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Na era da tecnologia, é fundamental que você 
programe seu futuro para não ser programado por ele. Para 
isso, é preciso assumir o papel de personagem principal de 
sua vida, fazendo as escolhas certas que irão conduzí-lo(a) 
com segurança ao longo dessa experiência maravilhosa que é 
viver. 

Com o slogan “Aqui o personagem principal é você”, a 
FAI faz o lançamento da arrojada Campanha do Vestibular 
2015, cujas inscrições tiveram início em 1º de setembro e 
encerram em 13 de novembro. 

A campanha, com temática futurista, tem como 
protagonistas os “Alunos FAI”, Larissa Tassiane Raimundo, do 
2º ano de Administração e Célio José Hart Filho, do 3º de 
Sistemas de Informação, eleitos em um concurso no primeiro 
semestre. A produção da campanha envolveu o trabalho de 
uma equipe multidisciplinar com profissionais de alto nível. 

Para o curso de Administração são oferecidas 60 
vagas no período diurno e 120 vagas no noturno; para 
Sistemas de Informação, 50 vagas no período diurno e 50 no 
período noturno; já para Pedagogia, 60 vagas somente no 
período noturno. Para o recém-criado curso de Engenharia de 
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SuperTorres FAI 

A grande novidade da Campanha do Vestibular deste 
ano é o advergame SuperTorres FAI, feito sob encomenda 
para este fim. É a primeira vez que uma instituição de ensino 
faz uso desta plataforma como parte da sua campanha de 
vestibular.

O SuperTorres é um jogo de raciocínio rápido e 
equilíbrio, que desafia o jogador a chegar cada vez mais alto. 
Pode ser jogado em aparelho celular ou tablet (android) e PC.

O jogo está disponível desde o dia 1º de setembro 
para download gratuito no site da Instituição (www.fai-mg.br) 
e na fanpage .
Além de entretenimento inteligente e instigante, os melhores 
jogadores receberão prêmios. O 1º lugar receberá um 
netbook, o 2º um smartphone e o 3º um tablet. Os cinquenta 
primeiros colocados serão contemplados com inscrições 
gratuitas para o vestibular FAI e os cem primeiros, ganharão 
camisetas SuperTorres FAI.

E tem ainda o desafio social. Para aqueles que 
compartilharem o jogo, participarão do “Desafio Papai Noel”. 
Quando todos os jogadores juntos conseguirem atingir uma 
meta conjunta, a FAI doará mil brinquedos para o natal das 
crianças carentes de Santa Rita do Sapucaí.  

O jogo foi desenvolvido pela empresa Rogue Snail, 
liderada pelo game designer Marcos Venturelli.

https://www.facebook.com/fai.ensinosuperior

Produção são oferecidas 60 vagas no período diurno e 60 
vagas no período noturno. 

As provas serão realizadas na manhã do dia 15 de 
novembro em Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Itajubá. 

https://www.facebook.com/fai.ensinosuperior
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A seguir, a entrevista com coordenadora de Marketing e Comunicação da FAI, Profa. Dra. Sandra Carvalho, que fala 
sobre o game com riqueza de detalhes. 

10 de Setembro de 2014  |  Ano 4  |  

Faculdade cria o advergame “SuperTorres FAI” 
para divulgar Campanha do Vestibular 2015

“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          

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 

Sandra:As motivações foram muitas: (a) o conceito de comunicação da campanha desse ano, que está relacionado com o mundo virtual dos 
games; (b) as tendências mais atuais de comunicação de marketing, tanto no que se refere à tecnologia mobile, quanto à utilização de games 
com objetivos de disseminação e consolidação de marca; (c) o público-alvo da FAI, jovens da geração Y, gamers inveterados e conectados com 
as mais modernas tecnologias de comunicação e entretenimento. 
E, é claro, tudo isso está relacionado com o perfil da FAI, uma instituição inovadora que tem foco na tecnologia e ainda um curso na área de TI.

