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MEC aprova a criação do curso de
Ciências Contábeis da FAI

Com início das aulas em 2016, o novo curso vem atender uma demanda crescente na região
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Entrevista

NPDI

Semana da FAI

Diretor da FAI, professor José Cláudio Pereira, fala
dos desafios da nova gestão (na foto ao lado da vicediretora, professora Silvana Lima).

Conheça os projetos do NPDI, o núcleo de excelência da FAI (professor Alexandre com a facilitadora Márcia David, da Endeavor).

O evento contemplou palestras e bate-papos com
jovens e ousados empreendedores.

www.fai-mg.br
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Jornal da FAI

Escola é lugar sagrado

EXPEDIENTE

Escola é lugar sagrado.
Sagrado? Como assim? Não há torres! Não há sinos, nem qualquer outro símbolo religioso!
Sim. Definitivamente, trata-se de um
lugar sagrado!
Escolé, do grego, lugar de sonhos.
Se é lugar de sonhos, não há dúvidas, é lugar sagrado.
Se é lugar onde acontece o aprimoramento do ser humano, retirando os excessos,
inserindo novos conhecimentos, ampliando
horizontes, fazendo prevalecer sempre a melhor
parte de nós, não há dúvidas, é lugar sagrado.
Se é lugar onde ninguém, reforço,
ninguém, sai do mesmo jeito que entrou, não
há dúvidas, é lugar sagrado.
Assim, com estas palavras, recebemos nossos alunos, da graduação à pós-graduação, em 2015.
São muitos novos sonhos a cada
ano, renovando sempre a esperança e a vontade da FAI de continuar, persistir, inovar em
sua vocação de ensinar e aprender sempre.
A Semana da FAI 2015, ao invés da

tradicional semana de “saco cheio”, comum
em muitas instituições, veio nos ensinar de
outras formas. Neste ano, palestras, humor,
depoimentos, histórias de gente que fez e faz
a diferença, nos (re)ensinaram que não importa a profissão – administrador, educador,
engenheiro de produção ou de software –
importa sim, o profissional, a pessoa, o ser
humano que a desempenha. Profissões não
empreendem. Pessoas sim.
Ampliando sua vocação, um novo
curso será oferecido no próximo ano, o curso de Ciências Contábeis. Vivendo num país
onde a carga tributária é uma das maiores do
mundo, a demanda por profissionais competentes que sejam capazes de, não só registrar fatos e atos administrativos, mas também
interpretar eventos econômicos e fornecer
informações para o apoio e a melhoria da
tomada de decisão sobre o negócio, aumenta
a cada dia.
Estendendo suas ações junto à comunidade local e regional, o NPDI - Núcleo
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
ofereceu, no início deste ano, cursos gratuitos à
comunidade e credenciou-se junto ao Sebrae

Publicação da FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação,
Santa Rita do Sapucaí, MG
Diretor: prof. José Cláudio Pereira
Vice-Diretora: profa. Silvana Isabel de Lima
Coordenador do curso Administração: prof. José Cláudio Pereira
Coordenadora do curso Engenharia de Produção: profa. Sandra Carvalho
Coordenadora do curso Pedagogia: profa. Valéria Santos Paduan Silva
Coordenadora do curso Sistema de Informação: profa. Eunice Gomes de Siqueira
Coordenador de Marketing e Comunicação: prof. Aldo Ambrósio Morelli

para apoiar as micro e pequenas empresas
em seus negócios, através de consultoria especializada e prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento. É o conhecimento colocado à disposição do mercado para que
cresçam, empresas e escola, principalmente
em seu capital intelectual.
Nem só de juventude vive a FAI. A
Faculdade Aberta à Maturidade, recheada de
pessoas com experiências que só o tempo
traz, chega à adolescência este ano, completando 13 anos.
Para comprovar o quão sagrado é
este lugar, capaz de mudar vidas e histórias,
ex-alunos contam suas trajetórias de sucesso, mostrando suas vidas transformadas por
sua passagem pela instituição.
O que ainda será a FAI em 2015?...
“Vamos lá fazer o que será!...”

Professora Silvana Lima, vice-diretora da FAI e
coordenadora do NPDI - Núcleo de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação da FAI, articulista
do Jornal Domingo, de Pouso Alegre, MG.
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CEP: 37.540-000 - Tel.: (35) 3473-3000
www.fai-mg.br - facebook.com/fai.ensinosuperior - ascom@fai-mg.br
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MEC aprova curso de Ciências Contábeis da FAI

Professor Mont’Alvão: “Nossa proposta é colocar o curso entre os dez primeiros no ranking
nacional de cursos de Ciências Contábeis.”
“Sabemos da excelência dos cursos oferecidos pela FAI. Tendo em vista um
aprimoramento e desenvolvimento da classe
contábil, a Instituição tem a satisfação de
trazer para Santa Rita do Sapucaí e região o
curso de Ciências Contábeis, um curso inovador que acredito, irá preparar o aluno de
uma forma diferenciada para o mercado de
trabalho. Atualmente a contabilidade é vista como a linguagem dos negócios. Neste
contexto, o profissional contábil possui um
caráter extremamente relevante na gestão
de uma empresa, onde irá participar ativamente nos processos de tomada de decisão.

Mais um curso FAI em andamento.
Em 2016, a Faculdade irá oferecer também
o curso de Ciências Contábeis. A autorização
para funcionamento do curso (Portaria Nº
266/27 de março de 2015) foi publicada no
Diário Oficial da União em 30 de março deste
ano.
É a segunda vez que o MEC autoriza a
criação de um curso FAI (o primeiro foi o de Engenharia de Produção, em funcionamento desde
2014) sem a visita in loco, como é de praxe para
a criação de novos cursos. “A nossa Instituição é
bem conceituada junto ao órgão federal, daí esta
credibilidade”, ressalta o diretor da Faculdade,
professor José Cláudio Pereira, que comemora a
notícia junto à comunidade FAI.

O projeto pedagógico do curso foi elaborado pelo professor da FAI Carlos Alberto
Mont’Alvão, com a participação dos professores
convidados: Benedito Geovani Martins de
Paiva, ex-aluno do curso de Administração da
FAI e professor do Instituto Federal de Educação/
campus Três Corações e Fábio Luiz de Carvalho, professor da pós graduação da FAI e
coordenador do curso de Ciências Contábeis
da Faceca/Varginha.
De acordo com Mont’Alvão, para a criação
do curso levou-se em conta a demanda de mercado. Na região, apenas Pouso Alegre e Itajubá
oferecem a graduação em Contábeis.
O vestibular será realizado em novembro junto com os demais cursos da Faculdade.

Isso ocorre pelo fato do contabilista estar intrinsecamente ligado à elaboração e análise
das demonstrações contábeis, as quais evidenciam o desempenho econômico-financeiro
e patrimonial das empresas. Ressalta-se,
ainda, a importância da contabilidade para a
comunidade e para o governo.”

AIRTON PIRES é contador, com pós-graduação em Engenharia de Produção pela Unifei,
presta serviço de consultoria para empresas em
Conceição dos Ouros, onde possui escritório e
para a FES - Fundação Educandário Santarritense

“Com a adesão do Brasil às normas
internacionais de Contabilidade – International
Financial Reporting Standards (IFRS) – temos
um aumento na demanda por profissionais
qualificados, em virtude da elevação do grau
de complexidade técnica exigida para sua
prática. O que é muito bom, pois isso gera
uma maior valorização da profissão, como já
ocorre em países de primeiro mundo.
Neste novo cenário, o contador, além
dos trabalhos burocráticos, precisa ser mais
arrojado, dinâmico e atualizado. Seu foco, até
então em demonstrações contábeis para atendimento às obrigações fiscais, estende-se para
uma visão mais ampla, de modo a apoiar os
níveis gerencial e estratégico das empresas.

Este profissional tem vários campos de
atuação, seja como contador em empresas, perito judicial, auditor, consultor, ou ainda, como empreendedor na área.
Acredito que a FAI, com a seriedade
e tradição de mais de 40 anos no ensino superior em Gestão, muito irá contribuir para a
formação de profissionais competentes em
um mercado tão carente de mão de obra realmente qualificada.”

