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Santa Rita do Sapucaí se prepara para criação do curso de Medicina
O primeiro passo foi dado com o estudo de viabilidade feito pela FAI
Santa Rita do Sapucaí se prepara para implantar o
curso de Medicina. A FAI, por meio da Fundação Educandário
Santarritense, entidade mantenedora da Instituição, em
parceria com o Sindvel - Sindicato das Indústrias de Aparelhos
Elétricos e Similares do Vale da Eletrônica - estão juntos nesta
empreitada. E com eles estão outros atores importantes do
APL - Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico.
O sonho coletivo para criação do curso começou a ser
gestado em 2013, quando o diretor da FAI, professor José
Cláudio Pereira, e o presidente do Sindvel, Roberto de Souza
Pinto, foram à Brasília protocolar a carta de intenção para
criação do curso de Medicina na cidade.
Tomaram conhecimento da Portaria Normativa MEC
que estabelece os procedimentos para a criação de novos
cursos de Medicina. O teor da Portaria diz que independente
do projeto pedagógico do curso a ser criado, é necessário que
os municípios comprovem a relevância e a necessidade social
do curso, além de possuir saúde pública adequada. Ainda
segundo a Portaria, a inscrição dos municípios interessados
se dá por meio de um edital e, após análise da documentação
enviada, são pré-selecionados os municípios candidatos.
A partir daí, iniciou-se um trabalho coletivo para
validação do Município. O estudo para implantação do curso
na cidade foi a primeira tarefa a ser cumprida. O documento
aprofundado foi financiado pelo Programa de Apoio à
Competitividade dos Arranjos Produtivos Locais de Minas
Gerais, projeto do Governo do Estado com recursos do BID e
Sebrae e gerenciado pelo IEL/Fiemg. Coube a elaboração aos
profissionais da FAI: Prof. Dr. José Cláudio Pereira, Profa. Dra.
Sandra Carvalho e a bolsista mestranda Aline de Faria.
A relevância e a necessidade social que justificam a
criação do curso são baseadas nas políticas públicas de
saúde, na demanda de profissionais médicos, na demanda de
vagas de graduação em Medicina e no impacto esperado com
a implantação do curso, explica a redatora do documento,
Profa. Dra. Sandra Carvalho. “No estudo que elaboramos, o
Município apresenta indicadores sociais favoráveis à criação
do curso tais como: a relação de médicos por mil habitantes
no Município e na nossa região, considerando tanto a
Microrregião Política como a Região de Saúde, está abaixo da
média brasileira (1,83) e muito abaixo da meta do Governo
Federal que é 2,7 médicos por mil habitantes; a Macrorregião
de Saúde Sul possui a terceira pior relação de vagas de
graduação em Medicina por 10 mil habitantes (1,17) dentre as
13 macrorregiões do Estado”, revela, a professora.
Com relação aos programas públicos de saúde, o
Município está alinhado com as políticas públicas estaduais e
federais, possuindo todos os programas exigidos pela
Portaria, diz o estudo.
Outro requisito necessário para implementação do
curso é o hospital escola. Embora sejam necessários ajustes
como ampliação do número de leitos, a cidade abriga o
Hospital Antônio Moreira da Costa, que tem potencial para
tal.

O curso terá importante papel para consolidação de
um cluster de saúde já iniciado no município com implantação
de 22 indústrias especializadas em produtos e soluções
eletromédicas que estão inseridas no APL Eletroeletrônico.
Outro diferencial será o foco do curso no desenvolvimento de
pesquisas e de produtos tecnológicos voltados para a área de
saúde.
“A questão da saúde é fundamental para o
desenvolvimento empresarial.” Esta é a opinião do diretor da
FAI, Prof. Dr. José Cláudio Pereira, um entusiasta em relação à
criação do curso. De acordo com ele, o curso vai alavancar o
setor de saúde local, uma estratégia para atrair novas
empresas para a cidade. E reforça: “O curso é um embrião
para a criação de um cluster da saúde que vai interagir com o
já consagrado cluster eletroeletrônico.”
A implantação do curso de Medicina é um grande
desafio para a FAI que está empenhada na concretização
deste projeto coletivo. Agora, é aguardar o edital e fazer a
inscrição.

