
  
 

ADMINISTRAÇÃO DA FAEF/FAEG ESTÁ ENTRE AS 12 MELHORES DO ESTADO 

     

 

 

        O Curso de Administração da FAEG/FAEF recebeu conceito "A" no Provão, colocando-se 
entre as doze melhores Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo, equiparando 
sua qualidade de ensino aos consagrados Cursos de Administração da USP, PUC, FGV e 
Mackenzie. Esta conquista ainda mais se agiganta quando se sabe que os especialistas da 
Ciência Administrativa que avaliaram o Provão/2001atribuíram a ele maior nível de dificuldade 
que o atribuído aos exames realizados nos anos anteriores. 
  
        Outro aspecto a  valorizar o conceito recebido no MEC é o fato de ser esta a  1ª turma de 
formandos da FAEG.  O Curso foi autorizado em 1998, quando realizou seu 1º vestibular.  Era, 
de certa forma, uma turma  "cobaia", mas a aprovação do MEC é o reconhecimento à 
qualidade com que o Curso de Administração da FAEG/FAEF -- como todos os demais da 
Instituição -- foi planejado e desenvolvido.  
  
         Segundo a Diretora, Profª. Dayse Maria Alonso Shimizu, a receita para obtenção desse 
excelente aproveitamento dos estudos ministrados, equiparando a qualidade do ensino e 
formação dos profissionais egressos à qualidade das grandes e valorizadas universidades do 
país,  pode ser descrita da seguinte forma: 
  
" a) Reúna alunos da classe trabalhadora que almejam não só o diploma, e sim, conhecimento 
e capacitação; 
  b) Reúna alunos que financiem seus próprios estudos, pagando os encargos educacionais 
com dinheiro ganho através do seu próprio esforço, suor e trabalho;  
 c) Junte professores, também da classe trabalhadora, que ensinem aquilo que vivenciam na 
prática diária de trabalho, cumprindo jornada integral em empresas e instituições; 
 d) Aos alunos desempregados arrume-se estágios, para que todos docentes e discentes 
ocupem o horário comercial atuando no mercado de trabalho; 
 e) Estimule-se a pesquisa científica, pois ela favorece a autonomia do pensamento e do 
conhecimento;  
 f) Que a Instituição de Ensino Superior tenha adequada postura,  tratando os alunos como 
adultos, responsáveis por seus atos, sem o paternalismo mediocrizante;  
 g) Que o aluno trabalhador consiga pagar seus encargos educacionais, sendo estes ajustados 
ao poder econômico da região. (como exemplo, a FAEG/FAEF cobra mensalidades em torno 
de um salário mínimo); 
 h) Que o cumprimento das obrigações não seja premiado. Ser responsável, honesto ,ético e 
profissionalmente competente, é obrigação. Dignifica e honra o ser humano. " 
  
        Com todo este sucesso,  a FAEG/FAEF agradece a todos quantos estiveram ou estão 
vinculados à criação/desenvolvimento do Curso: líderes regionais, professores,  alunos, 
entidades comerciais, gente de Garça e região, construtores, mestre de obras, operários e 
servidores da Associação Cultural e Educacional de Garça, pela edificação e funcionamento 



das Faculdades/FAEF.  A meta da FAEF sempre foi desenvolver um ensino com um padrão de 
qualidade, mantendo um projeto educacional que privilegie a criatividade, a estética, a 
harmonia, construindo, assim, a grande aspiração do século 21: a sociedade do conhecimento. 
  
Confira abaixo as fotos da comemoração:  
  

  

  

 


