
Apresentação e premiação 
dos projetos

Pág. 4

Confira a lista dos alunos premiados na 
Experiência Aplicada, a disciplina que 
foca no desenvolvimento de projetos, 
alinhando teoria e prática e o desenvolvi-
mento de inúmeras competências.

Experiência Aplicada

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito

Aprendendo a Empreender
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Esse projeto veio nos trazer uma prepara-
ção forte para o empreendedorismo. A 
gente tem toda a noção de como é agora 
gerenciar uma empresa.

Empreendedorismo na prática

Um semestre de reencontros 
trabalho e estudo
Em um ano marcado por nosso retorno às 
atividades presenciais, podemos afirmar 
que a Faculdade Alis Itabirito trabalhou 
intensamente.

Recado da Direção

Nosso Jeito de 
Aprender e
Ensinar

Em sala de aula, nossas experiências 
acadêmicas têm como objetivo central 
priorizar a formação profissional. Pág. 3

Você conhece o 
Linkedin?
Para você que está em busca do 
primeiro emprego ou recolocação no 
mercado, saiba que essa é a maior rede 
social para uso profissional.  Pág. 4

Jornal Semestral

#0001

acesse o site
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Débora Guerra é CEO da Trivento Edu-
cação, vice-presidente da ABMES - Asso-
ciação das Mantenedoras do Ensino Supe-
rior Privado Brasileiro e sócia-conselheira 
do Instituto ÊXITO de Empreendedorismo. 
Empreendedora na área de educação, atua 
no Ensino Superior há 20 anos. É mãe da 
Giovanna e apaixonada por viagens e 
experiências gastronômicas.

O QUE ACONTECE AQUI,
TRANSFORMA SEU FUTURO.

Com muita alegria, apresento a vocês o 
mais novo veículo de comunicação da 
Faculdade Alis Itabirito, o nosso jornal 
semestral #Comunica. 

Em cada uma das edições, você terá em 
mãos informações valiosas sobre o merca-
do de trabalho, entrevistas inspiradoras, 
histórias potentes de pessoas que fazem 
parte da nossa Faculdade e projetos 
desenvolvidos pelas nossas alunas, 
alunos, professoras e professores. O #Co-
munica vai entregar informação de quali-
dade e que gere valor para você que faz 
parte da Faculdade Alis Itabirito e para 
toda comunidade de Itabirito e região. 

Espero que aproveitem ao máximo o 
conteúdo e que as histórias e pautas deba-
tidas sirvam de inspiração para vocês. Esse 
veículo de comunicação é nosso e por isso 
sinta-se à vontade para contribuir com 
sugestões de histórias e temas para serem 
trabalhados nas próximas edições. 

Um abraço especial e meus sinceros 
agradecimentos por realizarem seus 
sonhos na nossa instituição.

CEO do Grupo
Trivento de Educação

Déb�a Gue�a

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito

Olá, aluno(a)! Tudo bem? Esse ano de 2022 já está 
sendo muito especial, não é mesmo? Poder reencon-
trar os amigos da faculdade, reencontrar os profes-
sores... Que felicidade ver a nossa Alis cheia, movi-
mentada, os alunos e professores colocando a mão 
na massa e juntos construindo o sonho de todos nós. 

Retornar ao presencial, quanta expectativa e 
quanto trabalho não foi? Voltar a rotina do trabalho, 
escola e casa não foi fácil, mas valeu muito a pena. 
Isso ficou nítido nas apresentações dos trabalhos 
das Experiências Aplicadas, a qualidade surpreen-
deu os professores e os avaliadores externos. O que 
vimos foi uma conexão com a comunidade dos 
alunos da Administração, da Psicologia, da Biomedi-
cina e da Fisioterapia que de fato trouxe na prática o 
nosso propósito de conectar as pessoas, desenvol-
ver o potencial e, assim, transformar vidas através 
da educação. As vidas de todos nós da academia 
(alunos, professores, colaboradores administrati-
vos), mas também a vida das pessoas da nossa 
comunidade, como as organizações do 3º Setor, foco 
dos trabalhos do curso de Administração; as comu-
nidades dos interiores, foco dos trabalhos dos 
alunos de Psicologia; os alunos das escolas públicas, 
foco dos trabalhos de Biomedicina; como também as 
pessoas que estavam nas UBS em espera de atendi-
mento, um dos trabalhos do curso de Fisioterapia. 
Ah e não podemos deixar de falar sobre o Divã na 
Praça dos alunos da Psicologia, que sucesso!

