
FAI comunicaFAI comunica
Santa Rita do Sapucaí - MG FAI - Centro de Ensino Superior em

Gestão, Tecnologia e Educação
Edição nº 61

A 25ª edição da Faitec premiou 27 projetos acadêmicos 

29 de Outubro de 2014  |  Ano 4  |  

De 22 a 24 de outubro, o Ginásio Alcidão, em Santa Rita do Sapucaí, se transformou em um ambiente FAI para acolher 
a 25ª edição da Faitec - Feira de Tecnologia da FAI, que este ano teve como slogan “Semeando Empreendedores”. A feira 
acadêmica, mas com porte profissional, faz parte do calendário de feiras do Brasil e integra a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, promovida pela Secretaria de Inclusão Social do MCTI- Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. 

Considerada a vitrine da FAI, a Faitec começou timidamente nas salas de aulas no campus da Faculdade, depois 
mudou de endereço para a região central da cidade e desde 2007, ocupa todo o espaço do Ginásio Alcidão.  E está ficando 
apertado. Afinal foram 97 stands com projetos dos alunos dos cursos ministrados pela FAI e, este ano, projetos também do 
recém-criado, Engenharia de Produção, além dos stands de empresas e instituições convidadas como a ETE e o Colégio 
Tecnológico, este último, ligado à mesma mantenedora da FAI. 

Na abertura do evento, na noite de 22, o clima era de alegria e confraternização. A mestre de cerimônia e 
coordenadora de logística da Feira, professora Silvana Lima, conduziu o evento tocada pela emoção. Durante entrevista, disse: 
“25 anos de uma linda história da qual eu participo desde 1995. Ver a Feira neste porte com esta beleza e profissionalismo é 
uma alegria! É resultado do trabalho coletivo desenvolvido por toda comunidade FAI ao longo do ano. Hoje estamos celebrando 
a culminância desta empreitada.”

Nas palavras do diretor, professor José Cláudio Pereira, ele ressaltou a ousadia da FAI ao criar e manter um evento com 
esta magnitude. “Somente o espírito empreendedor dos alunos FAI e desta cidade pode explicar uma coragem deste 
tamanho.” De acordo com ele, o crescimento da Faitec acompanhou avanço da cultura empreendedora cultivada na FAI ao 
inserir a disciplina empreendedorismo na grade curricular de todos os cursos ministrados pela Instituição e também na cidade. 
“Um evento como este é uma demonstração inequívoca de capacidade empreendedora dos seus realizadores. São mais de 
oitocentos alunos envolvidos, mais de cem funcionários e professores... Não é fácil empreender, mas dá uma satisfação 
enorme fazê-lo”, prosseguiu em seu caloroso discurso.   

Durante o evento, foram feitos os lançamentos da 14ª edição da Revista Científica da FAI, que contempla artigos de 
professores da Instituição e convidados e da 14ª edição da Revista Inicia, com publicações dos alunos da Faculdade,orientados 
por professores, por meio do Pibic - Programa de Bolsas de Iniciação Científica, com fomento da Fapemig/ Governo de Minas. A 
cerimônia foi conduzida pelos editores das revistas: professores Benedito Márcio Barbosa Magalhães e Eunice Gomes de 
Siqueira e pela bibliotecária Mara Magda Soares. 

Autoridades e representantes de instituições de Santa Rita do Sapucaí prestigiaram a abertura do evento, entre eles, o 
prefeito, Jefferson Gonçaves Mendes; o vice-prefeito e Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, 
professor Wander Wilson Chaves; a representante da Secretaria Municipal de Educação, professora Maria Creuza Silva; a 
diretora da Prointec (Incubadora Municipal), Dani Xavier; o vice-presidente da Fundação Educandário Santarritense, professor 
João Teles de Souza e o representante do Sindvel- Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do 
Vale da Eletrônica, senhor Frederico Ferrão. A diretora da Superintendência Regional de Ensino, de Pouso Alegre, professora 
Mônica Flores Carvalho Ribeiro também compareceu à cerimônia de abertura.
 

Projetos vencedores     

Uma comissão julgadora composta por professores da FAI e convidados avaliou os projetos expostos. Dos 97 projetos, 
27 foram premiados no final da Feira, sendo 12 do curso de Administração, 8 do curso de Sistemas de Informação, 3 de 
Engenharia de Produção e 4 de Pedagogia. 

Além da premiação FAI, três projetos considerados mais inovadores receberam o Prêmio Municipal de Inovação, cujo 
montante em dinheiro distribuído entre os vencedores foi de R$ 4 mil reais.