Sandra: O SuperTorres só tem em comum com o Tetriso fato de ser um quebra-cabeça de peças, mas o objetivo do nosso jogo é exatamente o 
contrário. O jogador do SuperTorres FAI busca construir a torre mais alta que ele puder e as nossas peças têm uma simulação de física 
realista, onde é preciso equilibrar as peças e planejar com estratégia. Outra diferença são os poderes FAI que o jogador poderá usar durantes 
as partidas.

Sandra: É interessante ressaltar que o jogo cumpre também dois importantes objetivos: educacional e social. O primeiro é atingido pelos "6 
poderes FAI" que irão ajudar o jogador a construir uma torre mais alta e mais forte, com uma base sólida: conhecimento, confiança, 
empreendedorismo, planejamento, trabalho em equipe e pró-atividade. Ao usar esses poderes, o jogador receberá uma mensagem sobre 
cada um deles e aprenderá sobre as importâncias dos mesmos. 
O objetivo social é atingido com o "Desafio Papai Noel", a meta comunitária do jogo: quando todos os jogadores juntos construírem uma torre 
de milhares de quilômetros (ainda não definimos esse número que nesse momento está em 700 quilômetros), a FAI irá doar mil brinquedos 
para o Natal das crianças carentes de um bairro a ser definido de Santa Rita do Sapucaí.
Vale ressaltar que o ranking será válido até o dia 3 de novembro e que a pontuação levará em consideração a altura da torre e o número de 
peças usadas, para mostrar que a torre precisa ser ao mesmo tempo alta e robusta.

Ascom/FAI:O que motivou a FAI a criar o advergame SuperTorres para a Campanha do Vestibular deste ano?

Ascom/FAI: Qual o diferencial do game em relação aos demais games tipo Tetris?

Ascom/FAI: O que são poderes FAI?

Ascom/FAI: Como tem sido a receptividade do game junto ao público-alvo?

Sandra: A melhor possível. As respostas durante a fase de teste foram todas muito positivas e empolgantes e agora, com apenas três dias de 
jogo público (3 de setembro) já estamos com mais de 400 jogadores participando do desafio e a torre já chegou à altura total de 700 
quilômetros, o que dá uma média de 30 mil partidas jogadas.

Ascom/FAI:Quem são os construtores daSuperTorres FAI? 

Sandra: O jogo foi desenvolvido pela empresa RogueSnail, cujo game designer é o mesmo do famoso DungeonLand, Marcos Venturelli. A 
equipe multidisciplinar envolveu, além do Marcos, dois desenvolvedores, um designer de som e compositor e um animador. Também teve a 
participação dos designers gráficos que desenvolveram a campanha do vestibular da FAI,Julio Silver e Ike Motta.

Sandra: O jogo foi desenvolvido pela empresa RogueSnail, cujo game designer é o mesmo do famoso DungeonLand, Marcos Venturelli. A 
equipe multidisciplinar envolveu, além do Marcos, dois desenvolvedores, um designer de som e compositor e um animador. Também teve a 
participação dos designers gráficos que desenvolveram a campanha do vestibular da FAI,Julio Silver e Ike Motta.

Data limite: 15 de setembro de 2014
Acesse: www.edp.com.br

Últimos dias para as inscrições
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FAI e Hospital de Santa Rita do Sapucaí inauguram brinquedoteca 

Com o intuito de tornar o ambiente hospitalar menos 
hostil e de formar um educador mais humanizado, a FAI, em 
parceria com o Hospital Antônio Moreira da Costa, de Santa 
Rita do Sapucaí, inauguraram a Brinquedoteca do Hospital 
(ainda sem nome) em 1º de setembro.

Durante a inauguração, a coordenadora do curso de 
Pedagogia da FAI, professora Valéria Paduan Silva, que 
coordenou o projeto, disse que a ideia da criação da 
Brinquedoteca surgiu da necessidade de proporcionar aos 
alunos experiências pedagógicas em espaços não formais de 
educação e de atender as diretrizes do MEC no que se refere à 
classe hospitalar.

