
“É a melhor experiência que já tive em questão de aprendizagem em 
sala de aula. Estamos aprendendo a prática na prática de ser 
pedagogo.”

aprendendo a ser professora.” 

Mariana Otávila M. de Oliveira, bolsista na Escola Estadual Dr. Luis Pinto de Almeida 

Romilda de Martha, bolsista na Escola Municipal Dr. José R. de Carvalho          

Escolas de Santa Rita do Sapucaí participam do Pibid/FAI 
Pibid concede bolsas de iniciação à docência para acadêmicos de Pedagogia
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benefícios para todos.”
 

Desenvolvido em parceria com escolas públicas de 

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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Aline Faria, ex-aluna e pesquisadora da FAI, é a mais 
jovem do curso de mestrado em Administração da USP
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 Ela tem 24 anos. Cursa mestrado em Administração 
na USP e já vislumbra um doutorado sanduíche na França. 
           Foco. Garra. Determinação. São os sustentáculos de 
sua vida. A ex-aluna e hoje pesquisadora da FAI, Aline Mariane 
de Faria, natural de São Bento do Sapucaí, SP, é obstinada por 
vencer, a correr atrás dos seus objetivos, a querer sempre 
mais e mais.
 Em sua breve história de vida, já contabiliza quatro 
mestres que são referências em sua caminhada.
 Primeiro, sua mãe, que lhe apontou o valor dos 
estudos. Conta ela que a mãe morava na zona rural de 
Paraisópolis, MG, e foi para a cidade aos 16 anos estudar e 
trabalhar, mas não deu continuidade aos estudos, pois se 
casou bem jovem.
 Aos sete anos, Aline foi morar com a família em 
Conceição dos Ouros, MG, onde vive até hoje. Na época do 
vestibular, não sabia ao certo o que queria. Fez dois 
vestibulares para engenharia, foi aprovada apenas em uma 

faculdade particular e resolveu tentar Administração na FAI 
pelo ProUni.
 Aprovada, tinha como propósito “levar” o curso, 
enquanto estudava para prestar vestibular de engenharia em 
universidades federais. 
 Mas já no primeiro dia de aula, outro mestre chega 
para apontar-lhe caminhos. É o coordenador do curso de 
Administração, professor José Cláudio Pereira, hoje também 
diretor da Faculdade. Ele narra sua história de vida acadêmica 
aos alunos abordando sua determinação em ser o melhor   
aluno do curso, que conclui na FAI. Não só um curso, mas dois: 
Administração e Processamento de Dados (hoje Sistemas de 
Informação). E  foi o melhor. 
 Aline se espelha nele e diz para si: “Então este será 
meu objetivo também. Vou ser a melhor aluna.” 
 Embora não tenha obtido “notas brilhantes” no 
primeiro semestre do curso, ela não perdeu seu objetivo. Para 
este período da vida estudantil, ela dá o recado: “É o semestre 
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mais difícil de todo o curso, portanto se você, caro(a) aluno(a), 
não teve um semestre brilhante, não desanime. Siga em 
frente, pois tempos melhores virão.” 
 Outro aprendizado no decorrer da graduação: 
trabalhar em equipe. No segundo ano, sua equipe obteve o 
segundo lugar na Faitec - Feira de Tecnologia da FAI - ao 
apresentar um produto real, “uma inovação, pois até então os 
produtos eram fictícios”, diz ela. Além do aprendizado, foi 
neste ano que conheceu seu namorado “o pai do produto 
apresentado”, na época estudante do Inatel, com quem está 
ate hoje. No terceiro ano, sua equipe “afinada” conquista o 
primeiro lugar na Faitec. 
 Ainda no segundo ano, envereda-se  pelos  caminhos 
da pesquisa científica e desenvolve alguns projetos 
inovadores  na  região.
 “Meu projeto de iniciação científica foi na área de 
Economia. Gostei muito de trabalhar com pesquisa científica 
de forma mais rígida. Com certeza foi esta vivência que 
colaborou na minha decisão em seguir a carreira acadêmica”, 
revela. 
 No quarto ano, novos desafios. Foi selecionada como 
bolsista para trabalhar na área de inteligência competitiva no 
projeto BIDI/Fapemig, coordenado pela professora da FAI, 
Sandra Carvalho, na época, doutoranda em Administração 
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pela USP. Mais uma mestra em sua vida com quem aprendeu 
por meio dos exemplos, das observações e das conversas 
informais. “E ela continua a me orientar até os dias atuais”, 
conta. 
 Concluiu o curso de Administração com brilhantismo, 
já com o propósito de cursar mestrado na USP. 
 Enquanto se preparava para o grande salto na sua 
carreira profissional, cursou pós-graduação em Gestão 
Financeira e Controladoria na FAI.
 Em 2013, candidata-se para o processo de seleção 
do curso de mestrado - que incluí várias etapas - na FEA - 
Faculdade de Economia e Administração da USP e é 
aprovada. 
 E lá, uma nova mestre a conquista no primeiro dia de 
aula ao contar sua história de vida acadêmica. É a professora 
Bernadete, que direciona seu olhar para além-mar. E inspira-
lhe o desejo de cursar doutorado na França. 
 E assim, ela prossegue seu percurso com olhar 
apontado para o futuro.
 Aline atua como pesquisadora na FAI em três 
importantes projetos: Nagivale - Núcleo de Apoio à Gestão da 
Inovação do Vale da Eletrônica, BIDI e Inteligência de Mercado 
Leucotron. 

