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Ascom/FAI: O que é uma Cidade Criativa?
Lala: Antes de falar sobre Cidade Criativa, vou falar de Economia
Criativa, que vem antes. Economia Criativa é a estratégia de futuro. É
a economia gerada a partir de recursos que não se esgotam, mas se
multiplicam com o uso. É uma termologia brasileira, que foi
reinventada a partir da indústria criativa que vem do Reino Unido. Ela
é a chave do futuro.

Ascom/FAI: Cidade Criativa é...
benefícios para todos.”
Desenvolvido em parceria com escolas públicas de

Cidade Criativa, Cidade Feliz 2014, um festival de
criatividade e inovação. Fruto da articulação entre poder
público, instituições de ensino e de fomento, empresas, setor
criativo e outras parcerias, Santa Rita do Sapucaí está
realizando durante o mês de agosto este movimento
cooperativo e colaborativo que contempla uma programação
eclética e multidisciplinar.
A FAI está integrada à Cidade Criativa, sendo uma das
realizadoras do evento. “Vejo o festival de tecnologia,
criatividade, inovação e cultura como um grande mérito: o de
reunir talentos e recursos, abundantes na cidade, para pensar
e realizar eventos que envolvem a população e promovem a
cultura, o lazer e a cidadania, tornando mais visível à
população local e externa o que a cidade tem e pode-lhes
oferecer”, ressalta o diretor da Faculdade, Prof. Dr. José
Cláudio Pereira.
Como parte da rica programação, na noite de 13 de
agosto, a palestrante Lala Deheinzelin, especialista mundial
em Economia Criativa & Desenvolvimento Sustentável,
ministrou a palestra com o tema “Cidades Criativas e
Colaborativas” para um público de seiscentas pessoas, no
Teatro do Inatel.

Prefeito Jefinho, palestrante Lala, prof. José Cláudio e o coordenador do evento Wander

Lala: A ideia de cidade criativa e território criativo vem com evolução
do tema, pois a economia criativa começou a trabalhar só em
setores, mas o desenvolvimento local trabalha de forma integrada. O
conceito vem de fora, estamos reinventando-o.
O maior patrimônio que um território criativo tem é aquilo que ele é:
seus saberes, seus fazeres, suas características próprias. É mais que
um produto, é a estratégia de desenvolvimento no futuro. Nossas
lideranças políticas não entenderam isto ainda. Só por meio de
políticas públicas há se conquistar a prosperidade de
desenvolvimento de forma sustentável e gerar riqueza no futuro. É o
que está acontecendo aqui em Santa Rita do Sapucaí.

Santa Rita tem possibilidades de se tornar um território criativo?
Lala: Não é possível gerar riquezas intangíveis sem a tecnologia e
aqui o ambiente é muito favorável. Todo este patrimônio intangível
tem como gerar riqueza e qualidade de vida a partir da ferramenta
que a tecnologia oferece, a tecnologia com um meio e não um fim.
Tudo que estava espalhado, a tecnologia permite conectar, visibilizar
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O diretor da Faculdade e a palestrante Lala Deheinzelin
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FAI celebra encerramento de cursos da pós-graduação com almoço
Com um almoço festivo. Foi assim o encerramento
simbólico de alguns cursos de pós-graduação na FAI, no dia 9
de agosto, no campus da Faculdade.
Durante o almoço, o diretor da FAI, professor José
Cláudio Pereira, e a coordenadora dos cursos na área de
Gestão, professora Sandra Carvalho, agradeceram aos alunos
pela confiança depositada na Instituição “que a carreira de
vocês deslanchem cada vez mais a partir de agora. Sejam
felizes e contem sempre conosco.”
Os alunos entrevistados aprovaram unanimemente
os cursos. O aluno de Gestão Financeira e Controladoria, João
Paulo de Oliveira Pereira, e a aluna de Gestão Estratégica de
Marketing, Leidiana Palma, não só recomendam os cursos
como também não descartam a possibilidade de cursar outros
na Instituição.
Para Leidiana que é formada em Comunicação
Social, o curso possibilitou-lhe “conhecimentos das
estratégias de Marketing que existe por trás da comunicação,
visão que eu não tinha, até então. Os professores são
altamente qualificados, as aulas são dinâmicas e interativas.”
“Foi muito produtivo, pois organizei minhas ideias
para repensar meu futuro profissional.” Com estes dizeres, o
aluno de Gestão Estratégica de Pessoas, Gabriel Prado de
Faria, revela sua satisfação em relação ao curso.
Opinião semelhante é da aluna de Gestão Financeira
e Controladoria, Amanda Pereira Aquino. “As últimas aulas
foram significativas, pois clarearam meus pensamentos.
Trabalho na área operacional de uma instituição financeira e
com o curso, vou direcionar meu trabalho para a área
comercial, pela qual tenho maior afinidade”, diz.

