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O ex-aluno do curso de Administração da FAI, Ernani Wood
Neto, inaugura a série “cases de sucesso”
Criado em 1971, o curso de Administração da FAI é o
pioneiro no Sul de Minas. Ex-alunos de várias gerações
passaram por aqui e todos os entrevistados desta série
ressaltam a importância do curso como a base sólida para
alavancarem suas carreiras. O ex-aluno Ernani Wood Neto,
que concluiu o curso em 1982, é um deles.
Ele trabalha na Unilever Brasil Ltda, onde atua como
líder global para compras de ingredientes. Cursou o MBA
Logística Empresarial na Fundação Getúlio Vargas e também
Gestão Executiva de Negócios na PUC Minas e pós-graduação
em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito do Sul de
Minas, de Pouso Alegre. Ernani divide seu tempo entre São
Paulo, onde trabalha e Pouso alegre, onde reside sua família.
Na entrevista a seguir, o ex-aluno FAI fala de sua
trajetória profissional, do mercado de trabalho e da sua
relação afetiva com a FAI.
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Ascom/FAI: Você entrou no mercado de trabalho ainda sem cursar a faculdade e continua na mesma empresa até hoje. Opção sua ?
Ernani: Fui admitido na então Refinações de Milho, Brasil Ltda em novembro de 1978 no cargo de datilógrafo no departamento de
Engenharia. Na época cursava o terceiro colegial e a Refinações estava em busca de um datilógrafo que tivesse interesse em cursar
Administração ou Economia como vista de desenvolvimento profissional.Apesar de permanecer na mesma empresa por força de registro,
mudei de “empresa” por duas vezes, por força de processos de fusões. O primeiro foi a fusão da Refinações de Milho com a Arisco, criando a
empresa RMB e depois a fusão da RMB com a Unilever. Cada processo de fusão é como uma mudança para uma nova empresa. Nestes
processos, um mais um nunca é igual a dois.

Ascom/FAI: O que o fez manter-se fiel à empresa?
Ernani: O que me manteve na mesma organização foram as oportunidades de crescimento profissional que tive ao longo do tempo, bem
como o reconhecimento pelos trabalhos realizados. Comecei trabalhando como datilógrafo, sendo promovido a assistente administrativo
seis meses após minha admissão. Alguns anos depois, passei para funções de Recursos Humanos, mudando completamente o escopo do
meu trabalho e proporcionando excepcional crescimento como pessoa e profissional. Fui promovido para gerente administrativo e movido
para o nordeste do Brasil, responsável pela implantação de procedimentos operacionais em uma fábrica recém construída, englobando
todas as atividades de RH e Comerciais. Acumulei funções como gerente de manufatura durante parte do período no nordeste. Retornei para
São Paulo como gerente de manufatura em terceiros e logo fui para Goiânia, quando da aquisição da Arisco, absorvendo estas operações na
nova empresa. Em seguida com a compra pela Unilever, permaneci na gerencia de manufatura em terceiros e fui trabalhar em Valinhos. Fui
então convidado a me juntar ao departamento de compras de materiais produtivos, posição que pude desenvolver diversas atividades
diferentes como gerenciamento de portfólios globais, locais e commodities, viajar pelo mundo e me relacionar com diferentes culturas. Em
resumo, foram 36 anos em “uma mesma empresa”, porém recheados de novos desafios, oportunidades, crescimento pessoal e profissional,
bem como reconhecimento.

Ascom/FAI: Como está o mercado hoje para o profissional de Administração?
Ernani: O mercado para administradores hoje é muito mais desenvolvido do que quando iniciei minha carreira. Nos anos 80 e ainda nos 90, a
formação mais procurada no mercado era de engenheiro. O administrador ainda não tinha conquistado seu espaço adequadamente. Hoje, o
profissional de ADM ou Economia é tão bem visto quanto o de Engenharia e por consequência, valorizado igualmente no mercado de trabalho
e em algumas posições, ainda mais procurado.

Ascom/FAI: Para você quais são pontos fortes do curso de Administração da FAI?
Ernani: O curso me proporcionou o conhecimento holístico da Administração, com visão de várias áreas de atuação das empresas e aplicar
imediatamente os conhecimentos adquiridos nas minhas funções profissionais. A interação com os professores e a possibilidade de
transferência imediata do teórico para o prático foram pontos fundamentais para a consolidação e expansão dos conhecimentos.

