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Editorial
Iniciamos o nosso segundo semestre deste ano. O trabalho continua para vencermos nosso percurso de 2017
com sucesso e a sensação positiva de que a missão coletiva e individual continua sendo cumprida. Esperamos
que todos da comunidade Funcesi continuem a trabalhar com afinco e responsabilidade para que nossa
instituição continue a ser essa referência regional na oferta de cursos superiores. Por isso, o trabalho deve ser
sempre em conjunto, pois formamos uma comunidade que trabalha para e pelos cidadãos e cidadãs de Itabira e
região.
Além disso, estamos vendo e vivendo tempos difíceis, em que a conjuntura atual nos tem imposto múltiplos
desafios que têm exigido da instituição e de seus funcionários uma postura cada vez mais proativa, que se
traduza na adoção de novas estratégias de gestão e no desenvolvimento de atitudes empreendedoras, sempre
com o objetivo de fortalecer e perenizar a missão da Funcesi. Atravessamos o primeiro semestre e iniciamos o
segundo com muita disposição para continuar trabalhando e promovendo o desenvolvimento institucional.
Dessa forma, com a efetiva participação e colaboração de todos, certamente o nosso caminho a percorrer será
mais frutífero. Por isso, agradecemos o envolvimento e participação de todos os funcionários e alunos na
Campanha de Captação de novos alunos e, também, destacamos o evento Café do Reencontro, um momento que
a Funcesi proporcionou a seus ex-alunos como forma de integração, resgate de laços e reencontro entre colegas
de curso; foi um evento realizado com uma rica programação.
Também destacamos a participação da Funcesi no Circuito do Sabor como parceira desse importante evento que
privilegia e destaca a comida mineira. Nesse evento, a Funcesi foi responsável pela produção do site que
permitiu às pessoas que prestigiaram os pratos, degustando-os, votarem neles de forma eletrônica, conferindo
modernidade e inovação ao processo, e também apoiou a participação da Lanchonete Paraninfo Lanches como
concorrente desta importante festa da gastronomia Itabirana.
Parabenizamos o trabalho dos alunos do Curso de
Fisioterapia no Lar de Ozanan; mais uma vez a Funcesi
confirma o seu forte viés social e comunitário em prol
da comunidade.
Por fim, damos as boas-vindas aos calouros e
veteranos, e desejamos que este semestre seja marcado
por muito conhecimento e a certeza de que todos estão
no caminho certo rumo ao sucesso profissional.
Também cumprimentamos nossos alunos pelo Dia do
Estudante; parabenizamos os advogados pelo seu dia, e,
especialmente, todos os pais pela comemoração do seu
dia.

Rômulo César Martins Rosa
Presidente
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Professor Leonardo Fioravante ao centro,
ladeado pelo seu orientador e
componentes da banca

Professor Arnaldo Quintão assinando a ata

Professor Arnaldo Quintão, ao centro,
ladeado pelo seu orientador e
componentes da banca

Corpo docente da Funcesi cada vez
mais especializado
O corpo docente do curso de Direito da Funcesi torna-se, cada vez mais, especializado no que se
refere à formação de seus professores, oferecendo a seus alunos um curso conduzido por docentes
estudiosos e que procuram incessantemente uma formação atualizada, sólida e de extrema qualidade
científica.
No dia 23 de junho, após 480 horas/aula, correspondente a 32 créditos em disciplinas, Leonardo
Sette Abrantes Fioravante, que leciona no curso de Direito da Funcesi desde fevereiro deste ano,
defendeu sua dissertação no auditório do curso de Pós-graduação da Faculdade de Direito Milton
Campos, diante de uma banca examinadora composta por um professor-doutor orientador e dois
professores-doutores examinadores.
Foram dois anos de intensa pesquisa, permeada por muita atividade intelectual que envolveu estudos
sistemáticos, elaboração de trabalhos escolares e a produção da sua dissertação. Todo esforço e
dedicação foram recompensados com o reconhecimento da Faculdade Milton Campos ao lhe conferir
o título de Mestre em Direito Empresarial.
Já no dia 03 de julho, na Fundação Pedro Leopoldo, defendeu a sua dissertação Arnaldo Quintão,
professor no curso de Administração em que leciona desde 2012 as disciplinas Administração da
Produção e Administração de Materiais. Tendo como tema “Empresas Inteligentes: avaliação sobre o
uso de informações estratégicas pelas micro, pequenas e médias empresas de Itabira, Minas Gerais,
Brasil”, Área de Concentração “Gestão em Organizações”, a Linha de Pesquisa “Inovação e
Organizações” e o Núcleo de Pesquisa “Gestão do Conhecimento e Inovação”, o professor Arnaldo
Quintão teve sua tese aprovada, recebendo o título de Mestre.
A banca examinadora foi composta pelo professor Dr. Frederico César Mafra Pereira - FPL
Educacional – Orientador, professor Dr. Jorge Tadeu de Ramos Neves - FPL Educacional e professor
Doutor Rodrigo Baroni de Carvalho - PUC Minas.
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Sofrimento de indeterminação:
reconhecimento e identidade
quilombola