ROGÉRIO PAIVA é administrador e contador,
com pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria pela FAI. Atua como contador consultor
pela Prest Consultoria e Prestação de Serviços
Ltda, em Pouso Alegre, há 15 anos
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Foto: Arquivo Pessoal

GEG/FAI reúne professores antenados nas
novas tecnologias educacionais

O coordenador do projeto, professor André Godoi, e os professores Wilson Alixandrino, Margarete Siqueira, Cláudia Marinho e Eunice Gomes de Siqueira

Há um ano o GEG - Google Educators Group - chegou ao Brasil. A FAI saiu na
frente e foi a primeira instituição particular de
ensino de Minas Gerais a criar a comunidade.
O GEG reúne professores apaixonados por
ensino dentro e fora da sala de aula, interessados em emponderar suas práticas pedagógicas através de aplicativos, sejam eles do
Google ou de outro fabricante.
“Para a instituição é uma oportunidade
de manter seu corpo docente atualizado com
as inúmeras soluções pedagógicas gratuitas
que surgem a cada dia na nuvem. O professor
se torna mais informatizado e o aluno, mais
interessado”, ressalta o coordenador do projeto e professor da FAI, André Godoi. Segundo ele, o cenário da educação no Brasil pode
ser analisado desta forma: “os métodos educacionais são do século XIX, apesar de todos
os esforços, os métodos da grande maioria
dos professores são do século XX e os alunos
estão no século XXI. O GEG incentiva para
que estejamos no mesmo século dos alunos”,
destaca.
As ações se concentram em work-

shops realizados nos laboratórios de informática.
“Até o momento, já foi discutido com o grupo
como usar o Google Drive na sua potencialidade
máxima, isto é, como trabalhar colaborativamente em time na nuvem. Os alunos adoram
essa ideia. E ainda, já discutimos como usar o
Gmail da melhor maneira, como usar o Google
Docs e como elaborar provas on-line usando
o Google Formulários e como corrigi-las de
forma automática”, conta, Godoi.
Bimestralmente, o grupo GEG se reúne
para discutir novas ferramentas computacionais. O convite está aberto para os professores de outras instituições de ensino da cidade.
O GEG Brasil possui mais de setenta
líderes espalhados em todos os estados, com
uma abrangência de quase um milhão de estudantes através de seus professores participantes.
“Fazer parte do GEG e participar dos
workshops no laboratório de informática tem
sido muito prazeroso e produtivo, pois possibilita
ao educador aprender e compartilhar saberes,
modificar e inovar o processo de ensino e apren-

dizagem. Dessa forma é possível atender às
necessidades dos alunos, articulando os conhecimentos específicos das disciplinas com o
uso da tecnologia, tão presente no cotidiano
deles. Por exemplo, com o Google Drive vimos diferentes possibilidades de utilização,
até mesmo a elaboração de provas on-line
através do Google formulários. Enfim, é uma
oportunidade para que os docentes possam
manter-se atualizados em novas competências para lecionar.”
Professora Margarete Siqueira

“Minha participação no GEG se deu
pelo interesse em conhecer novas ferramentas para o ensino. Nossos alunos estão cada
vez mais inseridos no mundo digital e nós
não podemos deixar de acompanhá-los, pois
acredito que a comunicação é mais eficaz
quando falamos a “mesma língua”. Já aprendi algumas ferramentas e tenho certeza de
que, em breve, poderei utilizá-las dentro e
fora da sala de aula. Foi uma excelente iniciativa do Prof. André e da FAI.”
Professora Cláudia Marinho
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Prof. José Cláudio: “sou movido a desafios”.

Seu primeiro contato com a FAI foi como
aluno, inicialmente do curso de Processamento de Dados (hoje Sistemas de Informação),
depois de Administração. A brilhante vida
acadêmica rendeu-lhe o convite para lecionar
na Faculdade. E aqui ele está há trinta anos.
Professor Dr. José Cláudio Pereira ocupou
algumas funções na Faculdade e há doze
anos atua como coordenador do curso de Administração e diretor da Faculdade. Em janeiro deste ano, assumiu seu quarto mandato
como diretor ao lado da professora Silvana
Lima, que está no seu segundo mandato
como vice-diretora.
O que o levou a concorrer ao cargo
mais uma vez? “Fui atraído pelos novos desafios”, diz, ele, todo animado.
Eis parte da entrevista, concedida
por ele, ao Jornal da FAI:

Jornal da FAI: Quais são os desafios para

a nova gestão frente à concorrência e ao momento econômico atual?

Prof. José Cláudio: Manter a Faculdade em
atividade, com os focos que norteiam as suas
atividades: Qualidade de Ensino, Qualidade de
Atendimento e Conceitos Elevados. Os efeitos
negativos para as Instituições de Ensino Superior (IES) com o episódio do FIES, são imprevisíveis. O mal estar causado à população,
especialmente aos alunos candidatos ao finan-

ciamento e a seus pais, não será facilmente
esquecido, principalmente pela forma como o
assunto foi tratado pelo governo federal. Entretanto, esse foi apenas mais um dificultador,
que atingiu todas as IES privadas do País. A
ameaça dos grandes grupos educacionais que
vêm automatizando o processo educacional,
como se isso fosse possível de ser feito com
qualidade, e a federalização da educação ocorrida nos últimos três mandatos presidenciais,
com a multiplicação das vagas em novas escolas públicas a um custo muitas vezes mais
alto, por vaga oferecida, do que os praticados
pelas instituições privadas que possuem bons
cursos. Para as pequenas instituições tradicionais como a FAI, é uma ameaça muito grande.
Jornal da FAI: No ano passado, todos os

cursos da FAI foram estrelados pelo Guia do
Estudante, uma das principais publicações
sobre Ensino Superior do País, com quatro estrelas. O que isto representa para a Faculdade?

Prof. José Cláudio: Representa o reconheci-

mento daquela instituição pelo trabalho eficaz
que se faz aqui, o tempo todo. O Curso de
Sistemas de Informação da FAI possui a 8ª
melhor nota do Enade entre os mais de trezentos
cursos iguais existentes no país. O de Pedagogia é o melhor de Minas Gerais e o 15º colocado entre os mais de novecentos cursos
existentes no Brasil. O de Administração sempre foi o melhor avaliado da FAI pelo Enade,
permanecendo, durante muito tempo, entre
os vinte melhores cursos de Administração do

país, dentre os mais de dois mil cursos existentes. Portanto, embora a avaliação do Guia
do Estudante não possua o mesmo rigor da
realizada pelo Inep/MEC, os resultados das
suas avaliações refletem bem a qualidade
muito boa de todos os cursos da FAI, tendo
todos eles sido condecorados com 4 estrelas,
o que corresponde, segundo o Guia, ao conceito “Muito Bom”.
Jornal da FAI: Em seus discursos, o senhor
tem mencionado que seu desejo é colocar os
cursos da FAI entre ao dez melhores do Brasil. Uma tarefa ousada, não?
Prof. José Cláudio: Esse era um sonho pes-

soal, mas passou a ser institucional a partir do
momento em que foi registrado nos documentos oficiais da FAI como o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). Logo, esse, hoje, é
o objetivo da FAI. Extremamente ambicioso
para qualquer IES do país, especialmente
para uma Instituição menor, do interior, mas
possível, pois a FAI vai conseguir, como já
conseguiu com o Curso de Sistemas de Informação no Enade 2011 e espera repetir no
de 2014, e ficou muito próxima com o Curso
de Pedagogia em 2011 e espera conseguir no
Enade de 2014. O Curso de Administração se
distanciou um pouco desse objetivo no Enade
de 2012, mas pretende recuperar o seu conceito máximo neste ano de 2015, voltando a
classificar-se entre os melhores do país.
Jornal da FAI: Quais os novos cursos que
serão oferecidos pela Faculdade?
Prof. José Cláudio: Em 2016, bacharela-

do em Ciências Contábeis. No futuro, o curso
de Medicina, por meio de um novo curso da
FAI ou de uma nova Faculdade mantida pela
Fundação Educandário Santarritense. Já foi
elaborado o Estudo de Viabilidade para implantação desse curso, que é o maior sonho
da FAI na atualidade.
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NPDI desenvolve projetos nas áreas de Gestão,
Tecnologia da Informação e Educação
O NPDI - Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da FAI inaugurou uma
nova fase este ano com a implementação
de novos projetos e parcerias. O NPDI é um
núcleo de excelência da FAI voltado para
pesquisa aplicada e desenvolvimento de projetos nas áreas de Gestão, Tecnologia da Informação e Educação. Inclui ainda a prestação
de serviços de consultoria, capacitação de mãode-obra nas mesmas áreas e projetos governamentais.
A coordenadora do Núcleo, professora
Silvana Lima, destaca que os projetos desenvolvidos possibilitam manter professores, exalunos e alunos em regime de tempo parcial de
trabalho. E prossegue: “É também uma oportunidade para os professores aplicarem nos
projetos as técnicas ensinadas aos alunos, e,
na sala de aula, as experiências adquiridas no
dia a dia com as equipes de desenvolvimento
dos projetos. Esta é a união desejável entre teoria
e prática na formação do perfil definido para
o egresso, contribuindo para que haja uma
afirmação da instituição de ensino perante a
sua comunidade acadêmica, especialmente
do corpo discente, como entidade capaz de
colocar em prática os seus ensinamentos”,
evidência.