Ascom/FAI: Você acompanha a evolução do curso e da Faculdade? Como?
Ernani: Acompanho a evolução da FAI por comentários de amigos e por visitas ao site na internet, bem como publicações em jornais e
revistas. Fica claro o desenvolvimento da Faculdade, sua expansão de cobertura em várias áreas da Administração, inclusive com formações
pedagogo.”
Centro Municipal de Educação Infantil Eletrônica
em pós-graduação.
Mariana Otávila
M. de Oliveira,
bolsistaCoronel
na Escola Estadual
Dr. Luis
Pinto de Almeida
Escola
Municipal
Joaquim
Inácio
Escola Municipal
Dr. oJosé
de Carvalho
Ascom/FAI: Você indicaria
curso FAIRibeiro
para os vestibulandos?
Ernani: Sem dúvida. É um curso sério, que conta com excelentes profissionais na sua condução, transferindo seus conhecimentos e formando
profissionais capazes de atuarem no mercado, desempenhando adequadamente suas atribuições.
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Atividades de cunho social e lúdicas marcam o encerramento
da Semana da Responsabilidade Social da FAI
“Não tenho palavras para agradecer. Gratidão
profunda.” Emocionado, o presidente da fundação
mantenedora do Hospital Antônio Moreira da Costa, de Santa
Rita do Sapucaí, Ialdo Correia Costa, ressalta a ação social em
prol do Hospital desenvolvida pela FAI pelo segundo ano
consecutivo. A atividade integra a Semana da
Responsabilidade Social, realizada de 15 a 20 de setembro
pela ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de
Instituições do Ensino Superior, da qual a FAI faz parte.
A campanha, que durante a semana foi de abrangência
interna no campus da FAI, ganhou as ruas de Santa Rita do
Sapucaí na manhã do sábado, 20 de setembro.
Comandadas pelos alunos de graduação da FAI, as atividades
se estenderam pelo centro da cidade. Grupos de alunos se
posicionaram em frente aos principais supermercados para
arrecadar alimentos (arroz e feijão) em prol do Hospital.
Outras equipes de alunos organizaram “blitzes” nos
semáforos para arrecadação de dinheiro que foram
convertidos em alimentos. Participaram das atividades os
“Alunos FAI”, Larissa Tassiane Raimundo, do 2º ano de
Administração e Célio José Hart Filho, do 3º de Sistemas de
Informação.

Atividades lúdicas para crianças
Além da ação social em prol do Hospital, o evento
também contemplou a arte e o lazer. Em frente ao Ginásio
“Alcidão”, professores e alunos do curso de Pedagogia da FAI
recepcionaram as crianças da cidade com atividades lúdicas
e recreativas como pintura no rosto, oficinas de arte e
desenho, pula-pula, etc. As crianças também foram
presenteadas com pipoca e algodão doce.
Segundo a coordenadora do curso de Pedagogia, professora
Valéria Santos Paduan, as atividades permitem aos alunos
desenvolverem na prática os conceitos que aprendem em
sala de aula. “Este evento faz parte de nosso calendário há 11
anos e sempre temos novidades. Este ano desenvolvemos
atividades com a participação das alunas bolsistas do Pibid Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica à
Docência”, conta Valéria.
O diretor da FAI, professor José Cláudio Pereira,
ressalta a participação da comunidade FAI e dos parceiros no
evento: “Nos anos anteriores, a participação era somente dos
alunos de Pedagogia. Neste ano, fizemos um chamamento
aos alunos de outros cursos e a resposta foi espetacular.
Destaco também o envolvimento dos funcionários da FAI, dos
parceiros como os representantes da Secretaria Municipal de
Educação e do Hospital.”
Os alimentos arrecadados foram entregues à direção
do Hospital no dia 29 de setembro, às 11h.

As vozes dos participantes
Aldo23Ambrósio
diretor financeiro da FAI e presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí
DE MAIOMorelli,
- SEXTA-FEIRA

“O que queremos é despertar em nossos alunos o
espírito de solidariedade, de envolvimento com as
ações sociais para melhorar a vida daqueles que
estão em nosso entorno e assim conseguirmos
construir uma sociedade melhor.”

.Presidente da fundação mantenedora do Hospital Antônio Moreira da Costa, Ialdo Correia Costa

“Há cinco anos ainda como diretor da ETE me envolvi
com o trabalho voluntário no Hospital e hoje estou
como presidente. É um trabalho muito desafiador,
pois 90% dos recursos provém do SUS. A população
de Santa Rita abraçou a causa. Hoje temos também o
carnê de colaboração e convênios com a FAI e o
Inatel. É o que nos dá sustentação financeira. As
doações de alimentos arrecadadas na campanha
serão muito bem-vindas. Irão alimentar nossos
pacientes por vários meses. É a FAI formando
pessoas para a vida. Não tenho palavras para
agradecer. Gratidão profunda.”
Vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, professor Wander Wilson Chaves
23 DE MAIO - SEXTA-FEIRA

“O que queremos é despertar em nossos alunos
“Este evento que a FAI faz todo ano é de muita
o espírito de solidariedade, de envolvimento com
importância para o município de Santa Rita do
as ações sociais para melhorar a vida daqueles
Sapucaí porque reúne duas propostas importantes: o
que estão em nosso entorno e assim
trabalho com as crianças com atividades lúdicas e a
conseguirmos construir uma sociedade melhor.”
parte social com um movimento envolvendo toda a
comunidade FAI em função do nosso Hospital.”