Diretor de Comunicação Social José Carlos Fernandes Lima, Professor
Diogo Luna Moureira, Márcio Labruna, Dartison da Piedade, Giselle
Coura e Silmara Lima

Em decorrência dos resultados obtidos pelas
alunas Marinete Nunes, Silmara Lima e
Giselle Coura no desenvolvimento do projeto
de iniciação científica “Sofrimento de
Indeterminação: reconhecimento e identidade
quilombola”, orientado pelo professor Diogo
Luna Moureira, foi realizada uma reunião no
dia 18 de julho com o engenheiro civil
Dartison da Piedade Fonseca – SAAE e o
presidente do Rotary Itabira-Cauê, Márcio
Labruna, a fim de estabelecer parcerias para
ações estratégicas visando ao desenvolvimento social na comunidade quilombola do
Capoeirão, em Itabira.

De acordo com Márcio Labruna, a parceria com a Funcesi é de extrema importância. “O Rotary tem total
interesse em apoiar projetos que promovam o desenvolvimento social e a sustentabilidade”. Por sua vez,
Dartison Fonseca apresentou algumas dificuldades que foram identificadas por ele no desenvolvimento do
Plano Municipal de Saneamento Básico na zona rural. “Por isso a parceria com a Funcesi é uma forma de
viabilizar o enfrentamento de tais dificuldades”.
Dartison apresentou na reunião o trabalho de pesquisa por ele realizado no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará, que teve como título “Água e Saneamento em comunidades rurais de
Itabira: um estudo de caso com propostas de intervenção”.
As alunas envolvidas no projeto se mostraram entusiasmadas com o estabelecimento da parceria, sobretudo em razão de outros projetos que podem advir desta parceria, bem como dos frutos a serem colhidos no
programa de extensão “RONDON Itabira”, decorrente do estreitamento extensionista entre a Funcesi e a
Unifei – campus Itabira.