 
 

 
 

“Maturidade” encerra semestre com dança sênior

 Uma atividade agradável e divertida denominada dança sênior, ministrada pela profissional Maria Regina Furst 
Santiago de Morais, de Belo Horizonte, marcou o encerramento do semestre letivo da Faculdade Aberta à Maturidade, curso de 
extensão da FAI.
 De acordo com a profissional, a dança tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida a pessoas de terceira 
idade por meio de exercícios físicos e atividades sociais de integração. “É considerada como recurso muito valioso no sentido de 
manter o idoso em integração com o grupo, trabalhando também seu corpo e sua mente, pois durante as aulas, são 
estimuladas as articulações, os músculos, a respiração e também a memória”, esclarece Maria Regina. 
 Os alunos aprovaram unanimemente a dança. “Foi uma aula diferente, muito especial,” relata, em nome do grupo, a 
aluna Maria Luisa de Cássia Matagrano. 
O coordenador do curso é o professor Aldo Ambrósio Morelli, que sempre busca enriquecer o curso, criado há 11 anos, com 
atividades diferenciadas. 



Professor da FAI escreve livro com o título “Teoria J” 
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 O professor da FAI da área de gestão, Jaci Alvarenga 
Theodoro Filho, é autor do livro Teoria J - uma abordagem 
sobre empreendedorismo, lançado pela Editora Multifoco, do 
Rio de Janeiro, em 2013. 
 O professor atuou por anos no mundo corporativo, 
trabalhou em multinacionais e grandes empresas do País. 
Desta vivência, retirou lições sobre o mercado para dar 
suporte à sua obra. Há 16 anos, reside em Santa Rita do 
Sapucaí, onde divide seu tempo como professor na FAI, o 
trabalho de consultoria, o mestrado em Administração e com 
o novo ofício de escrever – está finalizando o segundo livro, 
também na área de empreendedorismo. 
 No Teoria J, ele aborda de forma descontraída, os 
principais erros cometidos pelos empreendedores na fase 
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inicial dos negócios, desmitifica conceitos da administração 
moderna e propõe reflexões sobre gestão empresarial. 
 Por que Teoria J?  “Existe um autor da área de 
Administração chamado Douglas McGregor... No final dos 
anos 1950, ele escreveu as teorias X e Y. Eu sempre brincava 
com meus alunos quando falava sobre o tema: Olha, vamos 
falar sobre a teoria X, a teoria Y, mas não me perguntem o 
motivo do nome, pois já li o livro inteiro e o autor não explica. 
Um dia, vou escrever uma teoria e colocar o nome de Teoria do 
Jaci, conta ele, de forma espirituosa. 
 O livro está disponível na biblioteca da Faculdade e 
poderá ser adquirido na Livraria Letras & Livros, de Santa Rita 
do Sapucaí. 



