
professora Valéria Paduan, ressalta: “O Pibid vem contribuir
de forma efetiva na qualidade da formação de nossos alunos
de licenciatura. Aumenta a convivência dos graduandos com
a realidade do exercício da docência, trazendo muitos
benefícios para todos.”
Desenvolvido em parceria com escolas públicas de
educação básica, o Pibid/FAI tem como meta contemplar dez
escolas; cinquenta bolsistas de iniciação à docência
(estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia); dez
supervisores (professores das escolas de educação básica);
três coordenadores de área (professores dos cursos de
licenciatura da FAI) e uma coordenadora institucional.
Além da coordenadora institucional, três
coordenadores de área respondem pelo Pibid/FAI. São elas:
Cláudia Novaes, Adriana Moraes e Camila Zucarelli.
Para Camila: “Este projeto é uma grande
oportunidade para que os alunos que estão sendo preparados
para atuarem como professores conheçam de perto a
realidade da sala de aula. Estes aprenderão, na prática, com a
ajuda de professores experientes, qual o melhor caminho
para que os processos de ensino e aprendizagem ocorram
com qualidade. Além disso, os alunos em formação, levarão
para dentro das escolas as teorias e práticas que estão sendo
ensinadas dentro da faculdade. Dessa maneira teremos a
teoria e a prática andando juntas e indo de encontro com uma
educação mais efetiva.”

O que dizem as bolsistas?
“O projeto está sendo bastante gratificante para mim. Aprendo muito.
Uma coisa é teoria que a gente aprende na faculdade, outra coisa é a
gente estar dentro da sala de aula. O que mais me chamou atenção foi
o aluno, porque cada indivíduo ali tem uma história, tem uma
bagagem de vida.”
Letícia de Paula Carneiro, bolsista na Escola Estadual Dr. Delfim Moreira

“É uma experiência muito rica. Convivendo com a realidade em sala
de aula, estamos colaborando com a construção do saber dos alunos.”
Mayara de Cássia Rodrigues, bolsista na Escola Municipal Dr. José R. de Carvalho

“Eu nunca tinha atuado em sala de aula como a maioria das minhas
colegas de curso. É uma experiência muito produtiva. Estou
aprendendo a ser professora.”
Romilda de Martha, bolsista na Escola Municipal Dr. José R. de Carvalho

“É a melhor experiência que já tive em questão de aprendizagem em
sala de aula. Estamos aprendendo a prática na prática de ser
pedagogo.”
Mariana Otávila M. de Oliveira, bolsista na Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida

Uma das escolas participantes é a Escola Estadual Dr. Delfim Moreira, conhecida como
Grupão, de Santa Rita do Sapucaí. A supervisora do Programa na escola, Ivone Rodrigues
de Lima e Souza (de jaqueta), comenta sobre a nova experiência: “Estou adorando
orientar as meninas. Pelo levantamento que faço no dia a dia, percebo que a experiência
tem sido enriquecedora tanto para elas como para os professores.”

As bolsistas Mariana, Romilda e Mayara

Sobre o Pibid
O Pibid é um programa institucional de bolsas
gerenciado pela Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, que busca valorizar e aperfeiçoar a
formação de professores para a educação básica.
Até o ano passado, era desenvolvido apenas por
instituições públicas de ensino superior do País. Em 2014, o
programa foi estendido para instituições privadas (com ou sem
lucrativos), possibilitando a participação da FAI no programa.
Escolas participantes do Pibid em Santa Rita do Sapucaí
Escola Estadual Dr. Delfim Moreira
Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida
Escola Municipalizada Sinhá Moreira
Centro Municipal de Educação Infantil Margaridas
Centro Municipal de Educação Infantil Eletrônica
Escola Municipal Coronel Joaquim Inácio
Escola Municipal Dr. José Ribeiro de Carvalho
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Escolas
de Santa Rita
Sapucaí
participam
do Pibid/FAI
Coordenadora
do do
Nagivale
participa
de workshop
Pibid concede bolsas de iniciação à docência para acadêmicos de Pedagogia

A coordenadora do Nagivale/FAI - Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação do Vale da Eletrônica -professora Sandra
Carvalho, participou do 2º Workshop de Monitoramento do Programa NAGI, em Brasília, em 28 de maio. O evento foi promovido
pelo CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O Nagivale tem como atribuição principal desenvolver e implementar um Programa de Gestão Integrada da Inovação
para as empresas do APL Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí.
O objetivo do Workshop foi reunir os coordenadores dos 24 NAGIs – Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação – espalhados pelo
Brasil, do qual o Nagivale/FAI faz parte.
Segundo a professora Sandra, o CGEE está trabalhando no monitoramento dos projetos buscando indicadores de
desempenho que possam mostrar os resultados que esses projetos estão alcançando. Dependendo dos resultados, o governo
poderá alocar novos recursos (via Finep) para a continuidade e ampliação das ações. “Nosso propósito é conseguirmos
renovação do convênio para continuarmos apoiando as empresas do APL de Santa Rita na gestão dos seus processos
inovativos”, ressalta a coordenadora.
benefícios para todos.”
Desenvolvido em parceria com escolas públicas de

Inscrições abertas. Participe!

aprendendo a ser professora.”
Romilda de Martha, bolsista na Escola Municipal Dr. José R. de Carvalho

“É a melhor experiência que já tive em questão de aprendizagem em
sala de aula. Estamos aprendendo a prática na prática de ser
pedagogo.”
Mariana Otávila M. de Oliveira, bolsista na Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida
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