Projetos NPDI

Por meio da Lei de Informática, o NPDI está desenvolvendo um software educacional com a empresa DL,
de Santa Rita do Sapucaí. Parte da equipe executora: prof. Júlio Resende com os alunos de SI, Edgard
Rodrigo Lopes (3º ano) e Rafael Vilas Boas (4 º ano) e o ex-aluno Rafael Simões Miranda. Integram
também a equipe as professoras Silvana Lima, Cláudia Novaes e Valéria Paduan.

Este ano, para abrir os trabalhos na
área de capacitação, o Núcleo ofereceu três
cursos de extensão gratuitos, um de cada área
de atuação da FAI. Os cursos foram ministrados
pelos profissionais: Rodrigo Faria, ex-aluno da
FAI (área de Tecnologia); Gissele Gomes Maia,
professora convidada (Educação) e Vinícius
Montgomery, professor da FAI (Administração).
Na área de prestação de serviços de
capacitação, o NPDI firmou parceria com empresas da região e com o Sebrae/MG. Umas
das parcerias é com a CooperRita que prevê a
realização de cinco palestras para os funcionários
da empresa. A primeira delas foi ministrada pela
professora Cláudia Marinho (foto) em março
deste ano. Em maio, o professor José Renato

Silva ministrou a palestra Atendimento ao cliente.
Entusiasmado com a parceria, o gerente
administrativo da CooperRita, Roberto Toledo Rennó, diz: “Iremos realizar um ciclo de palestras periodicamente para nossos funcionários e a maioria
delas será ministrada pela equipe FAI. Optamos
pela FAI por ser uma instituição conceituada e
reconhecida no mercado e está localizada em
nossa cidade”.
O NPDI, a partir de 2015, é uma das
entidades executoras do Programa Sebraetec
- Serviços em Inovação e Tecnologia. Por meio
desta parceria, o Núcleo já presta consultoria
junto a três empresas do Polo Tecnológico de
Santa Rita do Sapucaí.
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NPDI desenvolve projeto em parceria com o Sebrae

Projetos NPDI
A gestão da Intef- Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da FAI é do
NPDI. Responde pela coordenação da Incubadora, o professor Aldo Ambrósio Morelli.

Projeto Fapemig
A Intef recebeu recursos financeiros
da Fapemig para implementar ações compartilhadas com a IME - Incubadora Municipal de
Empresas Sinhá Moreira, de Santa Rita do
Sapucaí. “O objetivo da proposta é aprimorar
a sinergia entre as duas incubadoras no sentido de transferir o conhecimento em Gestão
de Incubadoras da IME para a Intef e o conhecimento em Gestão Empresarial/Tecnologia
da Informação da Intef, por meio do corpo
docente de sua mantenedora FAI, para a IME.
Esta transferência de conhecimento fortalece
o ambiente inovador, contribui para o surgimento de novas empresas de base tecnológica e promove a execução de ações conjuntas
para a prospecção de novos parceiros e investidores”, explica o assessor técnico da Intef, professor Alexandre Magalhães. Ainda de
acordo com Alexandre, dois bolsistas irão atuar
no projeto para estreitar ainda mais a parceria entre as incubadoras.

O Programa também se estenderá à comunidade. E o ponta pé inicial já foi dado. Em
março foi realizada uma palestra de sensibilização para os professores do ensino médio das
escolas de Santa Rita do Sapucaí com a participação também dos alunos do curso de Pedagogia da FAI. Esta atividade está sob a responsabilidade da coordenadora do curso de Pedagogia, Valéria Paduan.

Implantação do Cerne
Com o apoio do Sebrae/MG, a Intef
está recebendo consultorias para adequação
de seus processos de negócio ao Modelo Cerne
- Centro de Referência ara Apoio a Novos
Empreendimentos. Trata-se de um modelo de
gestão para incubadoras de empresas que
visa promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras e empreendimentos

em termos quantitativos e qualitativos.
De acordo com o assessor técnico da Intef “as boas práticas do Cerne já foram implementadas na Incubadora Municipal de Santa
Rita do Sapucaí, madrinha da Intef neste projeto. Outra ação que está em andamento é a
realização de consultorias para os empreendimentos incubados dentro dos cinco eixos do
Cerne: Empreendedor, Tecnológico, Capital,
Mercado e Gestão”, aponta o professor.

Foto: Adenice Santos

O NPDI está desenvolvendo o Programa Educação Empreendedora por meio de
um convênio com o Sebrae. Entre as atividades
do Programa está a capacitação de vinte professores que irão disseminar a cultura empreendedora junto aos alunos dos cursos da
FAI.
Eles foram capacitados por meio da
plataforma Bota pra Fazer da Endeavor. A aula
de encerramento foi ministrada pela facilitadora Márcia David (foto). Na ocasião, a professora destacou o envolvimento dos professores
com a temática. “A cidade respira inovação e
empreendedorismo e esta atmosfera está presente na Instituição. Contagia”, ressaltou.

Capacitação para professores: O NPDI ofereceu capacitação sobre Modelagem de
Negócios Inovadores, baseada no modelo Canvas aos professores da FAI. A capacitação foi
ministrada pelo Prof. Me. Agnaldo Freire, do Instituto Federal Baiano.
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FES empossa novas diretorias da FAI e do
Colégio Tecnológico

Os novos diretores: professores José Cláudio e Silvana (FAI) e professoras Raquel e Rita Helena (Colégio Tecnológico)

Na noite de 31 de janeiro, a FES - Fundação Educandário Santarritense, entidade mantenedora da FAI - Centro de Ensino Superior
em Gestão, Tecnologia e Educação e do Colégio Tecnológico Delfim Moreira, empossou as
novas diretorias das duas instituições para
o quadriênio 2015/2019. Pela FAI, tomaram
posse os professores José Cláudio Pereira
(quarta gestão como diretor) e Silvana Lima (segunda gestão como vice-diretora). Pelo Colégio
Tecnológico, tomaram posse as professoras
Rita Helena Ribeiro Pivoto e Raquel Tibães
para os cargos, respectivamente, de diretora e
vice-diretora.
A programação teve início às 19h com
uma missa especial celebrada no Santuário
Santa Rita de Cássia pelo Cônego Benedito
Ramon Pinto Ferreira, que também responde
pela presidência da FES. Ao final da celebração,
o Cônego abençoou os novos diretores.
Na sequência, foi realizada a cerimônia
de posse no anfiteatro do Colégio Tecnológico.
Fez uso da palavra, o presidente da Fundação,
Cônego Ramon, que parabenizou aos novos
diretores. Na ocasião, discursaram também os
diretores que entregaram os cargos (gestão
2011/2015), professor José Cláudio Pereira (FAI)
e professora Fátima Cecília Seguro de Carvalho (Colégio).