INFORMATIVO FUNCESI - JULHO / AGOSTO / 2017

5

Funcesi no Lar de Ozanan
Alunos do curso de Fisioterapia fazem estágio no Lar de
Ozanan desde a sua criação
O Estágio Curricular Supervisionado em Geriatria e Gerontologia, do 9º período do curso de Fisioterapia
da Funcesi, ocorre no Lar de Ozanan desde a implantação do curso. No primeiro semestre deste ano, o
estágio aconteceu às quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h.
Um revezamento de 12 alunos concluiu, de maneira brilhante, o período letivo completando 547
atendimentos individuais e coletivos, sob a supervisão das professoras Alice Magalhães e Daniella
Cerceau. A casa tem 48 moradores e, desses, 29 foram atendidos pelos alunos da Funcesi.
O Lar de Ozanan conta com o trabalho da fisioterapeuta Juliana Maria Martins (ex-aluna da Funcesi) que
realiza seus atendimentos pela manhã e que abriu as portas da clínica da instituição, sendo uma
importante parceira na triagem e apresentação dos pacientes. Sempre disponível e muito atenciosa,
ofereceu uma contribuição significativa. Os moradores também realizam atividades manuais e lúdicas
diversas como pintura, colagem, costura e música, com a coordenadora pedagógica Márcia Silva, outra
grande colaboradora nas atividades dos alunos.
A maneira como toda a equipe da instituição recebeu os estagiários, com respeito, generosidade e
seriedade, foi fundamental para que eles pudessem desenvolver um trabalho eficaz e produtivo para os
idosos. Foram realizados atendimentos individuais ou coletivos, conforme demanda do idoso ou da casa.
Os atendimentos personalizados com duração de 50 minutos poderiam ser realizados no quarto, na
clínica, nas dependências da capela ou no pátio, com equipamentos disponibilizados pelo Lar,
selecionados pelos alunos para cumprir um programa de prevenção, tratamento e reabilitação, elaborado
e discutido com as professoras e os demais colegas.
As atividades coletivas incluíram dança, jogos, circuitos combinados de atividades para treino de
equilíbrio, força e coordenação motora, favorecendo a socialização, a coletividade e tornando a sessão
mais lúdica. Outras atividades realizadas pelos alunos foram calibragem de pneus das cadeiras de rodas,
avaliações e sugestões para adaptações ambientais, participação nas atividades do calendário social da
casa como Páscoa e Coroação, passeios na praça (atendendo a solicitação do idoso cadeirante ou não) e
participação ativa junto à equipe multidisciplinar.
Houve uma adesão significativa dos moradores e uma satisfação explícita por parte da direção e de toda
a equipe de funcionários. A parceria entre Funcesi e Lar de Ozanan foi muito bem sucedida, produzindo
frutos para ambas as partes e espera-se que possa continuar no primeiro semestre de 2018.
Experiências como esta são únicas na vida acadêmica e proporcionam a ampliação do repertório de
atividades práticas, vivências profissionais e, principalmente, crescimento pessoal.
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Coordenadora do curso de Direito
da Funcesi visita OAB Itabira
Assuntos diversos motivaram a visita da professora e advogada
Renata Barbosa de Almeida à 52ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil
Com objetivo de tratar de diversos assuntos de
interesse da Funcesi, a coordenadora do curso
de Direito da instituição, Professora Dra. Renata
Barbosa de Almeida, visitou no dia 11 de julho
a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 52ª
Subseção de Itabira.

Bernardo Rosa, Presidente Geraldo Menezes de Almeida, Dra. Renata
Almeida e Edvar Jorge de Oliveira

Recebida pelo atual presidente, Geraldo
Menezes de Almeida, pelo ex-presidente, Edvar
Jorge de Oliveira, e pelo tesoureiro Bernardo
Rosa, a Dra. Renata Almeida tratou de quatro
assuntos principais. O primeiro deles diz
respeito aos processos seletivos abertos para
ingresso nas graduações da Funcesi.

Outro assunto tratado foi sobre os cursos de
pós-graduação disponíveis para matrícula e das
facilidades que o advogado possui quanto aos valores de mensalidade, considerando que a 52ª Subseção (OABItabira) já é parceira da Funcesi.
Também se falou sobre a semana jurídica, que será promovida em parceria com a OAB e que terá como temas
delação premiada, ética, reformas trabalhista e previdenciária, e formato de palestras e workshops simultâneos
sugeridos pelos presentes.
Por fim, foi tratada a parceria da Funcesi com os escritórios de advocacia locais para concessão de estágios
supervisionados reais. Neste ponto, a OAB/Itabira auxiliará os escritórios interessados no processo de credenciamento junto à seccional OAB/MG. Afinal, esta é uma exigência imposta pela Instituição dos advogados para
validar o estágio como curricular.
Segundo a professora Dra. Renata Barbosa de Almeida, a visita foi muito boa. "Em resumo, a visita foi bastante
produtiva e teve boa receptividade entre os presentes. Espero que obtenhamos reais frutos dela".
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Café do Reencontro: um evento bem
mineiro
Evento emocionante e bastante concorrido reuniu ex-alunos e
convidados num grande reencontro, regado a muita conversa e
boas surpresas
A noite do dia 11 de julho foi muito especial. A Funcesi
realizou, nessa noite, o “Café do Reencontro”, evento
que reuniu um número expressivo de ex-alunos, corpo
docente da instituição e convidados em torno do
autêntico café com prosa.