FAI adquire acervo virtual com cerca de dois mil livros
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Acervo digital complementa acervo impresso da biblioteca 

 Com apenas um click, a comunidade acadêmica FAI – alunos docentes e colaboradores – tem acesso gratuitamente a 
livros das mais diversas áreas do conhecimento. Antenada nas novas tendências do mundo digital, a FAI adquiriu este ano um 
acervo virtual com cerca de dois mil títulos que complementa o acervo impresso da biblioteca. Com isto, os usuários – de onde 
estiverem – podem recorrer às estantes virtuais para encontrar livros, sem ter que caminhar até a biblioteca. 
 Outra questão que se levou em conta foi a otimização de espaço. Era preciso pensar em novas alternativas para ampliar 
seu acervo. Foi a partir daí, que surgiu a iniciativa de implementar a biblioteca virtual na FAI, uma opção a mais de acesso a 
obras de qualidade e atualizadas.
 Para a bibliotecária Magda Soares, adquirir a plataforma é uma tendência atual de grandes instituições. “O 
armazenamento das informações na nuvem de dados da internet facilita o acesso dos acadêmicos a novas informações. Uma 
solução para nosso espaço e uma ótima alternativa para os alunos. Nossa expectativa é que os alunos aproveitem essa 
ferramenta fantástica e acessem ativamente a plataforma”, ressalta a bibliotecária.
 Para o diretor da FAI, Prof. Dr. José Cláudio Pereira, a biblioteca virtual é um importante investimento. “O uso da 
biblioteca virtual pelos alunos da FAI vai ao encontro dos indicadores que apontam um crescimento anual acentuado na venda 
de e-books e um decréscimo persistente no volume de venda de livros físicos ou impressos.”
 Além da consulta aos textos dos livros, o sistema permite inserir anotações eletrônicas, gravar comentários no perfil do 
usuário e fazer marcações nas páginas. Além disso, é possível imprimir até 50% do conteúdo do livro, desde que compre os 
créditos de liberação de impressão do conteúdo no próprio site. Se o usuário se interessar em comprar o livro completo, tem 
direito a descontos especiais.
 

O que dizem os usuários da biblioteca virtual  

 “Agora eu tenho usado mais a biblioteca virtual porque eu comprei um iPad,  tem um aplicativo e com ele eu consigo 
acessar mais facilmente. Pesquisa online é meio chata, você ficar folheando aquilo lá, mas o bacana é que você não precisa 
ficar vindo até a biblioteca para pegar livros.  Dá para marcar páginas, que é bem legal. Somos da era digital. É interessante ter 
tudo na máquina. Outra vantagem é que tem livros de todas as áreas. Por exemplo, eu gosto de filosofia. Eu entro e procuro, está 
aberto ali, acesso fácil. É um grande passo que a FAI deu.” Jeremias Tertuliano Pereira, aluno do 4º de SI.
 “Eu utilizo a biblioteca virtual. Para mim a maior vantagem é a questão da mobilidade, posso acessar a biblioteca até 
mesmo pelo celular, seja em horário de almoço, ou em outro momento qualquer. Todos os livros que precisei, encontrei lá, até 
alguns utilizados no TCC. Você pode fazer vários filtros para chegar em um determinado livro e também para chegar em 
determinado assunto. Por exemplo, em um livro com mil páginas, você quer achar um tema ou assunto especifico, você vai 
pesquisando. Podemos navegar no conteúdo do livro, fazer uma pesquisa por tema.  José Gilson Rosa, aluno do 4º ano de SI.
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