23 DE MAIO - SEXTA-FEIRA
Átila Goulart, aluno do 1º ano de Administração, participante do evento

“Este trabalho foi gratificante. Achei muito legal
envolver nesta causa social: ajudar o próximo de uma
maneira cordial e bonita.”

Isadora
Cristina
Silva, aluna do curso de Pedagogia, participante das atividades ministradas pelo curso
23 DE
MAIOMurad
- SEXTA-FEIRA
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com
esta vivência. Não estamos na faculdade apenas
para reter conhecimento, mas também para aplicá-lo
na sociedade que estamos inseridos.”

Henrique
Nascimento, aluno do 1º ano de Sistemas de Informação, participante do evento
23Maxwel
DE MAIO
- SEXTA-FEIRA

“Só posso dizer que foi muito legal envolver-me nesta
causa social. Valeu!”
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FAI oferece quatro cursos de graduação bem conceituados
Inserida no Vale da Eletrônica, um ambiente de
tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento, a FAI é
uma conceituada instituição de ensino superior reconhecida
pela excelência de seus cursos nas áreas de gestão,
tecnologia e educação. Está posicionada entre as 73 melhores
instituições de ensino superior do País dentre 2.136
instituições avaliadas pelo MEC (Índice IGC 2012).
A instituição oferece quatro cursos de graduação e
vários de pós-graduação e está se preparando para a criação

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Criado em 1971, o curso de Administração da FAI é o
pioneiro no Sul de Minas. O modelo acadêmico adotado na
época da sua criação foi o da Fundação Getúlio Vargas - FGV,
de São Paulo, que lhe cedeu os primeiros professores, o que
ocorreu também com Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, de São José dos Campos.
De lá para cá, evolução constante. Com um currículo
moderno e um corpo docente formado por mestres e
doutores, o curso visa formar profissionais empreendedores,
com conhecimento e habilidades abrangentes capazes de
tomar decisões e atuar como agentes de mudanças nas
organizações.
O projeto é baseado no empreendedorismo, na
interdisciplinaridade e no desenvolvimento de competências
especiais como a comunicação e o uso de tecnologias da
informação.
O curso tem duração de quatro anos. São oferecidas
60 vagas para o período diurno e 120 vagas para o noturno.

CURSO DE PEDAGOGIA
Criado em 2002, o curso de Pedagogia está inserido
na realidade brasileira do terceiro milênio. Apresenta no
projeto pedagógico ênfase na formação empreendedora de
profissionais capacitados para trabalhar com crianças
portadoras de necessidades especiais, utilizando as mais
novas tecnologias educacionais. Para consolidar a formação
acadêmica com a aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula, os alunos são beneficiados com o
programa de estágio, com grandes parcerias.
O profissional poderá atuar nos anos iniciais do
ensino fundamental em nível de licenciatura plena,
possibilitando a abertura de habilitação para o ensino da
computação e da informática.
Com duração de quatro anos (8 períodos), são
oferecidas 60 vagas no período noturno.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Criado em 2013, com início das aulas em fevereiro
deste ano, o curso de Engenharia de Produção da FAI tem
como objetivo formar um profissional com visão global do
negócio de uma organização, com competência para
entender, aplicar e desenvolver métodos e ferramentas para
melhorar o desempenho ao longo de toda a cadeia produtiva
de produtos e serviços.
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.
O Engenheiro de Produção pode atuar em inúmeras
áreas profissionais. Dentre elas, destacam-se: Engenharia de
Processos, da Qualidade e de Produtos; Engenharia
Ambiental e de Segurança; Gestão de Projeto, Financeira e
Tecnológica, Administração, Docência, Pesquisa, etc.
O curso tem duração de cinco anos (dez períodos).
São oferecidas 60 vagas no período diurno e 60 vagas no
período noturno.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A origem do Curso de Sistemas de Informação está
no Curso de Tecnologia em Processamentos de Dados aberto
em 1978 pela FAI. Na época, foi o primeiro da área de
Informática oferecido em todo interior do estado e o segundo
de Minas Gerais. Em 1997, o MEC autorizou a transformação
do Curso de Tecnologia em Processamento de Dados para
Ciência da Computação. Em 2002, o curso foi renomeado
Sistemas de Informação que continua até hoje.
Com uma das melhores notas no Enade - Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes - dentre os cursos de
Sistemas de Informação do Brasil, o curso de Sistemas de
Informação da FAI tem como objetivo formar profissionais
capazes de especificar, projetar, codificar e implantar
sistemas de informação e também gerenciar novos projetos
de desenvolvimento ou manter operacional aqueles que já
estão em uso pelas organizações.
O curso prepara os estudantes para atuar na área de
tecnologia de computação e informática com ênfase em
metodologias de desenvolvimento de software. A capacitação
no uso de ferramentas para ambientes computacionais,
juntamente com o conhecimento dos processos empresariais
são fortemente incentivados.
O curso tem duração de quatro anos. São oferecidas
cinquenta vagas no período matutino e cinquenta no período
noturno.
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Incubadora da FAI hospeda nova empresa,
a Alixandrino Design
Intef hospeda sete empresas
Além da recém-chegada Alixandrino Design e das
empresas TekTop e TMA, empresas incubadas na modalidade
coworking, a Intef hospeda mais quatro empresas.
A NeoTab dos alunos do 4º ano de Sistemas da
informação, Luis Felipe Ribeiro, Alisson Adriel Paulino e Lucas
Ribeiro Vieira Maia trabalha com desenvolvimento de
aplicativos e locação de tablets.
A Imidiar Target Virtual, que atua na área de
marketing digital, pertence ao ex-funcionário da FAI, Danilo
Caique. A Tecrold Indústria e Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda e a Inova GS complementam a lista das
empresas incubadas na Intef.