O diretor da FAI, Prof. Dr. José Cláudio Pereira,
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Campanha do Agasalho da FAI arrecada mais de 1, 5 toneladas de doações
Entidades de Santa Rita do Sapucaí e famílias carentes da zona rural são beneficiadas
1.525 kg de arrecadações entre roupas em geral, cobertores, calçados, acessórios. Este é o saldo da 9ª edição da
Campanha do Agasalho da FAI, que tem como slogan Vamos aquecer a vida de alguém neste inverno. Esta atitude é para quem
tem coração. A campanha tem como objetivo colaborar com entidades do município, que lutam em favor dos menos
favorecidos e também se estende às famílias carentes da zona rural.
Para despertar o sentimento solidário nos alunos, a Faculdade estabelece todo ano uma disputa saudável com
incentivos oferecidos aos primeiros colocados.
Com 159,5 kg de material arrecadado, o aluno Elias Moreira da Silva, do 4º de Administração, obteve o primeiro lugar.
Assim como o segundo colocado, ele foi contemplado com um tablet, um kit FAI e dez horas de atividades complementares.
Embora participe da campanha do agasalho desde o segundo ano do curso, é a primeira vez que o aluno fica entre os
primeiros colocados. “Neste ano, envolvi minha família, até os que residem fora, amigos e vizinhos e estou muito feliz com o
resultado. Sempre é gratificante ajudar aos mais necessitados,” relata.
Leonardo Thiago dos Santos, do 4º de Administração, ficou em segundo lugar com uma doação de 117 kg. O terceiro e
quarto lugares foram para Rafael Rocha Amaral, que dividiu suas arrecadações para os dois cursos que estuda na Faculdade:
3º ano de Administração e 1º ano de Sistemas de Informação, respectivamente com 115.1 kg e 100 kg. E a quinta colocação foi
para a aluna Fernanda Mathias, do 4º ano de Administração, com 80 kg.
Fernanda conta que ficou surpresa com o resultado. “Não esperava. Fiz as doações despretensiosamente. Estou feliz,
sempre participo das ações sociais desenvolvidas pela Faculdade.”
Do terceiro ao quinto lugar, os alunos receberam um kit FAI e dez horas de atividades complementares.

Resultado
Elias Moreira da Silva

4º A - Adm

159,5 kg

Leonardo Tiago dos Santos

4º C - Adm

117,0 kg

Rafael Rocha Amaral

3º B - Adm

115,1 kg

Rafael Rocha Amaral

1º A - SI

100,0 kg

Fernanda Matias de Oliveira

4º A - Adm

80,0 kg

Bairro Balaio

Bairro Cruz da Caveira
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A Campanha foi coordenada pelo Núcleo de Cultura,
Cidadania e Esporte, sob a supervisão de Regiane Garcia Rosa
de Souza, Marianna Paduan e Ariana Barbosa. Já a seleção do
material recebido, foi coordenada por Rita Melo, responsável
pelo Setor de Infraestrutura da Faculdade. Participaram
profissionais de vários setores da FAI: José Benedito, Viviane
Souza, Maraiza Rodrigues, Walter Cassiano, Anderson
Ananias, Márcio Greick, Inês Silva, Selma Teles, Fernanda
Pereira e Andréa Ribeiro.
No dia 30, serão entregues as doações na zona rural.
A coordenação da entrega das doações é da enfermeira
Jamilla Daniele Barbosa, do PSF 6.
"Somos uma instituição filantrópica criada para a
educação, mas entendemos que a educação não consegue se
fazer em um ambiente em que as pessoas não tenham pelo
menos as mínimas condições. Por isto, realizamos ações
sociais como esta campanha, que concluímos com grande
sucesso”, conclui o diretor da FAI, professor José Cláudio
Pereira.

Associação dos Vicentinos

O DESTINO DAS DOAÇÕES
Cinco entidades de Santa Rita do Sapucaí e algumas
famílias da zona rural do Município são as beneficiadas da
Campanha.
No dia 18 de junho, o diretor da Faculdade, professor
José Cláudio Pereira, e funcionários da Instituição entregaram
as doações às entidades: Associação dos Vicentinos, Casa
Emanuel, Centro Espírita Amor e Caridade, Conselho Tutelar e
SACC - Sociedade de Assistência às Crianças Carentes.
A supervisora pedagógica do SACC e ex-aluna do
curso Normal Superior da FAI, Celma Dias Lemos Calixto,
informa que parte das doações recebidas é destinada às
crianças que frequentam a creche e a outra é encaminhada ao
bazar da entidade, cuja renda é revertida para manutenção de
projetos e compra de alimentos.
Outra entidade beneficiada é a Associação dos
Vicentinos. O vice-presidente da entidade, Marcos Albino de
Souza, ressalta a contribuição da FAI. “Aqui as doações têm
três destinos: direcionamos para pessoas que nós servimos
com roupas, uma parte é vendida e outra, doada também.”

