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No dia 09 de novembro de 2001 foi realizada a lª 
Bolsa de Oportunidades da FAEG-/FAEF, com o 
objetivo de apresentar ao mercado de trabalho  
profissionais que estão sendo graduados nesta 
faculdade e de demonstrar praticamente a 
potencialidade e qualificação de nossos alunos, 
aproximando a comunidade do que pode ser 
oferecido em termos de tecnologia e capacitação 
profissional. 

 

 A  Equipe-FAEF se compromete de forma intensiva com o sucesso dos profissionais aqui 
formados, preocupados não somente com a sua  qualidade e aprimoramento, mas também como 
forma dar a sua parcela de contribuição social a nossa região e  promover o seu desenvolvimento, 
colocando profissionais capazes de fazerem a diferença em nosso meio social. Preocupados não 
são com o sucesso pessoal, mais com foco de gerar desenvolvimento da economia e melhoria da 
qualidade de vida de nossa comunidade.  

Daí a importância da realização desse evento pois disponibilizamos à comunidade toda a 
tecnologia e informação necessária através da FAEF JR.,empresa do aluno, que oferece à toda 
comunidade prestação de serviços em todas as áreas referentes aos cursos aqui ministrados: 
Administração-Informática e Com. Exterior, Ciências Contábeis, Sistemas de Informações, 
Pedagogia, Turismo, Psicologia, Veterinária, Agronomia e Engenharia Florestal, desta forma os 
alunos adquirem experiência e a comunidade é beneficiada com servi ços de alta qualidade e 
tecnologia a custos muito baixos.  

No evento a FAEF JR prestou suas homenagens ao Prefeito “José Alcides Faneco”, pela 
grande abertura e incentivo que tem dado à realização de  desenvolvimentos de projetos que 
beneficiem toda nossa comunidade, utilizando recursos humanos e tecnológicos com que a cidade 
já conta e até então não utilizados. Esta parceria ficou firmada através de Convênio assinado e 
votado e aprovado pela Câmara Municipal de Garça.  

  Dando prosseguimento ao evento o 2º ano do Curso de Administração de Empresas, 
apresentou dois painéis com os temas Psicologia aplicada ao Treinamento Pessoal e Motivação e 
uma apresentação oral sobre Marcas e Patentes. O empresário Roberto Quartim Barbosa, da 
empresa RB Comércio e Ind. de Alimentos, foi homenageado pelo exemplo e poder de transformar 
uma empresa que começou pequena e que hoje vem se despontando no mercado nacional, 
gerando muitos empregos em nossa cidade, e divulgando o nome de nosso município em todos os 
cantos do Brasil. Esta homenagem teve significado especial pelo grande incentivo e apoio que 
FAEF tem encontrado neste grande empresário.  



A apresentação da turma do 4º Ano de Administração foi uma demonstração da 
capacidade técnica e profissional dos nossos alunos, pois apresentaram produtos que não existem 
no mercado, portanto inovadores e com estudos metódicos de viabilidade e de mercado, prova da 
qualidade desses produtos é que alguns projetos já foram adquiridos por indústrias que 
vislumbrarão um grande negócio a ser explorado. Em duas salas onde foram expostos os novos 
produtos, que tiveram por homenageados a CIESP/FIESP- Regional Marília que contando com a 
presença do Conselheiro Flavio Francisco de Oliveira, da  gerente Eliane Guerra e, também pelo 
Assessor de Imprens a Sr. Márcio C. Medeiros. Na segunda sala foi homenageada toda a equipe 
do SEBRAE/Marília, que foi representado pelo Sr. Carlos Roberto de Freitas. Estes grandes 
parceiros são responsáveis pela colocação de alunos e professores diante da informação atual e 
real, colocando-o em contato direto com empresas e serviços, que nos são disponibilizadas através 
de palestras, seminários, e que dão a visão ao aluno da realidade do momento e colaborando de 
forma grandiosa com o aprimoramento dos nossos alunos e também do corpo docente.  

  Também no 4º ano tivemos a homenagem a um parceiro fundamental na realização de 
nossos estágios e no apoio total e incondicional que temos recebido por parte da ACIG, 
representada neste evento pela Sra. Deise Mara Pozzebon Oguro, nossa parceria vem se firmando 
a cada dia com muito empenho e dedicação para que sejamos fonte de melhores condições 
necessárias ao  desenvolvimento de nosso Comércio e Indústria local. A que se ressaltar o 
empenho do Presidente da ACIG neste sentido o Sr. Manoel Frederico Teixeira Pinto Filho.  

 Já na apresentação oral dos trabalhos sobre índices financeiros, cambiais e, Bolsa de 
Valores, que demonstraram utilizando recursos do power- point, gráficos e explicações sobre o 
assunto, pois fazem acompanhamento diário, semanal e mensal de todos estes índices, tivemos a 
homenagem ao Sr. José Roberto Cabrini, representante da Solidez Corretora de Câmbio e Valores 
Mobiliários, que propiciou a participação de um grupo de estudantes ao lançamento deste grupo no 
interior, realizado no Luso de Bauru.  

 No encerramento da 1ª Bolsa de Oportunidades foi feito agradecimento e homenagem 
especial ao nosso parceiro que tem contribuído de forma significativa na vivência prática de 
estagiários de nossos cursos, dando um suporte excelente e contribuindo de forma significativa ao 
desenvolvimento pessoal e profissional de nossos alunos, ou seja, o Núcleo de Desenvolvimento 
Empresarial- Incubadora de Garça, com a representação do Coordenador Júlio César Oliveira 
Silva.  

 Tivemos ainda o acompanhamento de alguns professores que estiveram todo tempo 
dando suporte para que o evento pudesse ser realizado e alcançasse o sucesso que alcançou: 
Nilcia Cristina de C. Julian, Lúcia Helena F. Marino, Marcos Antônio Ribeiro, João Batista Resende, 
Fernando Jacob Neubern, Cláudio Zamarioli e Edson Duarte. 

A Abertura dos trabalhos foi feita pelo diretor da FAEG Prof. Antônio David Julian e a 
coordenação geral por Lucilene Ribeiro de Oliveira. Contamos com a participação dos alunos do 
2º, 3º e 4º Anos do Curso de Administração e com a colaboração de toda equipe FAEF.  

A todos os participantes e colaboradores do evento nossos sinceros agradecimentos, 
realmente fica demonstrado o todo grande desafio pode ser  vencido quando se conta com 
pessoas valorosas e comprometidas com a melhoria das condições econômicas e sociais de nossa 
cidade e região.  
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