O Prêmio, de autoria do prefeito Jefferson Gonçalves Mendes, foi criado por meio da Lei No 4797/2014, de 10 de 
outubro de 2014 e aprovado pela Câmara Municipal. 

Os vencedores são: 

3º lugar: Suco do bem - 2º ano de Administração

2º lugar: Educação Fiscal no Ensino Fundamental 1 - 6º período de Pedagogia

1º lugar: Laboratório de Gestão Industrial - 4º ano de Sistemas de Informação

Projetos vencedores       



FAI comunicaFAI comunica
Santa Rita do Sapucaí - MG FAI - Centro de Ensino Superior em

Gestão, Tecnologia e Educação
Edição nº 6129 de Outubro de 2014  |  Ano 4  |  

Vencedores da 25º Edição da Faitec 
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Região aponta indícios de “Apagão na Educação” 
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Estudos apontam que o ritmo de ingressos nos cursos 
de licenciatura vem diminuindo no decorrer dos anos, com 
ênfase para o curso de Pedagogia. 

A profissão docente não exerce mais o charme que 
tinha em tempos passados. Causas? Especialistas enumeram 
algumas: salários poucos atrativos, violência nas escolas, 
superlotação nas salas de aula, entre outras. Com isto, os 
jovens sentem-se desmotivados em ingressar na carreira de 
professor.  

Em 2013, quando o Inep - Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira anunciou os dados do 
Censo de Educação Superior - que pelo quarto ano consecutivo 
- revelava o número cada vez menor de estudantes que 
procuravam pelos cursos de licenciatura, confirmou-se uma 
tendência para o futuro da Educação do País: estamos 
caminhando para um “Apagão”. “Apagão na Educação”!

Para a diretora educacional da Superintendência 
Regional de Ensino, de Pouso Alegre, professora Rosé Mary 
Bueno de Paiva Alcântara Cunha, o fenômeno “Apagão” está 
acontecendo, pois a valorização dos profissionais não 
corresponde ao grau de importância da função.

Opinião compartilhada pela diretora administrativa 
do Sítio Escola Evolução, de Pouso Alegre, professora Fabiana 
Libânio Vilhena. “É urgente que se veja a Educação como valor 
humano de primeira necessidade, pois se assim não for, 
ocorrerá de fato um “apagão” e estaremos fadados a viver na 
escuridão da ignorância. E conclui com o pensamento de 
Derek Bokex, reitor e ex-diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Harvard, que diz: “Se você acha a educação 
cara, experimente a ignorância.”

Sobre os efeitos do “Apagão” na região, a professora 
Rosé Mary afirma que já há indícios. Segundo ela, há falta de 
professores em algumas áreas e que são abertos vários 
editais em uma escola para preencher uma vaga com 
profissional qualificado. Ainda, segundo ela, o fato tem 
acontecido não nas escolas da jurisdição da SRE/Pouso 
Alegre como também de outras regionais. 

Ascom/FAI: Você indicaria o curso FAI para os vestibulandos?  

Mesmo assim, a professora é otimista em relação ao 
futuro da Educação. “Acredito que este quadro mude, pois a 
função de professor é indispensável. Não há tecnologia que 
possa substituir a relação professor-aluno, imprescindível na 
criação de vínculos estruturantes no desenvolvimento das 
capacidades sócio-emocionais, fundamentais para o 
processo de aprendizagem ter sucesso”, ressalta. 

As universidades estão atentas e buscando soluções 
para reverter o quadro. De acordo com a coordenadora do 
curso de Pedagogia da FAI, professora Valéria Paduan, é 
preciso mostrar aos jovens que as novas diretrizes do curso de 
Pedagogia abriram novas possibilidades de atuação além das 
já tradicionais e conhecidas que são atuar como docentes na 
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 
Além dos empregos tradicionais, o profissional de Pedagogia 
pode também trabalhar em empresas junto ao setor de RH, 
editoras, ONGs, brinquedotecas de hospitais, classes 
hospitalares. 

A profissional também vislumbra um futuro 
promissor para a carreira docente. “A falta de professores 
levará sem sombra de duvidas à valorização da profissão, 
como aponta o Plano Nacional de Educação 2011/2020 que 
traz metas de valorização e formação de professores”, conclui. 