Ela ressalta que “o projeto da brinquedoteca iniciou-
se como um projeto de pesquisa desenvolvido pelas 
acadêmicas do curso de Pedagogia, Joana M. S. Morelli, 
Marcella O. Costa, Mariely A. Lemos e Ornella Morelli, sob a 
orientação dos professores Rosé Mary Bueno A. Cunha e 
Thiago Freitas com o objetivo de investigar as principais 
contribuições das atividades lúdicas no tratamento de 
crianças hospitalizadas.” E continua: “O projeto ganhou novas 
aliadas do “Projeto Ninas Formiguinhas”, desenvolvido pelas 
acadêmicas Benilza B. D. Rodrigues, Maria Carla dos Reis e 
Rafaela Silvério, com a proposta da criação de uma biblioteca 
na ala pediátrica do hospital.”

Para Valéria, o projeto da Brinquedoteca também 
pode ser classificado como um projeto de afeto e de 
responsabilidade social onde todos podem colaborar, uma vez 
que este espaço visa proporcionar às crianças e adolescentes 
hospitalizados, momentos de entretenimento e lazer.

Na ocasião, mais pessoas fizeram uso da palavra. Em 
sua fala, o presidente da Fundação do Hospital, Ialdo Correia 
Costa, enalteceu a iniciativa da FAI: “Dizer que é uma parceria 
é uma palavra pequena pela grandeza do gesto. Ao mesmo 
tempo, que a Brinquedoteca oferece oportunidade para os 
alunos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos no 
curso, ajuda o hospital a semear uma esperança em forma de 
uma plantinha que começa a crescer, irá enraizar e trazer uma 
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alegria maior para nós.”
Também fez uso da palavra, o administrador 

hospitalar, Daniel de Melo Souza, que destacou a importância 
da Brinquedoteca como instrumento para fortalecer a cultura 
da humanização dentro do hospital. “A iniciativa da FAI foi 
maravilhosa”, disse.

Já o diretor da FAI, professor José Cláudio Pereira, 
ressaltou, em seu breve discurso, a parceria entre a Faculdade 
e o Hospital. Ele falou de sua alegria em celebrar aquele 
momento com representantes de várias instituições, 
entidades e de outros setores da comunidade presentes ao 
evento.  

Atividades na Brinquedoteca 

As atividades na Brinquedoteca serão desenvolvidas 
pelos alunos bolsistas do projeto Pibid/FAI - Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência promovido 
pela Capes.

“Esperamos que a Brinquedoteca possa contribuir 
para o desenvolvimento de aspectos afetivos, cognitivos, 
sociais e psicomotores das crianças hospitalizadas, tornando 
este ambiente menos hostil aos olhos do público infantil. 
Espera-se ainda, que a Brinquedoteca integre o projeto de 
humanização do atendimento hospitalar que hoje é  
realizado pela equipe do Hospital denominada “Anjos da 
Saúde”, proporcionando às crianças um atendimento 
multidisciplinar”, enfatiza Valéria. 

Após a inauguração Monsenhor José Carneiro Pinto 
e o presidente da Fundação Educandário Santarritense 
Cônego Benedito Ramon Pinto Ferreira abençoaram a 
Brinquedoteca.

 Professor José Cláudio, as ex-alunas Joana e Ornella, a coordenadora 
do curso Valéria e a orientadora do projeto professora Rosé Mary

  



Seminário assinala início das aulas de pós- graduação
 em Psicopedagogia Clínica da FAI
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O seminário com o tema “Educação Humanística e 
Desenvolvimento de Sensibilidade para o Trabalho 
Terapêutico”, ministrado pelo professor Mário Rubens da 
Fonseca, assinalou o início das aulas do curso de pós-
graduação em Psicopedagogia Clínica da FAI. O curso é 
ministrado em parceria com a Fundação Aprender, de 
Varginha. 