E os projetos e maquetes dos alunos das Engenha-
rias? Uau! Foi incrível o que vocês nos trouxeram! 
Literalmente colocaram a mão na massa, projetando 
e construindo. Sem falar das inovações que os 
alunos do final do curso das Engenharias apresenta-
ram... foi de deixar um investidor de boca aberta! 

Agora, os alunos do Direito mais uma vez impres-
sionaram, que emoção foi ver o que vocês apresen-
taram com a inovação do Direto, os projetos do 
Direito Minerário, enfim, foi tudo muito vivo, trouxe 

energia, qualidade acadêmica e muita troca entre 
alunos, cursos, professores e empresas. 

Outro ponto importante sobre o nosso primeiro 
semestre de 2022 foi o retorno dos atendimentos 
presenciais na nossa Clínica de Escola de Psicologia, 
levando à nossa comunidade local acolhimento e 
atendimento na saúde mental. Como também a 
finalização das obras no laboratório de Materiais de 
Construção e Solos, para que os alunos da Engenha-
ria Civil pudessem colocar em prática todo o seu 
conhecimento adquirido com experimentos e análi-
ses no laboratório. 

E agora estamos iniciando o nosso segundo 
semestre! Sejam todos muito bem-vindos à nossa 
instituição, seja retornando de férias para os alunos 
veteranos, seja também aos nossos novos alunos! 

Neste segundo semestre temos muito mais para 
desenvolvermos juntos, muitas histórias a construir 
e muita conexão com o mercado, com a cidade e com 
os projetos sociais. 

Convido todos a estarem sempre presentes na 
nossa faculdade, que possamos fazer dos nossos 
espaços físicos muito mais que uma sala, um labora-
tório, uma biblioteca, que possamos fazer com que 
cada espaço seja um espaço do conhecimento, da 
troca do aprendizado. Que seja o ambiente para 
discussões construtivas e saudáveis, onde iremos 
colocar a mão na massa, aprender, ensinar e cons-
truir. 

Estou sempre à disposição de todos vocês, e 
espero que juntos possamos construir o segundo 
semestre de 2022 com muita energia, dedicação, 
estudo e trabalho! 

Com carinho.

Josiane Pedrosa
Diretora Geral Faculdade Alis de Itabirito 

Rede de Carreiras é uma plataforma que possibilita 
a conexão entre o estudante e o mercado de trabalho. 
Para os alunos das instituições da Trivento Educação, 
ela é uma oportunidade ímpar para encontrar um 
estágio e até mesmo um emprego. Para as empresas 
parceiras, é uma plataforma ágil e descomplicada para 
divulgação de vagas e regularização de toda a parte 
burocrática e documental do Estágio Supervisionado.

E por que a Rede de Carreiras é uma nova e impor-
tante aquisição para as Faculdades do Grupo? Para 
Flávia Ribeiro, empreendedora da Jornada Profissio-
nal do Aluno, a plataforma é “uma grande aquisição, 
pensando na visibilidade que a instituição está 
proporcionando aos alunos em relação ao mercado de 
trabalho”. Temos o compromisso com o sucesso do 
nosso aluno, com a empregabilidade e, nada mais 
atual, do que uma plataforma para gerenciar sua 
carreira, observar as oportunidades de mercado e 
agregar na formação acadêmica e profissional. Assim, 
a Rede de Carreiras, conecta escola e empresa, contri-
buindo para o desenvolvimento local e agregando 
valor à formação do nosso aluno.

A partir de um banco de currículos, feito pelo cadas-
tro dos alunos da Trivento, empresas parceiras têm 
acesso aos interessados que buscam experiências e 
oportunidades que complementam a sua formação 
em sala de aula.  São mais de 200 empresas convenia-
das com as Faculdades. Elas divulgam suas vagas 
abertas, para que o próprio estudante possa filtrar e se 

Rede de Carreiras: você conectado 
com o mercado de trabalho

ou acesse:
https://trivento.contratanet.com.br/

*Número de vagas atualizado no dia 15/7/2022.

candidatar no que o interessar. Vale ressaltar que não 
são divulgadas apenas vagas para estágio, mas 
também de emprego. São mais de 730 vagas abertas* 
para o Brasil inteiro.