Por último, os novos diretores fizeram
uso da palavra. Professor José Cláudio, que foi
reconduzido ao cargo, enfatizou em seu discurso os três focos que vem norteando sua gestão:
qualidade de ensino, qualidade de atendimento
e conceitos elevados para os cursos de graduação oferecidos pela Instituição. Ele reafirmou
o proposito de persistir nesse rumo, ciente das
dificuldades que o cenário educacional e socioeconômico representa às IES - Instituições de

O presidente da FES, Cônego Benedito Ramon
Pinto Ferreira

Ensino Superior do porte da FAI.
Ele também mencionou o trabalho da
Instituição na criação de novos cursos como
o curso de Ciências Contábeis, cujo requerimento de autorização foi protocolado no MEC,
em setembro de 2014 e o curso de Medicina,
um projeto coletivo a longo prazo, em parceria
com instituições e entidades de Santa Rita do
Sapucaí e do Estado.
E para encerrar, disse, entusiasmado
“É com muita disposição, portanto, e com muito amor à FAI, à educação e por Santa Rita
do Sapucaí que iniciaremos nossa segunda
gestão. No meu caso, a quarta gestão como
diretor da FAI. Que Deus nos ajude também
nesta honrosa empreitada!”
Ao final da cerimônia, a FES ofereceu
um coquetel aos convidados. A cerimônia de
posse foi organizada pelo vice-presidente da
FES, professor João Teles de Souza, e equipe de funcionários da FAI: Adenice dos Santos
(Setor de Marketing e Comunicação); Mara
Isa Alves Ribeiro (recepcionista), Rita Regina
de Melo Pereira (coordenadora do Setor de
Serviços Gerais). O evento foi conduzido pela
mestre de cerimônia Maraiza Rodrigues da
Silveira, funcionária da secretaria.

Professor João Teles, vice-presidente da FES, e a
mestre de cerimônia, Maraiza Rodrigues
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Projeto Nagivale consolida parceria FAI/USP e
beneficia as empresas do APL

Representantes FAI, USP e Sindvel no encerramento do projeto Nagivale

Uma celebração festiva. Foi assim o encerramento do Projeto Nagivale - Núcleo de Apoio
à Gestão da Inovação do Vale da Eletrônica,
que reuniu os atores envolvidos no Projeto:
FAI, USP, Sindvel - Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares
do Vale da Eletrônica, Incubadora Municipal
e Incubadoras do Inatel e da FAI, além das
empresas do APL Eletroeletrônico de Santa
Rita do Sapucaí que foram beneficiadas com
as ações do projeto ao longo de quase três
anos de trabalho. O evento foi realizado no
auditório da Incubadora Municipal na manhã
de 12 de dezembro de 2014.
Sob a gestão da FAI e da USP e com a
coordenação executiva da Profa. Dra. Sandra
Carvalho, da FAI, o Nagivale, cujos trabalhos

iniciaram em 2012, teve como atribuição principal desenvolver e implementar o Programa
de Gestão Integrada da Inovação para as
empresas do APL Eletroeletrônico de Santa
Rita do Sapucaí. O projeto foi desenvolvido
pelo Bidi - Bureau de Informação, Desenvolvimento e Inovação do APL Eletroeletrônico de
Santa Rita do Sapucaí, programa executado
pela FAI em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
de Minas Gerais com recursos da Fapemig.
O Nagivale recebeu recursos de fomento da
Finep e do CNPq.
O Nagivale é considerado um caso
de sucesso dentre os 24 NAGIs que foram implementados pelo Brasil à fora: apenas aqui
foram envolvidos alunos de graduação – em

“A parceria com a FAI não acaba com
o final do projeto Nagivale; ela será perenizada com muitas outras ações que as duas
instituições deverão fazer juntas já a partir de
2015”.
Prof. Dr. Moacir Miranda, coord. do Programa de
Pós-Graduação em Administração da USP

torno de 80 graduandos de Administração e
Sistemas de Informação da FAI, que atuaram
como agentes de inovação nas 45 empresas
envolvidas no projeto, orientados por 10 professores da FAI e 5 consultores FIA/USP.
Da parte da USP estiveram envolvidos
no projeto o Prof. Dr. Guilherme Ary Plonski,
coordenador científico do PGT/USP e do Núcleo co-executor do Projeto Nagivale; o Prof.
Dr. Roberto Sbragia, chefe do Departamento
de Administração da FEA/USP e coordenador
técnico do projeto Nagivale e o Prof. Dr. Moacir Miranda, coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Administração da USP e
coordenador da consultoria FIA no projeto.
Ao longo de quase três anos de atividades, as empresas participantes tiveram a
oportunidade de fazer um auto-diagnóstico
de inovação, participaram de um programa de
capacitação em gestão da inovação de 140
horas e de diversos workshops temáticos, receberam consultoria especializada em gestão
da inovação e desenvolveram um Plano de
Gestão da Inovação, este último entregue a
elas no evento de encerramento de dezembro.
A participação no projeto Nagivale
representará um importante diferencial para
as empresas que buscarem recursos de fomento voltados para a inovação e esse diferencial foi tangibilizado pela FAI por intermédio
de um troféu especial Nagivale, entregue a
todos os participantes..

“Para o Sindvel, o Nagivale não terminará com a finalização do projeto Finep,
devendo ser estendido com ações de inovação
a serem desenvolvidas pelo BIIDI/FAI em
parceria com o Sindicato e as empresas que
compõem o APL”.
Sérgio Bertoloni (Sense) recebe PGI e troféu dos
Professores Roberto Sbragia (USP) e José Cláudio
Pereira (FAI).

Roberto de Souza Pinto, presidente do Sindvel
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Semana da FAI teve como f
As atividades foram realizadas de 27

“Uma pausa nas aulas tradicionais
para ensinar de outras formas. A Semana foi
brilhante: palestras, humor, depoimentos...
histórias de gente que fez e faz a diferença.
Trouxemos jovens empreendedores para falar
a vocês, caros alunos. Jovem falando para jovem. Esperamos que tenham percebido que
todos eles ‘sofrem de juventude, todos eles
estão adoecidos pelo desejo de ir além’, pelo
desejo de impactar o mundo com suas ideias.
Nós, da FAI, desejamos que vocês também
adoeçam desse mesmo mal. Você e sua vocação, otimismo, coragem, entusiasmo, seja
capaz de empreender e criar novos negócios,
seja capaz de empreender e se tornar um
profissional espetacular, seja capaz de empreender e mudar a sua história. Afinal, sua
vida é seu maior empreendimento.”
Com estas palavras, a vice-diretora
da FAI, professora Silvana Lima, fez o encerramento das atividades acadêmicas da Semana
da FAI 2015 na noite de 30 de abril no auditório da ETE, em Santa Rita do Sapucaí. Em
seguida, a professora anunciou a apresentação musical do Grupo Cantus Quatro, que
fechou a Semana com graça e brilho.
A Semana da FAI é um evento anual que une conhecimento, desenvolvimento

O palestrante Bruno Perin em um selfie especial

pessoal e entretenimento. Neste ano, a lista
de palestrantes foi composta por jovens empreendedores - alguns deles, ex-alunos da
FAI - que estão fazendo a diferença nas áreas
que atuam.
De Santa Rita do Sapucaí, participaram
os empreendedores da área de entretenimento, Ricardo de Martha Júnior e Luiz Augusto
Teles, sócios-proprietários do Bloco do Urso.
Eles contaram aos acadêmicos a trajetória do
negócio que começou como uma brincadeira,
quando tinham cerca de dezesseis anos e cri-

Grupo Cantus Quatro com vice-diretora, profa. Silvana Lima e suas filhas e prof. Aldo Morelli

aram um pequeno bloco para animar o carnaval da cidade. “De lá para cá o negócio foi
crescendo e hoje somos o quinto carnaval in
door do Brasil. Chegamos no topo,” revelam.
Entre os ex-alunos, Conrado Navarro, que abordou na palestra sua movimentada carreira profissional, com destaque para
o seu site Dinheirama, considerado o mais
influente do Brasil em educação financeira.
“Como ex-aluno da FAI é um prazer estar aqui
conversando com os alunos sobre empreendedorismo. O objetivo da palestra foi provocar
os alunos para uma transformação pessoal,
incentivá-los a acreditar no seu potencial, seja
para empreender dentro da empresa ou no seu
próprio negócio”, ressaltou.
A última palestra da semana A revolução
das Startups, ministrada pelo empreendedor
e pesquisador em Neuromarketing e Startups,
Bruno Perin, movimentou o público que participou
de dinâmicas em duplas e de uma performance
coletiva. Um show! Bruno é disseminador do
conceito de startup e um dos articulistas de
maior presença digital no País.
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foco o empreendedorismo
a 30 de abril no campus FAI e na ETE
Compuseram também o time de
palestrantes: o fundador da multipremiada
Easy Taxi - a maior empresa de serviço mobile do mundo -, Tallis Gomes; o professor
da Unifal (Alfenas) e autor de livros na área de
educação, tecnologia e inovação, Hélio Lemes,
também ex-aluno FAI, e o ator e palestrante
motivacional, responsável pela turma de MBA
em Marketing da Fundação Getúlio Vargas,
Gustavo Becker.