Professor Aldo, Leiliane (secretária administrativa da Intef)
e professores Alixandrino e Alexandre

“Com a chegada da empresa Alixandrino Design, do
professor Alixandrino, a lotação da incubadora fica completa.
Com a experiência do professor, aliada à expertise FAI em
gestão e empreendedorismo, a empresa tem tudo para
alavancar.” Com estas palavras, o assessor técnico da Intef Incubadora de Base Tecnológica da FAI, Alexandre
Magalhães, saúda a nova empresa.
As boas-vindas também são dadas pelo gerente da
Intef, professor Aldo Ambrósio Morelli: “Toda nova empresa é
muito bem recebida, pois para ser uma empresa incubada já
passou por um processo de seleção. A Alixandrino Design tem
tudo para ser um empreendimento próspero que irá gerar
emprego e renda, o que é muito bom para todos”, ressalta.
O proprietário da nova empresa, professor Wilson
Alixandrino, está em Santa Rita desde janeiro de 2014,
quando assumiu a cadeira de projetos no curso de Engenharia
de Produção da FAI. Ele conta que há algum tempo vinha
trabalhando a ideia da empresa e estava esperando uma
oportunidade para o projeto amadurecer. “Com a incubação,
o projeto começa a andar em um ritmo mais frenético”,
revela.
Sobre a empresa Alixandrino Design, o professor
preferiu não adiantar detalhes, mas afirmou que ela já está
operando nos bastidores.
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Vem aí a 25ª edição da Faitec
“Semeando empreendedores.” Este é o slogan da
Faitec 2014 - Feira de Tecnologia da FAI - que este ano
completa 25 anos. O evento será realizado de 22 a 24 de
outubro no Ginásio do Alcidão, em Santa Rita do Sapucaí.
Considerada a vitrine da FAI, a Feira contempla
projetos acadêmicos das áreas de gestão, tecnologia e
educação.
Durante o evento será feito os lançamentos da 14ª
edição da Revista Científica da FAI, com artigos de
professores da Instituição e convidados e da 14ª edição da
Revista Inicia, com trabalhos dos alunos da FAI.
A entrada é franca!

Parceria FAI e a Formula
Cursos de Inglês
A FAI e a Formula Cursos de Inglês, de Santa Rita do
Sapucaí, assinaram parceria neste ano. E a parceria já está
dando bons frutos. No concurso de Bolsas de Estudos da
Formula 16 alunos da FAI foram contemplados com bolsas de
estudo para estudarem inglês durante um ano.
A dupla Anne Gabrielle de Oliveira Raimundo e Diego
Vinícius Cesar do Amaral ganhará bolsa integral. Os alunos
Aline Helena Magalhães Silva, Ana Cláudia Fernandes, Beatriz
Martins Costa, Carla Cristina Pacheco, Dayane Raul
Bernardes, Fernanda Maria Gomes Ribeiro, Fernanda Maria
Gomes Ribeiro, Isabela Costa de Oliveira, Jefferson Ap. G.
Coimbra, Marcelo Augusto de Almeida, Rosiane Cristina de
Souza Pinto, Sanara Maciel Felício, Silvia Feliciano de Souza,
Tassiane Imaculada de Souza Faria e Valéria Cristina de Faria
receberão 50% de desconto.

Foto: Divulgação
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