Sociedade de Assistência às Crianças Carentes - SACC

Centro Espírita Amor e Caridade
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FAI oferece 45 bolsas de iniciação científica

“Uma das finalidades da iniciação científica é
despertar e desenvolver o interesse dos estudantes pelas
atividades de pesquisa, nas diversas áreas do conhecimento e
especialidades, de tal forma que eles aprendam os métodos
de pesquisa que são úteis em qualquer ramo profissional,”
explica a professora Eunice Gomes de Siqueira, integrante do
Pibic - Comissão do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica e Tecnológica.
Implementado na Faculdade em 2005, o Pibic tem
apoio de duas instituições de fomento, a Fapemig e o CNPq.
Atualmente são disponibilizadas 45 bolsas de iniciação
científica para as áreas de conhecimento abrangidas pelos
cursos de graduação da FAI: gestão, tecnologia e educação.
Abaixo, uma pequena amostra da produção
científica em desenvolvimento neste ano.

Levantamento de preços na região
Os bolsistas Solange Aparecida Rodrigues, do 3º ano,
e Hassan Salgado Mohallem, do 2º ano, ambos alunos do
curso de Administração, sob a coordenação do professor
Vinícius A. Montgomery de Miranda desenvolvem a pesquisa
intitulada Levantamento de preços das cestas de produtos e
serviços das cidades de Santa Rita do Sapucaí, Itajubá e Pouso
Alegre.
O trabalho consiste no levantamento e apuração da
variação de preços de produtos e serviços consumidos pela
população de Santa Rita do Sapucaí, de Pouso Alegre e de
Itajubá. A coleta de dados é feita em supermercados e postos
de gasolina das três cidades.
Os alunos informam que os índices de preços
levantados serão comparados a outros índices de preços
nacionais como o Dieese e o IPCA e publicados mensalmente
na mídia dessas cidades e no portal da Faculdade. “Estamos
muito felizes com este projeto, pois além de ser um trabalho
interessante, prestamos um serviço social colaborando com
os agentes econômicos destas comunidades na tomada de
decisões”, complementam.

Leitura para os residentes do Asilo de Santa Rita do Sapucaí
Sob a coordenação da professora Cláudia Maria
Vasconcelos Novaes de Souza, a bolsista Juliana Alves Sáber
Rezende, aluna do 5º período do Curso de Pedagogia,
desenvolve a pesquisa Ledores: principais contribuições para
a formação de leitores.
O estudo de base documental e exploratório se
propõe a observar os sentidos de leitura produzidos por
leitores ouvintes, quando mediados por ledores em oficinas
de leitura propostas no Asilo e no Centro Comunitário de Santa
Rita do Sapucaí.
Entusiasmada com o projeto, a bolsista Juliana conta
que no estudo serão investigados dados que indicam quais as
ações dos ledores na estimulação e produção da leitura
compreensiva pelos leitores ouvintes não alfabetizados ou
com deficiência visual. “Irei ler obras literárias que serão
escolhidas por mim e pela professora orientadora, de acordo
com o grau de compreensão do público-alvo. Tudo será
documentado com fotos e gravações de vozes”, enfatiza.

Objetos de aprendizagem sobre programação
Na área de tecnologia, os bolsistas Pablo Luís da
Mota Nora, do 3º ano, e Juliano Costa Silva, do 2º ano do curso
de Sistemas de Informação, sob a orientação do professor
Roberto de Souza Porto, estão envolvidos no desenvolvimento
do projeto Construção de objetos de aprendizagem sobre
programação de computadores. O projeto visa a construção
de objetos de aprendizagem (OAs) digitais que englobem os
conteúdos sobre técnicas de programação, algoritmos e
estruturas de dados e a aplicação desses objetos de
aprendizagem em um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), por meio de um curso virtual.
“Para concretizar este projeto, não basta só dominar
as técnicas de programação, é preciso buscar conhecimentos
de outras áreas. Estamos estudando Piaget, Vygotsky e
Gardner para entender o processo ensino-aprendizagem e
transportá-lo para a o ambiente virtual”, afirma Pablo. Ele
informa que as aulas serão direcionadas para seus colegas do
curso de Sistemas de Informação e disponibilizadas no portal
da Faculdade.

Acompanhe as notícias
no Portal FAI:
http://www.fai-mg.br
Hassan e Solange
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“Maturidade” promove festa junina
Na tarde de quarta-feira, 25 de junho, os alunos do
curso Faculdade Aberta à Maturidade, curso de extensão da
FAI, promoveu, pela primeira vez, uma animada festa junina
com quadrilha e comidinhas típicas.
A quadrilha foi coordenada pela professora de dança,
Ândrea Fassarella.
A aluna Madalena Ribeiro Resende, que já foi líder do
grupo, adorou a festança e disse, emocionada: “Eventos como
este nos levam a ser crianças novamente. Maravilhoso!”