A equipe organizadora
A Semana da FAI 2005 foi realizada

por uma equipe afinada composta pelo professor Alexandre Magalhães, do NPDI- Núcleo
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - e
pelos cordenadores acadêmicos dos cursos
ministrados pela Instituição: professor José
Cláudio Pereira (Administração), que também
responde pela direção da Instituição, professora Eunice Gomes de Siqueira (Sistemas de
Informação), professora Valéria Santos Paduan
(Pedagogia) e professora Sandra Carvalho
(Engenharia de Produção).
Sobre a Semana, a professora Eunice
destacou a participação dos dois ex-alunos
da área de Sistemas de Informação: Prof. Dr.

Hélio Lemes e Conrado Navarro, autores de
livros que são sucesso no mercado editorial.
Para a professora Sandra, “o evento
possibilita que os alunos “respirem” outros
ares fora da sala de aula, ampliando seus
horizontes e contribuindo para a formação integral do profissional e cidadão que queremos
formar.”
“Atitudes são tão importantes quanto
os conhecimentos técnicos, essa foi a mensagem que a Semana da FAI levou aos nossos
alunos por meio de atividades que envolveram
cultura e empreendedorismo”, é o que destaca
o professor Alexandre Magalhães.

“A FAI, como uma instituição
que incentiva o empreendedorismo, foi muito feliz em
trazer palestrantes jovens
que estão fazendo a diferença
lá fora, mostrando que é
possível fazer um Brasil
melhor com suas atitudes
empreendedoras. Gostei
muito!”

“Os outros anos foram
bons, mas este ano foi inovador. Jovens empreendedores
falando para jovens. Palestras
dinâmicas, interativas, divertidas. Novos aprendizados.”

“Palestras com a nossa cara,
ministradas por jovens que já
passaram pela universidade
e agora trilham o caminho do
sucesso. As palestras nos
trazem visões diferentes e
nos direcionam a seguir novos caminhos. Interessante.”

“A aborgadem da semana foi
interessante porque os palestrantes relataram suas experiências profissionais, não
só o sucesso, mas as etapas,
às vezes não tão bem sucedidas, para chegarem onde
estão. Senti falta de temas
específicos na área de educação, mas como a proposta
era temas abrangentes, valeu
a pena.”

Pablo Luis da Mota Nora, 4º
ano de Sist. de Informação

Beatriz de Godoi Biscuola,
4º ano de Administração

André Luis Rocha Pereira,
1º ano de Eng. de Produção

Andressa de Cássia C. Soares,
3 º período de Pedagogia
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Semana da FAI presta homenagem aos
alunos destaques 2014
Na abertura da Semana, a direção da
Faculdade fez a entrega de certificados aos
alunos destaques de cada ano dos cursos
ministrados pela Faculdade (referência 2014).
A premiação foi criada há três anos
na gestão do diretor, professor José Cláudio
Pereira, que também foi aluno destaque,
quando acadêmico da FAI. “Como professor de
Empreendedorismo, incentivo a competição,
pois é saudável e reflete na vida profissional
do aluno. É um diferencial no currículo. É tam-

bém um degrau para o acadêmico conquistar
a medalha de melhor aluno de todo o curso,
cuja culminância acontece no dia da colação
de grau”, ressalta o diretor.
Os certificados foram entregues aos
alunos pelos coordenadores de seus respectivos cursos. Do curso de Administração foram
homenageados os alunos: Natália Emília Moreira de Melo e Leonardo Balbino de Magalhães
(1º ano); Hassan Salgado Mohallem (2º ano)
e Solange Aparecida Rodrigues (3º ano).

Os homenageados do curso de Pedagogia
foram: Nina Mayumi Itami Loyola (1º ano);
Paula Pires de Lima (2º ano) e Juliana Alves
Sáber Rezende (3º ano). Os melhores alunos
do curso de Sistemas de Informação foram:
Marcelo Augusto de Almeida (1º ano); Andrey
Jesus Pereira (2º ano) e Maria Paula de Oliveira Barbosa (3º ano). E do curso Engenharia
de Produção, criado em 2014, a homenageada foi a aluna Ana Paula Moreira da Silva (1º
ano).

Ana Paula Moreira da Silva - 1º ano de Engenharia de Produção 2014
“Este reconhecimento é muito gratificante. É resultado de minha dedicação e do meu esforço
durante todo o ano. Sou uma aluna estudiosa e focada. Aproveito bem o tempo na sala de
aula e estudo em casa. Já faço estágio. Fui convidada para fazer estágio por um dos sócios
da empresa Prática, de Pouso Alegre. Ele foi jurado da Faitec do ano passado e asssitiu à
apresentação do meu trabalho, daí o convite.”

Paula Pires de Lima - 2º ano de Pedagogia 2014
“Foi uma agradável surpresa receber esta premiação, ainda mais em público. É um incentivo
para eu continuar a lutar, a querer mais, a vencer novos desafios. O ano passado foi difícil:
estágio, muitas leituras, muitos trabalhos e mesmo assim consegui tirar notas boas que me
proporcionaram esta homenagem. Muito feliz!”

Leonardo Balbino de Magalhães - 1º ano de Administração 2014
“Estou muito feliz. Dedico esta conquista aos colegas da turma A e aos professores que
partilharam comigo os momentos que me fizeram merecedor deste certificado. Ninguém fica
em primeiro lugar, quando está sozinho, portanto, não estive sozinho: trabalhei em equipes.
Dedico a vocês, colegas, esta conquista e proponho-lhes um desafio: vamos dividir em quarenta
destaques este certificado no próximo ano?”

Marcelo Augusto de Almeida - 1º ano de Sistemas de Informação 2014
“Divido este prêmio com meus colegas, amigos, família e professores. Faço o curso que gosto
e por isto é uma alegria estudar. O segredo? Estudar todos os dias, ter foco e ser humilde.
Agora vou me preparar para ser o melhor aluno de todo o curso.”
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Instituição realiza IX Seminário de Iniciação
Científica e Tecnológica
Três dias de imersão na pesquisa científica com técnicas e métodos diferenciados.
Este foi o teor do IX Seminário de Iniciação
Científica e Tecnológica da FAI, que contemplou projetos de alunos de graduação das
áreas de conhecimento da Instituição: gestão,
tecnologia e educação. As apresentações dos
resultados de pesquisas foram realizadas de
24 a 26 de fevereiro, no campus da Faculdade.
Os projetos de pesquisa são desenvolvidos por meio do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
agência do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig).
A integrante da comissão Pibic/FAI e
organizadora do Seminário, Profa Ma. Eunice
Gomes de Siqueira, ressaltou os objetivos do
mesmo: “Despertar no aluno graduando a vo-

cação científica e fomentar seu interesse pela
pesquisa de tal forma que ele adquira mais
conhecimento, tome gosto pela área e possa
ingressar em programas de mestrado e doutorado e assim contribuir de forma efetiva para
o desenvolvimento científico e tecnológico do
país”. O número de alunos que participou do
Pibic e seguiu os caminhos da pesquisa científica é bem significativo. “Alguns deles já são
professores da Faculdade”, relata.
Para promover a articulação entre a

Flávio Aparecido de Castro,

aluno do 3º período de EP, integrante
do Geaep e da equipe que apresentou
o projeto Processos de Produção.
“Foi minha primeira experiência. Tomei gosto pela pesquisa”.

graduação e a pós-graduação, a organizadora do Seminário convidou três professoras
que já concluíram os cursos de doutorado
para falar aos alunos de suas trajetórias como
pesquisadoras. Foram elas: professoras Adriana
Aparecida dos Santos Izidoro, doutora em Engenharia Elétrica pela Unifei, Joelma Pereira
de Faria, doutora em Linguística Aplicada e
Estudos de Linguagem pela PUC/São Paulo
e Sandra Carvalho dos Santos, doutora em
Administração pela FEA/USP.