A coordenação do curso é da psicopedagoga, Júlia 
Eugênia Gonçalves, mestra em Educação- Psicopedagogia- 
pela UFF/RJ e membro do Conselho Nacional da ABPp- 
Associação Brasileira de Psicopedagogia- por 12 anos 
consecutivos, até 2012. 

Com um stand atrativo, a FAI participou da 13ª Fivel - 
Feira Industrial do Vale da Eletrônica, de 3 a 5 de setembro, na 
ETE, em Santa Rita do Sapucaí. 

A Feira é subsidiada pelo Sindvel - Sindicato das 
Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do 
Vale da Eletrônica e Associação Industrial, apoiada pela 
Sebrae, ETE, Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí e outros 
órgãos governamentais e de fomento. 

Durante a Feira, a equipe FAI recepcionou alguns 
visitantes em seu stand.

FAI participa da 13ª Fivel

Turma do curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica   

Professor Alexandre e membros da Ascom do Exército Brasileiro que ministraram 
a palestra “Oportunidades de parceira e negócios  com o Exército Brasileiro" 

O diretor da FAI, professor José Cláudio, e as funcionárias Leiliane, da Intef, 
e Aline, do Nagivale, recepcionam o assessor da SECTES, Osmar Aleixo

 Professor José Cláudio com Marina Castro (Emater Santa Rita);
 Bilac Pinto (deputado federal) e Wander (vice-prefeito de Santa Rita)

  



Projeto “Coisas Nossas”
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Apresente seu talento artístico para a Comunidade FAI ou indique um amigo(a) para participar do projeto.

Os interessados podem fazer as inscrições diretamente no Setor de Marketing e Comunicação da FAI ou pelo e-mail 
faicomunica@fai-mg.br.

PARTICIPE!!
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A FAI mais uma vez saiu na frente. É a primeira 
instituição de ensino de Minas Gerais a criar a comunidade 
GEG - Google Group Education, uma iniciativa do Google. No 
Brasil, há apenas quatro comunidades  deste tipo. 

O coordenador do projeto na FAI é o prof. André Godoi, 
que apresentou o GEG à comunidade FAI no dia 29 de agosto. 
“A GEG reúne professores que aprendem, compartilham e se 
inspiram para potencializar a aprendizagem de seus 
estudantes por meio de soluções tecnológicas utilizadas em 
sala de aula e além dela”, explica  professor Godoi, um 
entusiasta em relação ao projeto. 

FAI cria comunidade  GEG - 
Google Group Education

Responsabilidade Social FAI 

A FAI participa de mais uma edição da Semana da 
Responsabilidade Social, organizada pela ABMES - 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições do 
Ensino Superior, de 15 a 20 de setembro.
Pelo segundo ano consecutivo, a ação social será direcionada 
para o Hospital Antônio Moreira da Costa, de Santa Rita do 
Sapucaí. 

Durante a semana, será feita campanha de doação 
de alimentos (arroz e feijão) entre a comunidade FAI: alunos, 
professores e funcionários. A divulgação interna da 
Campanha terá o apoio dos “Alunos FAI”, Larissa Tassiane 
Raimundo, do 2º ano de Administração e Célio José Hart Filho,  
do 3º do de Sistemas de Informação, os “Embaixadores” da 
Campanha. 

Na manhã de sábado, dia 20, a campanha ganha as 
ruas de Santa Rita do Sapucaí. Equipes da FAI ficarão em 
pontos estratégicos da cidade arrecadando alimentos e 
dinheiro em prol do Hospital. 

A campanha também tem seu lado educativo.  
Alunos e professores do curso de Pedagogia irão recepcionar 
as crianças da cidade com atividades lúdicas e recreativas no 
Ginásio do Alcidão a partir das 8h. A brincadeira só termina ao 
meio dia. 

Professores e colaboradores participam da apresentação
 do GEG, liderada pelo prof. André Godoi   
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