Segundo ele, nesse contexto o empreendedorismo é
um imperativo. “Empreendedor é aquele que tem
atitudes empreendedoras. Qualquer pessoa pode ser
mais empreendedora, desde que perceba e se aproprie
da ideia de que a mudança acontecerá com ações”.

Ao abrir o evento, o Diretor de Comunicação e
Relações Institucionais, José Carlos Fernandes Lima,
deu as boas-vindas: “É com alegria, imensa satisfação
e orgulho que recebemos a todos vocês, ex-alunos da
Funcesi. Vocês fazem parte da nossa trajetória, portanto, sintam-se em casa. O retorno de todos vocês
ilumina a nossa instituição”.

Usando a frase de Peter Drucker: "As empresas de hoje
simplesmente não sobreviverão neste período de rápida
mudança e inovação a não ser que adquiram competência empreendedora".

Ao saudar os ex-alunos, Rômulo César Rosa,
Presidente da instituição, afirmou: “Nós, da Funcesi,
estamos muito alegres e orgulhosos pela presença de
todos vocês. A Funcesi completará, em outubro, 24
anos de criação. Vocês também são protagonistas
dessa longa história. Queremos fazer desta noite um
momento de reencontro, de alegria, de oportunidades.
Sintam-se em casa, pois vocês também fazem parte da
comunidade Funcesi”.
Em seguida, a Funcesi ofereceu uma palestra com o
tema: “Empreendedorismo – A Rota da Vantagem
Competitiva” proferida por Alexandre de Araújo Castro,
profissional com larga experiência e extenso currículo
em diversas áreas do conhecimento, com destaque
para Pesquisa, Empreendedorismo e Inovação; Gestão
de Negócios, Intraempreendedorismo, Design Thinking
e Inovação, Coaching e Gestão de Pessoas. Ele foi
convidado pela Funcesi para brindar seus ex-alunos
com conhecimentos e novas formas de perceber o
mercado de trabalho.
Um dos assuntos abordado foi a questão de as mudanças fazerem parte do novo modelo econômico.
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Após a palestra, foi exibido um vídeo preparado pela
Funcesi para homenagear os ex-alunos. Foi uma
espécie de retrospectiva, mostrando diversos momentos vividos pelos ex-alunos e que causou emoção em
todos.
Na sequência, a Funcesi fez uma apresentação institucional, a cargo do Superintendente da instituição,
Elvécio Ribeiro Brasil. “Em primeiro lugar, gostaria de
agradecer a presença de cada um de vocês. Para nós,
recebê-los novamente é uma grande alegria”. “Nossa
instituição, assim como todo o país, está passando por
uma fase de adaptações e de quebra de paradigmas.
Reinventar-se a cada dia, introduzir novos conceitos,
trilhar novos caminhos deve ser um exercício constante
em nossas vidas. Vocês fazem e farão parte da vida da
Funcesi, sempre. Contem conosco e nos visitem.
Estaremos de portas abertas para recebê-los”, finalizou.
Ao final das apresentações, foi servido no hall de
entrada da instituição um gostoso café, momento em
que ex-alunos, professores, diretores e funcionários
aproveitaram para se confraternizar e “colocar a prosa
em dia”. E, para coroar esse especial momento, houve
sorteio de brindes fornecidos pelos apoiadores do
evento.

