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“Há seis meses após a criação do curso de Engenharia de Produção da FAI e o que vemos são alunos satisfeitos e 
motivados, professores envolvidos e comprometidos com o resultado”, comemora a coordenadora do curso professora Dra 
Sandra Carvalho. E complementa: “Pudemos também verificar que os diferenciais que introduzimos  na nossa grade deram 
excelentes resultados, pois os alunos já no primeiro período do curso têm envolvimento com projetos práticos envolvendo 
empresas.”

E quais são os diferenciais FAI? Por exemplo, a organização do curso está focada em oito eixos temáticos, com ênfase 
para os métodos quantitativos. Outras particularidades: formação empreendedora; projetos interdisciplinares desde o 1º ano 
com o Projeto Integrado de Engenharia (PIE) e o Projeto de Engenharia Aplicada (PEA); corpo docente formado por mestres e 
doutores; parcerias com empresas da região e por aí vai.

“O curso foi gestado a partir de uma ampla pesquisa sobre o que há de mais avançado no Brasil e no mundo para a 
elaboração de um currículo que garanta uma formação profissional moderna e de qualidade, como exigido pelo mercado,” 
explana a coordenadora do curso.  A professora também ressalta o tratamento diferenciado que foi dado ao curso em relação às 
instituições que ministram cursos diversos na área de engenharia: “Por ser único, não temos núcleo comum nos primeiro e 
segundo anos como a maioria dos cursos de engenharia, então pudemos inovar e criar um curso singular desde o início.” 
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Os estudantes têm à disposição as mais avançadas ferramentas tecnológicas em ambientes confortáveis, acesso 
irrestrito à internet em todas as áreas do campus e aos laboratórios equipados com softwares específicos do curso. As salas de 
aulas são amplas e dispõem de equipamentos multimídia com acesso à internet. 

No dia 4 de agosto, os alunos foram presenteados com o primeiro laboratório construído para o curso, o Laboratório de 
Ciências Exatas, um espaço multifuncional, de acordo com o que existe de mais moderno, para atender às disciplinas do curso 
Ciências Ambientais, Química Geral Tecnológica e Física. 
 Para a criação do laboratório, a FAI foi buscar as melhores práticas do mercado e se inspirou no laboratório da Facamp, 
de Campinas, que adotou essa mesma solução de multifuncionalidade, com alto padrão de qualidade. O Laboratório tem 
capacidade para atender 30 alunos por aula. No próximo ano, será construído o Laboratório de Engenharia. 

E se depender do diretor da Faculdade, professor Dr. José Cláudio Pereira, o curso de Engenharia de Produção será um 
dos quinze melhores cursos do Brasil, assim como os outros cursos ministrados pela FAI.  ”Estamos trabalhando para isto”, 
ressalta, com entusiasmo.

Título: Bacharel em Engenharia de Produção 
Duração: 5 anos 
Período: diurno e noturno 

Infraestrutura moderna 

Alunos de Engenharia do período matutino, a coordenadora 
do curso,professora Sandra Carvalho, o diretor, professor 

José Cláudio Pereira e a professora Gisele Nunes 

Inauguração do Laboratório: Alunos de Engenharia 
do período noturno, conhecem as instalações
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“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.” 

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

Escolas de Santa Rita do Sapucaí participam do Pibid/FAI 
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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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FAI recebe alunos do ensino médio no Programa de Visitas  
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Desde 2003, a FAI abre as portas aos alunos das 
escolas do ensino médio com o propósito de auxiliar na 
decisão da futura carreira dos jovens vestibulandos. Além de 
conhecerem as instalações da Faculdade, os alunos também 
participam de uma palestra onde podem esclarecer suas 
dúvidas sobre carreiras e mercado de trabalho a respeito dos 
cursos de graduação oferecidos pela Faculdade: 
Administração, Engenharia de Produção, Pedagogia e 
Sistemas de Informação. 

No mês de julho o Programa de Visitas recebeu 
alunos de três escolas da região. Os grupos foram 
recepcionados pela Marianna Paduan, do Setor de Marketing 
e Comunicação.