Curso de Gestão Estratégica de Marketing

Acompanhe as notícias no Portal FAI:
http://www.fai-mg.br

Curso de Gestão Financeira e Controladoria

Ex-aluna retorna à FAI para cursar pós
Depois de 23 anos, a ex- aluna Débora Resende
Serrano (formou-se em 1991 em Processamento de Dados,
hoje Sistemas de Informação) retornou à FAI para cursar a
pós em Gestão de Operações e Logística.
“Foi muito bom constatar que a FAI continua com a
mesma seriedade dos meus tempos de graduação e que
cresceu em relação ao número de cursos oferecidos e em
estrutura física. Quando terminei o curso de graduação fui
para o mercado de trabalho e concorri de igual para igual com
profissionais formados na USP e Unicamp. Trabalhei no Rio,
São Paulo, Campinas e um ano fora do Brasil. Há pouco tempo
regressei para Itajubá para trabalhar na Helibras e optei por
fazer pós aqui para aperfeiçoar meus conhecimentos, pois
atuo em um cargo de tecnologia na área de logística. Quanto
ao curso de pós, só posso dizer que é sensacional, superou
minhas expectativas, não só a minha, mas de todo o grupo.”

Infraestrutura moderna
Curso de Gestão Estratégica de Pessoas
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Alunos de Engenharia de Produção apresentam projetos para Banca FAITEC
No sábado, 9 de agosto, os alunos do 1º ano do Curso
Engenharia de Produção, curso criado este ano, apresentaram
os trabalhos do PIE I, Projeto Integrado de Engenharia I, para
uma banca composta pelos professores Sandra Carvalho, que
também responde pela coordenação do curso, Carlos Alberto
Mont'Alvão e Wilson Alexandrino.
O Projeto Integrado de Engenharia I é dirigido aos
alunos com a finalidade de propiciar-lhes a oportunidade de
conhecer e analisar, na prática, a aplicação dos conceitos
teóricos explorados em sala de aula. O trabalho é
desenvolvido sobre uma empresa da escolha de cada equipe e
é baseado na metodologia de resolução de problemas, por
meio da qual os alunos identificam e apresentam soluções
que foram implementadas por uma empresa real para
resolver um problema relacionado com seus processos
produtivos.
De acordo com a professora Sandra Carvalho o PIE é
um importante diferencial que foi introduzido no projeto
pedagógico do curso, onde os alunos, desde o primeiro

período, desenvolvem atividades integradoras que, além de
promover a interdisciplinaridade, também permitem que eles
conheçam de perto e ampliem o conhecimento sobre
processos produtivos industriais, desenvolvam a capacidade
analítica por meio de uso de técnicas de investigação, análise
e avaliação expliquem o conhecimento adquirido nas
disciplinas do período, de forma integrada e sistêmica, entre
outras competências desenvolvidas.
As equipes dos alunos Gustavo Franquilin de Oliveira
e Alex Magno Almeida de Carvalho estão desenvolvendo seus
projetos em empresas de Santa Rita do Sapucaí. A
apresentação dos trabalhos para a banca foi uma rica
experiência para ambos.
“Recebemos feedback dos professores com críticas
construtivas e agora é preparar para a nova fase que será em
setembro e torcer para que nossos projetos sejam
selecionados para a Faitec- Feira de Tecnologia da FAI”,
ressaltam.