Depoimentos
Durante a realização do evento, foi possível colher depoimentos de
alguns dos ex-alunos que falaram sobre a instituição e os bons
momentos ali vividos. Todos foram unânimes em elogiar a iniciativa
da Funcesi em promover o Café do Reencontro como forma de
prestigiar aqueles que estudaram na instituição e oportunizar a
chance de “matar saudades e colocar a prosa em dia”.
Rodrigo Alexandre Assis Silva, conhecido como Diguerê, vereador
por dois mandatos na Câmara Municipal e presidente da Casa
também por duas vezes, graduou-se em Direito pela Funcesi em
2014. “Foi muito bom, em todos os sentidos, estudar na Funcesi. A
instituição tem um corpo docente de excelente qualidade e
disponibiliza recursos para quem realmente quer se empenhar nos
estudos. Seu potencial para desenvolver Itabira e região é enorme.
Também o seu papel de inclusão social é muito importante. A
instituição tem formado grandes profissionais para o mercado de
trabalho. Do ponto de vista pessoal, recomendo a Funcesi para
todos que queiram estudar numa ótima instituição. Tudo que
aprendi por lá tem ajudado tanto na minha vida de parlamentar
quanto no campo da advocacia”.
Para André Luis Rossoni Ferreira, formado em Engenharia Ambiental
em 2016, estudar na Funcesi foi muito bom. “A instituição é muito
boa, bem organizada e que disponibiliza, para quem quiser usufruir,
uma boa gama de cursos. Aprendi muito, tanto do ponto de vista
acadêmico quanto pessoal. Ela é bastante importante para o
desenvolvimento de Itabira e região. Eu, certamente, recomendo
àqueles que estão se preparando para fazer um curso superior, que
procurem a Funcesi”.
Sabrina Jacome graduou-se em Administração pela Funcesi, em
2014. Para ela, estudar na Funcesi foi uma ótima experiência. “A
instituição é muito boa. Seu corpo docente é altamente qualificado,
tem excelente estrutura e é muito organizada. Sua biblioteca é de
excelente qualidade, muito completa, e o curso de Administração é
ótimo. Recomendo a instituição para quem vai prestar vestibular.
Não é necessário estudar fora”.

Engenharia Ambiental em 2014, a escolha da faculdade não poderia
ser mais adequada. “Foi muito bom estudar na Funcesi. A instituição é muito boa e tem melhorado a cada ano. É muito difícil
encontrar uma instituição de ensino com a estrutura que a Funcesi
disponibiliza. Para quem pretende se graduar em uma das opções
ofertadas pela instituição, recomendo não sair de Itabira para isso”.
O Engenheiro Ambiental Henrique Rafael Pereira foi categórico ao
falar da Funcesi. “Foi bacana estudar aqui. A estrutura da Funcesi é
excelente e seu corpo docente bastante qualificado. Seus laboratórios são completos e difíceis de encontrar em outras instituições de
ensino. Eu recomendo para todos que procuram uma boa instituição
de ensino superior”.
Patrícia Fernanda Ferreira, funcionária da Prefeitura de Itabira,
terminou o curso de Engenharia Ambiental em 2013. Para ela, foi
uma ótima experiência estudar na Funcesi. “A escola é muito boa. É
muito organizada, dispõe de bons laboratórios e seu corpo docente
é muito qualificado. A Funcesi cumpre com os compromissos
assumidos com seus alunos e tem uma estrutura difícil de encontrar até em capitais. Eu recomendo estudar na Funcesi”.
Paulo Alexandre de Almeida graduou-se em Ciências Contábeis em
2009. Hoje sócio da NPJ Contabilidade, inaugurada em 2012, disse
que foi muito bom estudar na Funcesi. “A Funcesi é uma referência
de extrema importância na minha vida. Durante o período que
passei na instituição, pude me aperfeiçoar como pessoa e como
futuro profissional. Tanto que estou desenvolvendo, em conjunto
com outro ex-aluno, um aplicativo contábil para facilitar a vida de
quem trabalha com Contabilidade. Se compararmos a Funcesi com
outras instituições de ensino, chegamos à conclusão de que ela não
fica devendo nada às suas concorrentes. Eu recomendo a Funcesi
porque não há necessidade de estudar fora ou de procurar outra
instituição, quando encontramos aqui tudo que precisamos”.
O ex-aluno Márcio Cristino de Andrade graduado em Direito e
atualmente exercendo o cargo de Escrivão de Polícia em Itabira,
falou da sua história e como a Funcesi contribuiu para mudar sua
vida. “Os anos passados na Funcesi foram muito bons. A Funcesi é
uma instituição exemplar”.