No dia 29, às 9h, alunos da Escola Estadual Virgília 
Paschoal, de Pouso Alegre, visitaram a Faculdade e 
participaram de uma palestra ministrada pelo professor 
Roberto Porto.

No dia 30, foi a vez dos alunos da Escola Estadual 
Cônego Francisco Stella, de Estiva. No período matutino, os 
alunos assistiram à palestra com o professor Aldo Ambrósio 
Morelli e, no período noturno, com o diretor da Faculdade, 
professor José Cláudio Pereira, que também responde pela 
coordenação do curso de Administração.

A última visita do mês foi a dos alunos da Escola 
Estadual Vinicius Meyer, de Pouso Alegre, no dia 31. A 
coordenadora do curso de Sistemas de Informação, 
professora Eunice Gomes de Siqueira, falou aos alunos sobre 
os cursos oferecidos pela FAI.

Durante a visita, a FAI oferece brindes e lanches aos 
estudantes. O Programa de Visitas tem continuidade até o 
mês de outubro. 

Visita de alunas de Piranguinho

Com o objetivo de coletar informações para 
elaboração de uma revista sobre tecnologia, dentro da 
disciplina Inglês, as alunas Ariane Gonzaga e Tatiane 
Fernanda, da Escola Sebastião Pereira Machado, do 
município de Piranguinho, visitaram a Faculdade no dia 24 de 
julho.

As alunas foram recepcionadas pela Regiane do 
setor de Marketing e Comunicação e, na sequência, 
participaram de um bate-papo com a coordenadora do curso 
de Sistemas de Informação, professora Eunice Gomes 
Siqueira. Logo após, realizaram uma visita à Expocomp - 
Exposição Itinerante sobre a Produção do Conhecimento em 
Informática e Computação. 
  

Alunos da Escola Estadual Vinicius Meyer   

Alunas da Escola Sebastião Pereira Machado e a profa. Eunice Siqueira   

Alunos da Escola Estadual Cônego Francisco Stella do período matutino, 
assistiram à palestra com o professor Aldo Ambrósio Morelli  



Professoras da FAI participam 
de Congresso em Brasília 
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O corpo docente da FAI está em constante 
capacitação.

No dia 30 de julho, a coordenadora do curso de 
Sistemas de Informação, professora Eunice Gomes de Siqueira 
e a professora Silvana Lima, que também responde pela vice-
direção da FAI, participaram do Curso de Qualidade no Ensino, 
realizado durante o Congresso Brasileiro de Computação, em 
Brasília.  

De acordo com Eunice, os temas abordados foram a 
avaliação de cursos do ensino superior e práticas de ensino 
inovadoras, como educação online, ensino com jogos e 
aprendizagem baseada em projetos.

 

Edição nº 5613 de Agosto de 2014  |  Ano 4  |  

A equipe do setor de Marketing e Comunicação da 
FAI, Regiane Garcia Rosa de Souza, Marianna Paduan, Ariana 
Barbosa, e a pesquisadora da FAI Aline Faria, visitaram a 
Brazil Promotion, a maior feira de marketing promocional da 
América Latina. A feira foi realizada na Transamérica Expo 
Center, em São Paulo e apresentou as principais novidades e 
lançamentos do ano em produtos e serviços promocionais, 
como brindes, presentes corporativos, produtos e serviços 
para a realização de eventos, gráficas especializadas, 
agências, soluções para o merchandising no ponto de venda, 
marketing digital, novas tecnologias, mídias interativas e 
muito mais.

 

Colaboradoras da FAI visitam a 
feira Brazil Promotion

Aline Faria, Regiane Garcia, Ariana Barbosa e 
Marianna Paduan visitaram a Brazil Promotion   

Foto: Acervo pessoal   

Foto: Acervo pessoal   



“Maturidade" volta às aulas
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O curso Faculdade Aberta à Maturidade da FAI - 
"Florescendo a vida como um girassol " - retornou suas 
atividades do segundo semestre, no dia 4 de agosto, 
com atividade especial.

Convidado pelo coordenador do curso, professor 
Aldo Ambrósio Morelli, o psicólogo Daniel de Almeida 
Santiago, de Pouso Alegre, ministrou palestra que teve 
como tema “Assertividade e Felicidade”. 