As equipes dos alunos Gustavo Franquilin de Oliveira e Alex Magno Almeida de Carvalho e membros da banca
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Santa Rita do Sapucaí ressalta importância do Nagivale para o APL
A gerente da Incubadora Municipal, Dani Xavier, destaca a importância do Nagivale para as empresas incubadas
“O Nagivale veio nos capacitar para criar um processo
de gestão da inovação na empresa. O programa foi de extrema
importância não só para a Sancout, mas para as empresas
nascentes do Vale da Eletrônica, cidade que trabalha com
tecnologia e tecnologia também precisa de gestão. Estamos
colocando em prática todo o aprendizado.”
Com estas palavras, a empresária Flávia Couto,
proprietária da Sancout, empresa incubada na IME Incubadora Municipal de Empresas de Base Tecnológica
Sinhá Moreira, de Santa Rita do Sapucaí, ressalta o trabalho
desenvolvido pelo Nagivale/FAI - Núcleo de Apoio à Gestão da
Inovação do Vale da Eletrônica - junto às empresas incubadas,
em 2012/2013.
A gerente da IME, Dani Xaxier, reforça a opinião de
Flávia. “O Nagivale foi fantástico para a Incubadora e para as
empresas incubadas porque veio de encontro a uma nova
metodologia que as incubadoras brasileiras estão
implantando que é o Cerne - Centro de Referência para Apoio a
Novos Empreendimentos. Dentro do processo de qualificação
temos uma prática chave que se chama qualificação
tecnológica que oNagivale supriu”, conta, ela e complementa:
“Na época, cerca de quinze empresas foram capacitadas.”
Conhecimento adquirido. Conhecimento repassado.
É o que tem feito a Incubadora para as novas empresas
incubadas que por lá aportam.

O Nagivale/FAI
“Sob a coordenação executiva da Profa Dra Sandra
Carvalho, 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 Nagivale trouxe
uma oportunidade única para as empresas do APL,
principalmente as pequenas, de criarem e/ou organizarem
seus processos de inovação, usando as competências do
grupo da USP que atua no PGT - Programa de Gestão
Tecnológica”, evidencia a coordenadora.
Para a FAI, o Nagivale representa a oportunidade de
absorção de conhecimento por meio dessa parceria com a
USP, envolvendo diretamente onze professores e mais de
oitenta alunos de graduação, que além de serem capacitados
e adquirirem novas experiências foram remunerados com
bolsas CNPq.
Além da equipe USP, professores da FAI também
atuaram no projeto, como o professor Anderson Silva de
Souza. Para ele, participar do projeto foi um marco na sua
carreira “Fazer parte de um grupo seleto de profissionais
qualificados e referências nacionais e internacionais em suas
áreas de atuações foi fantástico.”

O Nagivale está sob a coordenação do Bureau de
Informação, Desenvolvimento e Inovação do APL
Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí (Bidi), programa da
FAI em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e Fapemig. Os
recursos são financiados pela FINEP, CNPq e Fapemig.

Dani Xavier, gerente da Incubadora Municipal de SRS
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42º Sarau Coletivo Roda D’água
“Estudava no Inatel e comecei a frequentar o
Coletivo Roda D’Água, aqui em Santa Rita e descobri que eu
gostava de interagir com crianças. Tomei a decisão: deixei o
curso e vim fazer FAI”, conta a aluna do 4 período de
Pedagogia, Isadora Murad. Isadora e as colegas Paloma
Rodrigues, Paula Lima e Daniela Pereira participaram do 42º
Sarau Coletivo Roda D'água, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, no dia 17 de agosto, na praça da
cidade. O evento fez parte das atividades da Cidade Criativa,
Cidade Feliz.