Segundo Rae Anne dos Reis Macieira, que graduou-se em

Parceiros
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Flashes do evento que recebeu ex-alunos da Funcesi

Ex-alunos e funcionários da Funcesi
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Superintendente da Funcesi Elvécio Ribeiro
Brasil e os professores Patrícia Carla Neves
e Cristiano Penido

Funcesi promove volta às aulas
especial e comemora o Dia do
Estudante
Alunos novatos receberam as boas-vindas, conheceram a
estrutura da instituição e, de quebra, participaram do projeto
Talentos da Hora
""Não existem sonhos impossíveis para
aqueles que realmente acreditam que o
poder realizador reside no interior de
cada ser humano; sempre que alguém
descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade"
(Albert Einstein).
Esse pensamento do consagrado cientista Albert
Einstein representa bem o sentimento da Funcesi
ao acolher, dia 1º de agosto, os novos alunos
para o início do segundo semestre letivo de 2017:
acreditar no poder realizador de uma instituição
que, há mais de 20 anos, forma para o mundo
uma gama de profissionais qualificados e preparados para os desafios futuros.
Para proporcionar um ambiente agradável, onde a
interação inicial do grupo de alunos novatos com
os veteranos é um passo importante na vivência
futura, aconteceu a apresentação de duas bandas
compostas por alunos da Funcesi e participantes
do movimento Talentos da Hora, iniciativa da
instituição para dar voz e vez a seus talentos
internos.
A Banda Set-List, que tem como integrante o
aluno Lucas Nunes, do 9° período do curso de
Direito, apresentou-se dia 1º com um belo e
variado repertório de rock nacional e internacional, agradando em cheio o jovem público presente na área de pilotis amarelo.
No dia 09, foi a vez da banda Karma se apresentar, que tem entre
seus integrantes Bruno Andrade, aluno do 6º
período do curso de Administração. Com um
repertório bastante eclético, baseado no pop rock,
a banda deu um show, animando a plateia composta por alunos novatos e veteranos, professores
e funcionários da Funcesi.

Comemoração ao Dia do Estudante
As atividades promovidas e desenvolvidas pela Funcesi no
dia 09 serviram para, além de recepcionar os novos alunos
e apresentar mais uma edição do projeto Talentos da Hora,
também comemorar o Dia do Estudante, normalmente
celebrado em 11 de agosto.
Além da apresentação da banda Karma, aconteceu também uma apresentação de forró com o professor Baiano e
seus alunos. As aulas do projeto Forró Itabira acontecem
em espaço cedido pela Espeteria Filé de Gato, que foi um
dos parceiros da noite especial dedicada aos estudantes.
Durante a apresentação de forró, a animação contagiou
quem estava presente. O professor Baiano e seus alunos
deram um show e convidaram a plateia a participar.
Alguns se aventuraram e a alegria tomou conta do espaço,
proporcionando momentos bastante agradáveis. O professor Baiano sorteou um mês de aulas grátis para duas
pessoas.
Para a realização dessa noite especial, a Funcesi contou
com a participação de diversos parceiros que montaram
estandes mostrando seus produtos e serviços. O
Armarinho da Arte (presentes, armarinho, artesanatos e
aviamentos, e diversas opções de presentes) sorteou dois
produtos da loja.
A Sicoob Credivale, cooperativa de crédito que é referência
quando o assunto é consórcio, sorteou dez brindes. Já a
Uva e Verde, empresa de vendas em redes sociais e que
tem presentes criativos e divertidos, de decoração, entre
outros, sorteou uma almofada exclusiva do desenhista
Rodrigo Vaz.
A Espeteria Filé de Gato sorteou dois ingressos de pista
para a Expoita. A Rolê Gourmet Hamburgueria, localizada
próxima à Funcesi, na avenida Rio Doce, sorteou um
combo de suco + hambúrguer. E o site Saúde e Estilo fez
a cobertura do evento.