O Curso de Pedagogia promoveu atividades lúdicas e criativas com crianças 
de Santa Rita do Sapucaí na Semana de Responsabilidade Social 2014

Foto: Divulgação



Professora Júlia participa III Simpósio Nacional de Psicopedagogia
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A coordenadora da pós-graduação em Psicopedagogia da FAI, professora Júlia Eugênia Gonçalves, participou do III 
Simpósio Nacional de Psicopedagogia, promovido pela ABPp- Associação Brasileira de Psicopedagogia - em São Paulo, nos 
dias  26 e 27 de setembro. Na ocasião, ela participou da reunião de coordenadores dos cursos de pós-graduação em 
Psicopedagogia, onde foi discutido o processo de regulamentação profissional desta categoria, que já foi aprovado na Câmara 
dos Deputados e hoje se encontra no Senado Federal, onde sofreu alguns ajustes (PLC 31/2010).

No Simpósio, a professora, que durante doze anos consecutivos, até 2010, pertenceu ao Conselho Nacional da ABPp, 
manteve contato com a atual presidente, Luciana Barros de Almeida, e com a presidente da Seção Minas Gerais, Regina Leal.



Professores e funcionários da FAI levam conhecimento 
para outras regiões do País
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XLVI SBPO/Salvador 

O Prof. Dr. Fábio Gavião apresentou o artigo “Método 
heurístico de solução para o problema de criação de 
linhas de trabalho para empresas de ônibus interurbano” 
no XLVI SBPO - congresso anual da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Operacional, que aconteceu de 16 a 19 de 
setembro, em Salvador. Segundo o professor, o artigo foi 
escrito a partir de sua tese de doutorado e “apresenta 
uma nova maneira de formular e resolver o conhecido 
problema de escalonamento de pessoal para o caso de 
motoristas de ônibus interurbanos. Trata-se de um 
problema de otimização combinatória de grande porte 
para o qual é difícil obter uma solução ótima”. 

Na região Norte, duas participações importantes. A 
professora Dra Sandra Carvalho e a mestranda da FEA/USP 
Aline Faria levaram a experiência do Nagivale FAI - Núcleo 
de Apoio à Gestão da Inovação do Vale da Eletrônica para a 
equipe de consultores do Nagi Manaus, AM. Durante uma 
semana, de 22 a 25 de setembro, as profissionais 
realizaram treinamentos e consultoria sobre gestão da 
inovação para a equipe do NAGI Manaus.

Nagi Manaus

O mês de setembro e a primeira semana de outubro foram movimentados e ricos em trocas de experiências para a 
Instituição. Alguns professores e funcionários participaram de congressos e de outros eventos nas regiões Sudeste, Nordeste e 
no Norte do Brasil. 

Também em Salvador, as mestrandas do PPG - Programa Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e 
Sociedade, da Unifei, Jeanne Louize Emygdio e Mara Magda Soares, ambas funcionárias da FAI, a mestranda 
Claudia Cristina Andrade e o professor do PPG , Alexandre Ferreira Pinho, apresentaram o artigo “Estudo de caso 
sobre a relação entre capacidade inovativa e gestão do conhecimento em um bureau de informação, 
desenvolvimento e inovação”. O objeto de estudo dos autores do artigo é o Nagivale - Núcleo de Apoio à Gestão da 
Inovação do Vale da Eletrônica, cuja coordenação executiva é da FAI. O artigo foi apresentado durante o III Coninter - 
Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais Humanidades, que aconteceu de 8 a 10 de outubro.

III Coninter/Salvador 
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Seminário de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas/Belém 

Já o Prof. Dr. José Cláudio Pereira, que também responde pela direção da FAI, participou do XXIV Seminário 
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, que aconteceu de 22 a 26 de setembro, em Belém, PA. 
Na ocasião, ele apresentou o artigo “Vantagens competitivas do 'cluster' eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí- 
MG”, de sua autoria e da Profa Mestre Rosa Stela Ribeiro de Lorena. O artigo versa sobre as vantagens competitivas 
consideradas mais importantes para as empresas do 'cluster' eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí, segundo os 
próprios empresários locais.

E na capital paulista, mais uma participação da FAI.  No dia 
30 de Setembro, a coordenadora do curso de Sistemas de 
Informação da FAI, Profa Mestre Eunice Gomes de Siqueira 
participou do SAP Faculty Day. De acordo com a professora, 
trata-se de um encontro entre as instituições e professores 
integrantes do UAP - Programa SAP University Alliances que 
tem como objetivo alinhar ideias e necessidades e também 
conhecer as melhores práticas e funcionalidades a ser 
ensinadas em sala de aula. 
Durante o evento, a professora apresentou a metodologia 
utilizada no curso de Administração, no qual são ensinados 
os principais processos de negócios das organizações cuja 
integração é feita por meio do software ERP SAP.
O evento contou com a presença de Martin Gollogly e Maria 
Cecília Calzada, responsáveis pelo UAP na América Latina.

SAP Faculty Day/ São Paulo
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