O Feirão Folclórico
Criativas e solidárias, as alunas do curso de
Pedagogia, Geiza Maiara, Andressa de Cássia, Daniela
Ferreira e Maísa Cipriano, ministraram oficina de folclorância
(construção de brinquedos folclóricos) para crianças durante
o Feirão Folclórico. O evento, que integra as atividades da
Cidade Criativa, Cidade feliz, aconteceu no dia 23 de agosto,
na praça principal da cidade.
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FIVEL 2014
A FAI participará da 13ª Fivel - Feira Industrial do Vale da
Eletrônica, que tem como tema Viajando pelo mundo da inovação,
focado no mercado. A Feira, que espera receber 12 mil visitantes,
será realizada de 3 a 5 de setembro, na ETE FMC - Escola Técnica de
Eletrônica Francisco Moreira da Costa, em Santa Rita do Sapucaí.
No stand da FAI, o público visitante irá conhecer os cursos
de graduação e de pós-graduação ministrados pela Instituição, os
serviços prestados pelo NPDI - Núcleo de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação e os produtos desenvolvidos pelas
empresas da Intef - Incubadora de Base Tecnológica da FAI.
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Alunos da FAI participam do SIAI
Reforçar as potencialidades e levantar as
deficiências dos alunos em relação aos conteúdos dos
cursos. São os objetivos do SIAI - Sistema de Avaliação
Institucional/MEC - na opinião do coordenador do Exame,
professor Benedito Márcio Barbosa Magalhães. Para ele, o
exame é uma oportunidade valiosa para a escola se avaliar
em termos acadêmicos e melhorar o ensino-aprendizagem.
A avaliação foi organizada pelos coordenadores dos
cursos com questões de concursos públicos e do Enade Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Com
exceção, dos alunos do curso de Engenharia de Produção,
todos os demais alunos fizeram a avaliação.
Para o aluno do 1º ano C de Administração, Thiago
Ralf Pereira Santos, o formato da avaliação foi interessante
por não se tratar de questões específicas de cada disciplina.
O aluno também aprovou os dois temas das redações.
Um pouco receosa no início da avaliação “por saber
do peso da avaliação para a Instituição”, a aluna do 2º
período de Pedagogia, Anne Caroline Freire da Silva,
mencionou que algumas questões do exame a estimularam
para aprender conteúdos novos que serão estudados no
decorrer do curso. “Os textos são bem complexos e
interessantes. Espero que no final do curso já tenha
aprendido todo o conteúdo e fazer uma boa prova,” diz.
“Fácil não foi, principalmente as questões
discursivas com as quais tive mais trabalho, mas no final
acho que deu para ir bem. Até mesmo os assuntos que já
aprendi, achei complicado”, declara o aluno do 1º ano A de
Sistemas de Informação, João Pedro de Paula.
Embora não tenha estudado todos os conteúdos do
exame, o aluno do 1º ano B de Sistemas de Informação,
Lucas Carvalho Oliveira, considerou a avaliação interessante.
Ele destaca um dos temas da redação que foi sobre idosos.
E os pareceres dos alunos sobre a Avaliação tem
continuidade. Embora não considere a avaliação difícil, a
aluna do 1 º ano C de Administração, Janaina Márcia Teixeira,
achou a prova cansativa e complexa.
A aluna do 2º ano C de Administração, Larissa
Tassiane Raimundo (Aluna FAI 2014), que já fez avaliação no
ano passado diz: “Eu gostei da avaliação, acho que minha
nota vai ser boa, melhor que do ano passado e espero que a
do ano que vem seja melhor ainda. Penso que a análise vem
mais de cada aluno e não do curso em si, porque acho que
nesta prova a gente pode mostrar o que a gente sabe das
disciplinas que temos mais afinidade, independente de ter
aprendido o conteúdo ou não. A tendência do aluno, à cada
ano, é sempre melhorar. No quarto ano, estaremos mais
aptos a fazer um prova sem dificuldades.”

www.facebook.com/fai.ensinosuperior

Alunos da FAI participam do SIAI
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