Rafaela Aparecida Silvério,

aluna de Pedagogia, apresentou a
pesquisa Empreendedorismo educacio-

nal, uma visão histórica e pedagógica
abordando defasagens e processos de situações bem sucedidas.

“Foi uma experiência ímpar”.

Hassan Salgado Mohallem,

Willian Daniel de Oliveira,

das cestas de produtos e serviços
das cidades de SRS, Itajubá e PA.

sos do HTML.5 para a criação de jogos virtuais educativos. “Só não farei

aluno do 3º ano de Adm, co-autor do
projeto Levantamento de preços
“Com certeza, vou seguir carreira
acadêmica!”

aluno do 4º ano de SI, apresentou
seu 3º estudo Explorando os recurnova pesquisa este ano, pois agora o
foco é o TCC.”
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FAI realiza solenidade de colação de grau
dos fomandos 2014

O diretor da FAI, prof. José Cláudio Pereira,
presidiu a cerimônia

Uma celebração movida à alegria e
emoção. Discursos enfáticos, abraços apertados e sentimentos ambíguos, marcados pela

transição entre o encerramento de um ciclo e
início de outro. Assim foi a cerimônia de colação de grau da 41ª turma de Administração
(turma professor Carlos Alberto Mont’alvão),
5ª turma de Pedagogia (turma professora
Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza)
e 9ª turma de Sistemas de Informação (turma
professora Silvana Isabel de Lima) dos cursos
da FAI. O evento foi realizado no anfiteatro da
ETE na noite de 19 de março.
Seguindo o protocolo, o diretor da
FAI, professor Dr. José Cláudio Pereira, abriu
a sessão. Na sequência, as alunas Amanda
Tenório da Fonseca (Administração), Mirella
Fernandes Silva (Pedagogia) e Márcia Cristina
de Souza (Sistemas de Informação) proferiram os juramentos dos formandos de seus
respectivos cursos.
O diretor fez uso da palavra novamente
para proferir a Outorga de Grau com estes dizeres
iniciais: “Formandos, sejam conscientes de seus
deveres, para com a pátria e a humanidade.
Mantenham sempre alertas o seu espírito de iniciativa e seus dotes de inteligência, em benefício

de suas próprias afirmações como pessoas,
como profissionais e como propulsores do desenvolvimento e da civilização”.
A continuidade da cerimônia se deu
com a entrega dos certificados aos formandos
dos três cursos. E na sequência, representantes
dos formandos e paraninfos proferiram seus
discursos. Pelo curso de Administração discursaram a bacharela Ivanari Costa de Gusmão
e o paraninfo prof. Anderson Silva de Souza.
Pelo curso de Pedagogia discursaram a licenciada Tamires Alves dos Reis e a paraninfa
profa. Luciana Aparecida de Pontes. E pelo curso de Sistemas de Informação, o orador foi o
bacharel Rafael Bezerra de Araujo e o paraninfo, professor Afonso Celso Soares.
“Ensinar é acreditar que se pode contribuir para a formação de um caráter, e compartilhar de sua própria existência. Embora a
vida nos leve a caminhos diferentes, sua lembrança permanecerá em nossos corações.”
Com estas palavras, a mestre de cerimônia
anunciou a próxima atividade da noite: homenagens aos mestres com entrega de placas.
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Faculdade homenageia os melhores alunos
Ser o(a) melhor aluno (a) em uma avaliação
já dá um gostinho de felicidade. Imagine ser
o(a) melhor do curso todo! “É muita emoção!”
Ressaltam os alunos da FAI, agora já graduados, Anderson Minoru Sasaki (curso de Sistemas de Informação); Carlos Henrique de Assis
Silva (curso de Administração) e Mariana Vilas
Bôas Martins (curso de Pedagogia) que obtiveram a primeira colocação de seus respectivos
cursos (turmas 2014).

A revelação dos nomes se deu durante a cerimônia de colação de grau dos formandos
FAI (turmas 2014). Já se tornou uma tradição
da Faculdade homenagear os melhores alunos
neste evento, quando estão presentes toda
comunidade FAI, familiares e convidados dos
formandos. O anúncio foi feito pelo diretor,
professor José Cláudio Pereira, que convidou
três professores para a entrega das homenagens. A coordenadora do curso de Sistemas

de Informação e representante da Delegacia
Institucional da Sociedade Brasileira de Computação, profa. Eunice Gomes de Siqueira,
homenageou o bacharel Anderson; o delegado
do Conselho Regional de Administração no Sul
de Minas, prof. Aldo Ambrósio Morelli, prestou
homenagem ao bacharel Carlos Henrique e a
coordenadora do curso de Pedagogia, Valéria
Santos Paduan Silva, homenageou a licenciada Mariana.

MARIANA, Pedagogia
“Quanto à sensação de ser a melhor aluna da sala, vejo assim: ‘há saberes diferentes’ e,
levando em conta que ninguém sabe mais ou menos que o outro, não me vejo nesse posto de melhor aluna da turma. Mas me senti abençoada por ter tido o meu saber e os meus
esforços reconhecidos de alguma forma. Fiquei feliz por, naquele momento, ter oferecido à
minha família um meio de se orgulharem de mim. Desde o início da minha vida acadêmica,
confiei que posso tudo Naquele que me dá força. Dessa forma, vi que o trajeto a ser percorrido
poderia não ser fácil, mas seria iluminado. E foi.”

CARLOS HENRIQUE, Administração
“A sensação de ser o melhor aluno da turma é excelente, bem como recompensador.
Pode-se dizer que é um mix de emoções, que podem ser traduzidas em agradecimento aos
professores, aos amigos, à família e também a Deus por me capacitar e dar forças durante toda
caminhada. A vida acadêmica foi regada de muitos esforços, empenho e bons desafios. Afinal,
a FAI nos colocava em situações onde era exigido o nosso melhor e, a cada novo trabalho ou
atividade, que fóssemos ainda melhores do que antes. Mas toda essa exigência valeu muito a
pena enfrentar. Ao rever toda a trajetória, percebo o quanto me desenvolvi, cresci, aprendi muita
coisa e fiz grandes amizades. A vida acadêmica foi sensacional!”

ANDERSON, Sistemas de Informação
“Foi muito gratificante receber a homenagem, mas sei que isso não é o resultado apenas do
meu esforço e sim de muitas variáveis como a ajuda e compreensão da família, dos amigos
e dos professores. Tive a oportunidade de exercer o papel de monitor da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores por dois anos, que me proporcionou passar por uma
experiência inesquecível e gratificante, que é lecionar. Devo agradecer muito ao professor
Afonso Celso Soares por ter me concedido esta atividade, o que despertou meu interesse em
ingressar futuramente na área acadêmica e me fez perceber a necessidade da aprendizagem
constante.”
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“Afinidade e paixão são minhas grandes
virtudes.”

