
  
 
 

SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO 
31/08/2001 A 05/09/2001 

   

 

      Alunos de Administração  
 

A Semana da Administração tem por objetivo 
aproximar o nosso aluno da realidade das empresas, 
podendo assim ampliar seus horizontes, enxergando 
novas oportunidades profissionais e as ferramentas 
para atingir o tão almejado sucesso profissional, 
além de comemorar o dia do Administrador e sua 
importância social. 

 

Programação:  

31/08/2001- Tema: Preparando o Profissional do Futuro.  

Apresentação: Walter Pavão- Consultor CIESP/FIESP/SE 

Júlio César Oliveira Silva- Coordenador da  Incubadora de Garça.  

Foi dado destaque a importância social e econômica da Incubadora de Garça, pois as empresas 
que ali se alojam ou se alojaram, são capacitadas ao mercado e a concorrência, sendo oferecidas 
oportunidades e consultorias que sozinhas dificilmente teriam.  

A Incubadora de Garça tem 12 empresas alojadas, oferecendo 85 postos de trabalho para nossa 
cidade, e habilitando ao incubado andar sozinho em um prazo de 2 anos .  

Abre também espaço para os alunos da FAEG/FAEF, para desenvolvimento de seu Estágio 
Supervisionado, aprendendo na prática o que muitas vezes só conhecem na teoria. Com esta 
parceria entre Faculdade- Incubadora, esperamos oferecer aos nossos alunos e aos empresários 
ferramentas para o seu crescimento e desenvolvimento contínuo.  

04/09/2001- Tema: “Training Show”: Você é a sua Marca- A Excelência Pessoal na Era do 
Conhecimento.” 

Apresentação: André Tadeu Aguiar de Oliveira- Sociólogo/USP- Consultor Empresarial e Ator 
Profissional.  



Trata-se de um espetáculo interativo de treinamento e desenvolvimento, que explora o lúdico e que 
expande a percepção e a criatividade através do humor, da arte e da emoção. O tema central é 
desenvolvido através de um monólogo teatral, onde de uma maneira divertida e interativa os 
conceitos vão sendo exemplificados pelo consultor/ator. Os grandes desafios são:  

·        Empresas e profissionais de ontem, de hoje e de amanhã.  

·        Gerentes do Conhecimento e Equipes Inteligentes.  

·        Aprendendo a Aprender.  

·        O Cliente é o Rei.  

·        Reinventando a carreira dentro da Instituição em mudanças.  

·        Interação com as pessoas-  para a formação de equipes .  

·        Criatividade e Inovação.  

·        Excelência Pessoal.  

   

04/09/2001- Tema: “Sebrae uma fonte de energia ao pequeno e micro empresário.” 
Apresentação: Milton Aparecido Debiasi- Gerente Regional Sebrae Docente da FAEG.  
O foco central da palestra- Os programas e ferramentas oferecidos pelo Sebrae para capacitação 
do pequeno e micro empresário, oferecendo-lhe condições de permanência e atualização no 
mercado atual.  
Foram apresentados e exemplificados os programas desenvolvidos pelo Sebrae, e a sua 
preocupação com os jovens e futuros empreendedores, com o desenvolvimento de cursos de 
preparação a nível de escola de 1º e 2º graus, numa busca de formação e melhor capacitação do 
profissional do futuro.  
Foi dado destaque a importância do Plano de Negócios antes da sua concretização, como meio de 
verificação da viabilidade real do negócio ou da idéia. São necessárias algumas respostas antes 
de partirmos para concretização do sonho do negócio, pois o mercado não permite erros, é 
necessário focar o negócio a um mercado direcionado, estudar os custos e a viabilidade financeira 
do negócio, verificadas as possibilidades de crescimento do mercado neste ramo de atividade, e 
um estudo mercadológico para colocação do produto ou serviço a ser implementado, mostrando ao 
empreendedor que ele deve correr riscos calculados, para que obtenha melhores resultados.  
Foi também destacada a função social do Sebrae numa preocupação de formação de cidadania e 
participação, como um meio de desenvolvimento do nosso país.  
 05/09/2001- Tema: O Jovem Profissional de Sucesso.  
Apresentação: Manoel Frederico Teixeira Pinto Filho- Diretor Industrial da empresa “ Teixeira Pinto 
Ltda” e Presidente da Associação Comercial e Industrial de Garça.  
O jovem profissional de apenas 34 anos, e com grande responsabilidade e desempenho social, 
falou-nos da importância de “andar a frente”, como uma condição de sobrevivência do profissional 
do futuro.  
 “A única certeza... num mundo como este, é que tudo vai mudar”.  
Fez um comparativo sobre o desenvolvimento da máquina fotográfica, telefone, rádio, radar, 
transistor e computador, demonstrando que a mudança a cada dia se mostra mais rápida e para 
acompanhá-la  serão necessárias mudanças rápidas e muito jogo de cintura.  
Mostrou-nos através de dados estatísticos, o grande potencial do Brasil e o grande mercado que 
nos é oferecido, mais que serão necessárias cada vez mais capacitação e competência do 
profissional, uma visão aberta e favorável às mudanças.  



Estamos na Era da Competência e da Interação.  
Terminou a palestra com a leitura de um texto onde fica clara a importância de cada indivíduo fazer 
a sua parte, mesmo que achemos ser pouco ou insignificante, mais que sem dúvidas farão a 
diferença na humanidade.  
Conclusão de fechamento da Semana - Com este leque de conhecimentos    apresentados no 
decorrer desta Semana e a participação efetiva de nossos alunos, temos a certeza que estamos 
fazendo e cumprindo a nossa Missão como educadores, levando não só conhecimento técnicas e 
práticas, mais a consciência da importância do desempenho individual de forma ética, e com 
princípios capazes de proporcionar o desenvolvimento e qualidade de vida ao nosso povo e ao 
nosso país. Obrigada a todos pela participação e contribuição. 
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