Incubadora da FAI abre vaga para projetos inovadores
Você tem um projeto inovador, de alto valor agregado e de base tecnológica e necessita de apoio para colocar este
projeto no mercado?
Eis uma grande oportunidade. A Intef - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da FAI - está com inscrições
abertas para o processo seletivo de novos empreendimentos para o Programa de Incubação de Empresas.
A Incubadora oferece uma vaga para projeto que contemple geração de produtos ou serviços. Atente para estes
requisitos necessários! A equipe executora deve demonstrar capacitação técnica ou experiência compatível para execução do
projeto proposto. O projeto não pode estar em outro programa de incubação.
Podem concorrer à vaga: alunos, ex-alunos e professores da FAI e, em caráter especial, pessoas da comunidade.
Aceita-se inscrições de pessoas físicas e empresas.
As inscrições encerram em 25 de julho. A relação dos candidatos aprovados neste processo de seleção será divulgada
na Intef a partir de 4 de agosto de 2014.
Mais informações na Secretaria da Incubadora com Leiliane pelo telefone 3471- 4531 ou pelo incubadora@fai-mg.br.
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Com o slogan "Semeando empreendedores", Faitec realizará a 25ª edição
“Semeando empreendedores.” Este é o slogan da
Faitec 2014 - Feira de Tecnologia da FAI - que este completa
25 anos. São anos de história para ser resgatada, pelo menos
em parte. É o que relata a coordenadora de logística da Feira,
professora Silvana Lima: “Vamos nos empenhar para fazer um
levantamento de projetos apresentados pelos alunos durante
estes anos que se transformaram em empresas, sejam elas
de produtos ou de serviços.Pretendemos apresentá-los na
Feira, afinal fazer 25 anos justifica uma retrospectiva dos
cases de sucesso.”
Considerada avitrine da FAI, a Faitec começou
timidamente nas salas de aulas no campus da Faculdade,
depois mudou de endereço para a região central da cidade e
desde 2005, ocupa todo o espaço do Ginásio do Alcidão. E
está ficando apertado. Afinal são cerca de 90 stands que
agregam projetos dos alunos dos cursos ministrados pela FAI
e, este ano, projetos também do recém-criado, Engenharia de
Produção. E há ainda os espaços cativos para instituições de
ensino técnico convidadas: ETE FMC, Inpettecc/Pouso Alegre
e Colégio Tecnológico Delfim Moreira , este último, ligado à
mesma mantenedora da FAI.

Mas para fazer parte da lista de projetos aprovados,
os alunos encaram um longo processo que tem início no
primeiro dia letivo. São várias etapas dentro da rotina
acadêmica do curso, até que o grupo - em sua maioria
composto por mais de três alunos - receba o parecer positivo
da banca de avaliadores que sinaliza a aprovação para a Feira.
Mais da metade dos projetos inscritos ficam de fora. Isto não
quer dizer que não tenham qualidade. É só uma questão de
filtro, parte do processo. E para aqueles selecionados, todo
esforço é compensado. Apresentar um trabalho na Faitec é
estar antenado às novas tecnologias, às novas tendências do
mercado, é ser inovador, empreendedor. E é esta a filosofia
da Faitec, ser um canteiro fértil a semear talentos para o
competitivo e vasto mercado de trabalho.
Para colocar este evento em pé, que integra a lista
das importantes feiras acadêmicas da região e do Estado, é
necessário a mobilização de toda a Instituição.
E neste quesito, a comunidade FAI se empenha
demais. E os preparativos já começaram.
A Faitec acontece de 22 a 24 de outubro de 2014.

Os precursores
A Faitec foi criada na gestão do diretor, professor
Benedito Márcio Magalhães (à direita). O professor Roberto de
Souza Porto (à esquerda) fez parte da comissão organizadora.
Eles contaram que a Feira foi criada inicialmente com foco nos
alunos do curso de Processamento de Dados, hoje Sistemas
de Informação. O professor Evandro Luís Brandão também foi
um dos pioneiros. Tempos depois, o curso de Administração,
sob a coordenação da professora Simone Rieth, incorporou à
Feira e mais recentemente, o curso de Pedagogia. Neste ano,
irão participar também os alunos do recém-criado curso
Engenharia de Produção.
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Parceria FAI e Formula Curso de Inglês
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Conte sua história!!!

A FAI e a Formula Cursos de Inglês, de Santa
Rita do Sapucaí, assinaram parceria.
Os alunos, professores e funcionários da FAI e
seus dependentes serão isentos do pagamento da
matrícula e terão desconto no valor das mensalidades,
que custa R$220,00 e sairá por R$150,00.
O curso será ministrado em grupos de 6 a 10
alunos. As matrículas estão abertas. A escola está
localizada à Avenida Barãodo Rio Branco, 57 (em cima
da Papelaria Chromos).
Mais informações pelos telefones: 8457-3613
ou 3471-4314.

www.facebook.com/fai.ensinosuperior