Daniel ressaltou a iniciativa da FAI ao criar o 
curso, que este ano completa onze anos. “Iniciativa 
como esta deveria ser disseminada para outros lugares. 
Muito louvável. Adorei estar entre eles.” Sobre o tema da 
palestra, o profissional comentou: ”A felicidade se 
encontra aqui neste grupo tão alegre que leva a vida 
com leveza e transparência.” 

A aula inaugural contou com os alunos 
veteranos e convidados. Maria Teixeira Reis chegou à 
cidade há pouco tempo e incentivada pelas amigas, 
alunas do curso, irá se matricular. Já Genir Vono 
Carneiro Ribeiro só veio mesmo para a aula inaugural, 
mas ressaltou que no próximo ano será aluna da 
“Maturidade”.
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Ex-aluna da FAI fala de sua relação afetiva com a Faculdade 

De malas prontas para viver novas experiências profissionais em Belo Horizonte, a ex- aluna de Administração da FAI, 
Thalita Prado Mignacca, que junto com outros dois alunos, representou a Faculdade em 2013 com o título “Aluna FAI”, 
conversou com a Assessoria de Imprensa da Faculdade. 

Thalita irá atuar como trainee na empresa Ernst & Young Terco, uma das maiores empresas de prestação de serviço 
em auditoria, impostos, consultoria e transações corporativas internacionais, presente em 150 países. 

“Posso dizer que minha trajetória profissional iniciou 
quando comecei a ajudar meu pai na empresa de cereais dele, 
quando tive um pouco de noção de como funcionava os 
negócios. Quando cheguei em Santa Rita do Sapucaí, já 
estudando na FAI, consegui uma vaga de estágio no Inatel, 
para trabalhar com uma multinacional em gerência de 
projetos (Ericsson), que tanto queria. Residi dois anos fora do 
País, época em que trabalhei informalmente e que foi 
importante para meu crescimento pessoal. No ano passado, 
fiz trabalho voluntário na Casa Viva e dei aula de Inglês, em 
paralelo com o último ano de Administração.”

O que foi para você representar a FAI em 2013? 

“Representar a FAI foi uma experiência única. Não só por 
participar da campanha publicitária do vestibular, mas pelo 
orgulho de representar uma Instituição de ensino que 
conquistou grande respeito nas áreas de ensino que oferece, 
pelo nome que construiu, pela educação que promove, pelo 
sucesso comprovado com conceitos altos obtidos em 
avaliações nacionais. Sempre fui muito respeitada pelos 
colegas, professores e funcionários, e ser “Aluna FAI” me 
aproximou ainda mais da FAI. Fiquei muito feliz pela 
oportunidade de receber o carinho de vocês, em ser 
valorizada, e principalmente por conquistar bons amigos.”

Trajetória profissional
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Foto: Acervo Ascom FAI  
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Dia dos Estudantes

Em homenagem ao Dia do Estudante, a direção da FAI, com participação de alguns colaboradores, ofereceu 
um lanche surpresa aos alunos durante o intervalo das aulas no período matutino e noturno.

Ao som ambiente e com direito a pipoca, cachorro quente e refrigerante, os alunos aplaudiram o intervalo 
festivo

Curta nossa fan page e fique por dentro de tudo: https://www.facebook.com/fai.ensinosuperior

13 de Agosto de 2014  |  Ano 4  |  



FAI comunicauFAI com nica
Santa Rita do Sapucaí - MG

dição nº 56E

Úl a as Inscrições . Ptimos dias par articipe!
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Reta final para os alunos de graduação da FAI inscreverem seus artigos acadêmicos para a Revista Inicia da FAI. O 
prazo encerra em 15 de agosto. Os artigos podem ser oriundos dos Programas de Iniciação Científica ou de atividade específica 
dos cursos de Administração, Pedagogia, Sistemas de Informação e de Engenharia de Produção.

Caro(a) aluno(a): ser autor(a) de um artigo publicado em uma revista acadêmica é um diferencial na sua vida 
profissional. 

Então, o que está esperando? Inscreva seu artigo!

EXPEDIENTE
FAI - Centro de Ensino Superior em
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