INFORMATIVO FUNCESI - JULHO / AGOSTO / 2017

11

Depoimentos
Bruno Andrade, aluno do 6º período do curso de
Administração e integrante da banda Karma, disse
que o projeto Talentos da Hora é muito bacana. “É
uma forma inteligente de a instituição promover a
integração entre todos e permitir a troca de conhecimento entre os alunos. Também é uma forma de
mostrarmos o nosso talento fora da sala de aula”.
Beatriz Mendonça, aluna novata do curso de Direito,
disse que estudar na Funcesi vai ser bastante agradável. “Escolhi a instituição pela localização, pela

estrutura da Funcesi, que é muito boa, e pelas informações sobre o curso, que são ótimas. Eu recomendo àqueles que vão prestar vestibular que optem pela
Funcesi”, afirmou.
Bruna Barbosa, também aluna novata do curso de
Direito, corroborou o que disse sua colega Beatriz. “A
localização e as informações passadas por minha
irmã, caloura do curso de Administração, influenciaram bastante. Além disso, as informações sobre o
curso e os professores foram fundamentais para a
minha escolha. Sei que a instituição prepara bem
seus alunos para o mercado de trabalho”.

Banda Karma

Stand do Armarinho da Arte

Stand da Sicoob Credivale

Stand da empresa Uva e Verde
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Entrevista com Augusto Franciely
Morais Fernandes
Ex-aluno da instituição e microempresário, produtor de cerveja
artesanal, falou para o Informativo Funcesi com exclusividade
O Informativo Funcesi apresenta nesta 85ª Edição uma interessante entrevista com Augusto Franciely Morais
Fernandes, ex-aluno da instituição. Nascido e criado na cidade de Passabém há 25 anos, graduou-se em
Engenharia Ambiental no primeiro semestre deste ano. Trabalha na produção e distribuição de cerveja e cachaça
artesanal com a marca "Depassa", juntamente com seus irmãos Marcos e Mauro, há aproximadamente 10 anos.
Além disso, presta serviços ambientais em Itabira e região.
Como você começou a produzir e distribuir cerveja
artesanal?
Começamos de forma experimental em consumo próprio.
Devido à qualidade e aceitação pelo público, comecei entre
amigos, mas, logo depois, entregando chope e cerveja para a
região, o que está acontecendo atualmente.
Por que apostar nesse mercado de cerveja artesanal? Como você tem percebido esse mercado?
Apostamos em um produto diferente para penetrar no
mercado, uma cerveja de puro malte que é apreciada e
procurada por quem gosta de uma cerveja mais encorpada e
com sabor mais agradável.
Quando deu início a esse trabalho?
Em 2010 com a produção em experiência e para consumo
próprio.

Foi uma oportunidade para expor meu trabalho para o público
no evento, em parceria com a Paraninfo Lanches. Foi muito
gratificante receber o convite para fornecer cerveja e cachaça
na instituição onde fiz minha graduação.
Você acredita que, além do aspecto acadêmico, o
trabalho da Funcesi, enquanto instituição que
propicia o acesso ao conhecimento, transforma a
vida das pessoas e da região onde está inserida?
Com certeza. Uma das muitas características da Funcesi é
transformar a vida de quem por lá passa e levar o conhecimento sempre adiante.
Para os interessados em experimentar minha cerveja e
cachaça artesanais, estou sempre disponível. Me procurem
por meio do e-mail:
augustoffm2@gmail.com”
Renato Carvalho/DeFato

Quais são os seus projetos para seu negócio?
Sempre procurar atender à demanda de nossos clientes e
estar sempre inovando e procurando, cada vez mais, produzir
uma cerveja com maior qualidade.
Quais dicas você dá para quem deseja começar o
seu próprio negócio?
Pesquise seu mercado, procure fazer um negócio inovador,
diferenciado, e sempre procure fazer um produto ou serviço
de qualidade.
Por que as pessoas devem recorrer aos estudos para
melhorar sua atuação como empreendedor?
Hoje o conhecimento está em constante mudança. Logo, as
técnicas e os métodos usados sempre são trocados por
outros mais eficientes. Uma das formas de estar atualizado é
estudar sempre e procurar a melhoria contínua.
Você forneceu cerveja e cachaça para a lanchonete
Paraninfo Lanches durante o Circuito do Sabor
deste ano. Como foi essa parceria?
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