“Sou natural de Itajubá, MG. Não sou edu-

cador financeiro por formação; afinidade e paixão
são minhas grandes virtudes. Aprendi, e continuo
aprendendo, com livros, cursos, palestras e
através de professores experientes. Adepto
da corrida e do triathlon, acredito no poder
da disciplina e gosto muito do contato com
as pessoas e da amizade derivada dos bons
negócios.
Através de investimentos no mercado
financeiro e do empreendedorismo, atingi a
independência financeira antes dos 30 anos.
Hoje procuro compartilhar meu conhecimento neste sentido, de forma clara, abrangente
e desafiadora. Adoro desafios e a educação
financeira me parece um excelente ponto de
partida para um país mais justo, competitivo
e de oportunidades. Como fundador do
dinheirama.com , acredito muito no poder do
exemplo, do autocontrole e do planejamento.
Sou autor dos livros Dinheiro é um Santo
Remédio (Ed. Gente), Vamos Falar de Dinheiro?
(Ed. Novatec) e Dinheirama (Ed. Blogbooks
Ediouro), autor do blog Você mais Rico no
Portal Exame (Editora Abril) e articulista
da Revista InfoMoney e do jornal O Sul de
Minas. Fui eleito o Guru Financeiro do Ano,
em 2012, pela comunidade de investidores
ADVFN. Sou sócio-fundador do site dinheirama.com, um dos mais premiados sites de

finanças pessoais e investimentos do Brasil
e que já recebeu mais de 15 milhões de visitantes.
Apareço sempre por ai nos debates
da mídia especializada, com aparições em
diversos veículos de renome nacional, como
Istoé Dinheiro, Folha de São Paulo, Estadão,
Exame, jornais e revistas diversas – foram
mais de setecentas contribuições nos últimos
três anos. Já ministrei palestras para mais de
vinte mil pessoas. Atuo também como professor convidado e consultor independente.
Prêmios e reconhecimentos ao lado
do dinheirama.com: Escolhido como o Guru
Financeiro do ano em 2012 pela ADVFN, a
maior comunidade de investidores online do
Brasil; apontado como um dos cinco maiores
educadores financeiros do Brasil em votação
popular organizada pela Arata Academy; três
vezes finalista do Prêmio CNH de Jornalismo Econômico (2011, 2012 e 2013); eleito o
melhor blog de mercado e finanças do Brasil,
em 2007 e 2008, de acordo com o concurso
Best Blogs Brazil; apontado pelo Ibope como
o blog de finanças pessoais mais relevante e
influente do Brasil.

DESAFIOS E A FAI
O principal desafio da minha carreira foi lidar com as expectativas dos outros e
as pressões sociais para que eu me tornasse
alguém bem-sucedido em uma carreira tradicional, além dos palpites sempre presentes
em todas as áreas da minha vida - eu precisei deixar de lado muita gente querida e lidar
com estas consequências para perseguir meu
sonho de ser um autor publicado e reconhecido.
Estou plenamente satisfeito com a
carreira que escolhi. Faço o que gosto, tenho liberdade e recursos financeiros que me permitem
tranquilidade e foco nas coisas realmente importantes, que são a família, os amigos, o empreendedorismo responsável e o voluntariado.
Sou da primeira turma do curso de Ciência da Computação da FAI. Com professores
atuantes, disciplinas envolventes e um grupo
muito unido de colaboradores, a FAI criou em
mim o valor pelo conhecimento - e isso vou
levar para sempre!”

Conrado Navarro, bacharel em Ciência da Computação (hoje Sistemas de Informação) pela FAI,
possui MBA Executivo em Finanças pela Unifei - twitter: @Navarro - www.dinheirama.com
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“Estou feliz com a carreira de psicopedagoga.”

“Fui diretora e mantenedora de uma escola particular em Pedralva, onde nasci. Depois,
com minhas filhas crescendo, mudamos para
Santa Rita onde abri, junto com três sócias,
uma escola de educação infantil. Lá tive a opor-

tunidade de trabalhar numa escola estadual,
uma realidade muito diferente da que estava
acostumada e aprendi muito. Ano passado
comecei a trabalhar como psicopedagoga em
Santa Rita e, paralelamente, continuava com
meu cargo como supervisora na rede estadual. Este ano voltei para Pedralva, e estou
trabalhando como psicopedagoga clínica na
Eleve Saúde, em Santa Rita e na (Re) Integrar, em Itajubá.
Minha filha nasceu com hidrocefalia e
foi diagnosticada cega. Disseram que ela não
andaria nem falaria. Bom, ela enxerga, anda e
fala... Em 2005, fiz uma comunidade na internet para ajudar famílias com o diagnóstico da
doença. Meu desejo era desmistificar mesmo.
As pessoas foram chegando e eu pedia para
se apresentarem. Constatei que a doença não
é rara, ao contrario, e que é possível levar
uma vida com qualidade. Em 2011, surgiu a

oportunidade de publicar o livro Hidrocefalia,
desmistificar é preciso, que traz depoimentos

de famílias, profissionais e dos próprios usuários de válvula. O livro foi lançado em 2013 e
está à venda no site diagrarte.com.br.
Desafios? Eu acho que são eles que
nos fazem caminhar. Sem eles a vida fica
chata e monótona. Quando sinto que uma
coisa não está me acrescentando, busco outra
coisa para fazer. Acho que é por isso que estou sempre fazendo coisas. Estou muito feliz
com a carreira de psicopedagoga. pois me
trouxe uma nova visão de mundo e das pessoas, que ultrapassa a visão de trabalho.
Quanto à FAI, por si só é um diferencial, pois possui instalações apropriadas e os
professores são, na grande maioria, maravilhosos. Como exemplo, posso citar a profa. Rosé
que muito influenciou meu caminhar profissional.”

Maria Teresa Bustamante Rosa Rezende cursou Pedagogia e pós-graduação em Supervisão e Psicopedagogia na FAI

“A FAI, grande diferencial para minha carreira.”
“Iniciei minha carreira trabalhando
na empresa da minha família, uma distribuidora de produtos alimentícios e como toda
pequena empresa você acumula funções, na
qual proporciona conhecimento e experiência
em todas as áreas dos negócios. Após esta
experiência, em 2005 assumi o desafio na Alpargatas S/A na área de Operações e Logística.
Ao longo de cinco anos de empresa, participei
do projeto de implementação do Sistema SAP
e diversos outros projetos em diversas áreas
da gestão, na qual me proporcionou conhecimento em todas as áreas de gestão.
Em 2009, realizei um intercâmbio no
Canadá visando aperfeiçoar o inglês para
negócios e logo após meu retorno, recebi
com muita honra o convite da FAI para iniciar minha carreira acadêmica como professor da graduação e pós-graduação atuando
nas áreas de produção, logística e tecnologia
da informação para gestão. Além de atuar
como professor, participei de diversos proje-

tos destacando o Nagivale - Núcleo de Apoio
à Gestão da Inovação do Vale da Eletrônica,
entre 2012 e 2014, e implementação do programa de ensino do SAP R/3 com abrangências dos módulos SD. MM, PP, FI e CO em
parceria com SAP University Alliances USA
para o curso de Administração.
Em 2010, iniciei um empreendimento
com atuação na área de consultoria, assessoria e treinamentos em gestão com foco na
profissionalização de gestão de pequenas e
médias empresas e assessoria em gestão estratégica. Desde lá já são mais de trinta projetos em empresas do sul de Minas e mais de
dez em fase de desenvolvimento.
Escolhi Administração por vocação e
a felicidade consiste em proporcionar a oportunidade de mudar os rumos das organizações
e também de pessoas que estão ao nosso alcance. Toda a minha formação acadêmica foi
na FAI e posso dizer com propriedade com
quinze anos de experiência de mercado foi o

grande diferencial para construção da minha
carreira.”
Anderson Silva de Souza, cursou Administração e
pós-graduação em Operações e Logística na FAI
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Maturidade, curso de extensão da FAI,
completa treze anos

O grupo e a professora de dança Ândrea Falçarella

Em 2002, a FAI abria as portas da Faculdade Aberta à Maturidade Viver a vida como
um girassol. A proposta inicial era oferecer um
curso de extensão com duração de dois anos
para pessoas acima de 45 anos. E a cada
biênio, uma nova turma. Mas a proposta ficou
só no papel. O curso foi seguindo o impulso
orquestrado por suas alunas em consonância
com a coordenação do mesmo. As “meninas”
foram tomando tanto gosto, que nem uma
delas arredou os pés ao final dos dois anos. E
novos módulos foram oferecidos. E tem sido
assim: o curso segue o ritmo do seu público,
agora, composto também por “meninos”.
A permanência no curso é varável.
Há aqueles que ficam por um longo período,
há outros que ficam menos tempo. Cleuza
Maria de Castro Sendrich, 69 anos, é aluna

Desde 2010, a professora Ornela Morelli
ministra aulas de informática para esta turma
antenada no mundo digital.
“Quando iniciei, muitos deles não sabiam nem o que era computador. Hoje estão
todos conectados, os mais antigos me auxiliam
nas aulas. Todos tem facebook, agora estão
aderindo ao whatsapp. Adoro este convívio”,
diz, empolgada.

da primeira turma e permanece firme. Nestes
treze anos de curso, ela brinca que já passou
por todas as etapas: “já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e ainda tenho muita
energia para continuar. Aqui o aprendizado
é constante e depois, conhecimento nunca é
demais. A conclusão que faço é: sei que nada
sei.” Além do conhecimento adquirido, Cleuza
ressalta a relação de afetividade que mantém
com os colegas.
Há aqueles que chegaram este ano
como a caloura Geni Eliza Vono Carneiro
Ribeiro, 59 anos. Empolgada, ela diz “aqui
a gente volta a ser criança”. Para ela, a convivência com o grupo é enriquecedora. Sobre
as aulas, ela destaca o módulo Transcedência e as aulas de informatica.
Idade limite? Não há. Basta vontade

de aprender, de interagir, de compartilhar.
Maria Luiza Cássia Matagrano, 83 anos, é
um exemplo de perseverança. Há oito anos
frequenta o curso e confessa que seu maior
prazer é sair de casa para participar deste
grande encontro. “O curso me fez uma pessoa mais feliz. Aqui vislumbro novos horizontes, aprendi a ver a vida por outros prismas e
tornei-me uma pessoa mais sociável”, relata.
Seu hobby, aprendizado das aulas de informática, é jogar buraco no computador e se conectar com o mundo por meio do facebook e do
whatsapp.
O curso é a materialização de um sonho
idealizado pelo professor Benedito Márcio
Barbosa Magalhães. Relembra ele: “Era meu
desejo proporcionar novas perspectivas de vida
às pessoas especiais, que fazem do envelhecimento uma arte do bem viver. E que bom que
deu certo”.
Atualmente, a coordenação do curso está a cargo do professor Aldo Ambrósio
Morelli, que responde também pelo Setor de
Marketing e Comunicação da Instituição. “A
FAI tem muito orgulho em manter este curso
que proporciona uma visão de vida diferenciada ao público a que se destina, uma camada
da população que envelhece e que precisa interagir e se preparar para o mundo em constante
mudança”, ressalta.
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FAI celebra a Páscoa no Asilo de Santa Rita
Uma atividade que já faz parte do
calendário da comunidade FAI: celebrar a Páscoa com os residentes, funcionários e diretoria
do Asilo de Santa Rita do Sapucaí. O evento foi
realizado em 6 de abril. A tarde foi regada à música, com distribuição de bolo, refrigerantes e os
aguardados ovos de Páscoa. 			
Participaram do evento o diretor da FAI,
professor José Cláudio Pereira, o diretor de Marketing e Comunicação da FAI, professor Aldo
Ambrósio Morelli (foto) e funcionários da Instituição.
O presidente da entidade, Antônio Carlos Vilela de Almeida, destacou o envolvimento da
Faculdade com a entidade. “É uma parceria muito importante para nós. Neste ano, a FAI já nos
presenteou com uma doação em dinheiro, resultado do Trote da Cidadania e agora, com esta
bela festa de Páscoa. Muito obrigado,” ressalta.

biblioteca

Biblioteca adquire novos livros e restaura antigos
Neste ano, a Biblioteca Regina Maura Pinto Zingoni ampliou seu acervo com a aquisição
de novos títulos e restaurou cerca de seiscentos
livros antigos dentro da Política de Desenvolvimento de Acervo. O trabalho de restauração foi feito pela Tipografia São Miguel,
em Santa Rita do Sapucaí.
Dentre os livros adquiridos estão as histórias de grandes empreendedores que fizeram ou fazem a diferença
no mundo. Os livros foram indicados pelos professores Jaci Alvarenga e Daniela
Ferraz Mont’Alvão.
São eles: Sam Walton do WalMart, de autoria de Sandra S. Vance;
Henry Ford, de autoria de Francisco Viana;
Titan – The Life of John D. Rockefeller, Sr., de autoria Ron Chernow’s; The
Mary Kay Way, de sua autoria; A teoria de tudo: extraordinária história de
Janee Stephen Hawking, de autoria de
Jane Hawking; A Estrada do Futuro,

de autoria de Bill Gates; A Cabeça de Steve
Jobs, de autoria de Leander Kahney; Sonho
grande, de autoria de Cristiane Correa; Os
Magnatas, de autoria de Charles R. Morris

e Arnold Schwarzenegger - a Inacreditável
História da Minha Vida, de sua autoria.
Sobre a aquisição das biografias, o
professor Jaci Alvarenga comenta: “As biografias inspiram e sempre encontramos um
conselho útil, tanto para nossa vida pessoal como profissional. Sou defensor que
todo curso superior deveria exigir leituras
de biografias e trabalhadas no contexto da
Comunicação. Vou mais além: a leitura dos
filósofos e de autores clássicos deveria ser
obrigatória”.
Por indicações das professoras Adriana Moraes e Margarete Siqueira foram
adquiridas novas gramáticas dos autores:
Cegalla, Bechara, Sacconi e Martino. Para
o curso Engenharia de Produção, foram
adquiridos 165 livros, indicações da professora Sandra Carvalho e também onze livros
técnicos.
Mara Magda Soares, bibliotecária
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Professor Thiago defende tese de doutorado
sobre tratamentos com células-tronco
esperança de uma cura ou de uma melhora
significativa e a cautela diante das incertezas
e dos riscos presentes neste contexto”, explica o professor.
O estudo foi realizado na Unidade
de Transplante de Medula Óssea do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, considerado referência
em transplantes autólogos de células-tronco
para o tratamento de doenças autoimunes no
Brasil.
O Prof. Dr. Thiago atua no curso de
Pedagogia da FAI, onde ministra as disciplinas de Psicologia e de Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), é coordenador de área do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (Pibid), orientador de projetos de
iniciação científica e professor nos cursos de
pós-graduação na área de Educação.

Entre a esperança de cura e a cautela
perante os riscos: um estudo com voluntários de ensaios clínicos com células-tronco.

Este é o titulo da tese de doutorado em Psicologia Social do professor da FAI Thiago
Ribeiro de Freitas, cuja defesa foi realizada
em 12 de março deste ano na PUC/São Paulo, onde cursou seu doutorado com bolsa da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp).”
Segundo o professor, o estudo consistiu em investigar por que as pessoas decidiam participar de procedimentos terapêuticos
experimentais com células-tronco, que envolviam riscos e um considerável grau de incerteza. “O argumento principal assentou-se no
fato de que, no processo da decisão de participar ou não destes tratamentos, as pessoas
negociavam possíveis ambivalências entre a

Profa. Margarete conclui mestrado em Montevideo
Em 20 de janeiro, a profa. Margarete
Ribeiro Siqueira, do curso de Pedagogia da FAI,
fez a defesa de sua dissertação de mestrado na
área de educação na UDE - Universidad de La
Empresa, em Montevideo, Uruguai.
O trabalho cujo título é O ensino da

produção textual na formação de ‘escritores
competentes’ no 5º ano do ensino fundamental. Estudo em duas escolas de Santa Rita do Sapucaí - MG tem como objeti-

vo “analisar as práticas pedagógicas para o
ensino da produção textual em turmas do 5º
ano, em relação às orientações expressas
no Parâmetro Curricular Nacional (PCN) para
formar ‘escritores competentes’, isto é, alunos
capazes de produzir textos com coesão e coerência; aptos a produzir um discurso apropriado ao objetivo a que se propõe. Sendo assim,
o professor precisa alfabetizar na perspectiva

do letramento”, relata Margarete, a mais nova
mestre da FAI.
Por que cursar mestrado no Uruguai?
Diz ela: “O curso de Mestrado em Educação no
Uruguai acontece nos meses em que há férias e
recesso escolar no Brasil, janeiro e julho. Como
trabalho em duas instituições educacionais, pude
conciliar os estudos com os compromissos
profissionais, o que seria complicado se fizesse
no Brasil, pois teria aulas durante a semana.
No entanto, antes de iniciar o curso me preparei estudando o idioma espanhol. O mestrado
no Uruguai também permitiu conhecer outro
país, com costumes e cultura diferentes; professores doutores e com pós-doutorado, com
experiências internacionais e de diferentes nacionalidades. Foi uma experiência acadêmica
muito produtiva; agradeço à FAI pelo incentivo
e apoio à qualificação profissional.”.