Para os alunos, o Estágio Supervisionado é o primei-
ro contato com o mercado de trabalho e uma oportu-
nidade de aprendizado próxima à prática profissional, 
sem falar no network e na convivência com os profis-
sionais de mercado. 

A plataforma Rede de Carreiras está disponível para 
todos os alunos desde o primeiro período do curso e, 
todos podem ter acesso às vagas divulgadas pelas 
empresas parceiras, não só aqueles que cursam a 
disciplina de “Estágio”. Quanto antes o contato com o 
mercado, melhor a sua empregabilidade e seu currícu-
lo. No último semestre (2022/1), o número de alunos no 
Estágio Supervisionado não-obrigatório aumentou 
900%! Alunos que se cadastraram na Rede de Carreiras 
e já conseguiram sua primeira oportunidade profissio-
nal.

A Rede de Carreiras vem como uma possibilidade 
dos estudantes ingressarem e se prepararem no 
mercado. Ao preencher o currículo na plataforma, o 
aluno entende quais são os principais campos de 
visibilidade profissional, com habilidades técnicas e 
comportamentais. Confira na matéria abaixo, algumas 
dicas para otimizar o seu currículo. 

Você, empresário, que está buscando um profissio-
nal adequado ou um meio de divulgar suas vagas e 
você, aluno, que ainda não conhecia a plataforma, não 
perca tempo! Acesse o QRcode abaixo para fazer seu 
cadastro!
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Nosso Jeito de Aprender e Ensinar
Por Juliana Capanema - Head da Diretoria Acadêmica da Trivento Educação

O mundo está em constante transformação e 
com ele, as pessoas, as relações e, também, o 
mercado de trabalho. Você se sente preparado  
para o futuro? Como você vê as mudanças que 
acontecem ao seu redor? Como você se vê no 
futuro?

Conseguimos imaginar o futuro do trabalho no 
qual muitos postos de trabalho e cargos são revis-
tos e reconfigurados, muitos são criados, surgindo 
novas oportunidades e profissões. E se eu te 
contar que no futuro podemos ter profissões que 
ainda não conhecemos? Como se preparar para o 
desconhecido?

Entendemos que esta preparação deve ser 
integral, deve considerar experiências técnicas, 
sociais e emocionais. O Profissional do Futuro 
deve estar atento às habilidades sociais aliadas às 
técnicas e valorizar a experiência de aprendizado, 
ressignificando o erro como oportunidade de 
aprender. É saber que é caminhando que se faz o 
caminho e que o processo para aprender vale 
muito, às vezes, mais do que a própria chegada.

Na nossa sala de aula, nossas experiências 
acadêmicas têm como objetivo central priorizar a 
formação profissional, desenvolvendo as habili-
dades técnicas e sociais tão demandadas pelo 
setor produtivo atual e do futuro. Aqui todos 
aprendem fazendo, como por exemplo na Experi-
ência Aplicada, disciplina na qual os estudantes 
transformam a resolução de problemas em uma 
grande oportunidade de aprendizado e até mesmo 
de negócio. Durante a disciplina, todos desenvol-
vem projetos e colocam em prática todos os 
conhecimentos que foram adquiridos ao longo do 
semestre. Os espaços makers também são oportu-
nidades para todos colocarem a mão na massa, 
construindo protótipos e desenvolvendo os proje-
tos de sua autoria. A cultura maker, “hands on”, 
somadas a criatividade e resolução de problemas 
é uma das apostas do mercado de trabalho futuro! 

O Protagonismo das Alunas e Alunos 
O protagonismo das alunas e dos alunos é a 

oportunidade de escolher, tomar decisões ou 
buscar oportunidade de criar soluções e não 
somente receber. Quando o estudante é protago-
nista do seu processo de aprendizagem, ele se 
torna o protagonista da sua carreira. 

O nosso modelo acadêmico, ou seja, o nosso 
jeito de Ensinar e Aprender possui um programa 
estruturado para proporcionar uma formação 
abrangente, com  desenvolvimento de habilida-

Celebrando as culturas "hands on" e a 
apropriação do maker, temos uma iniciativa 
muito legal na Faculdade Serra Dourada, em 
Lorena (SP). Os alunos de Engenharia Mecâ-
nica estão projetando um carro off road, para 
uma competição estudantil, a Baja SAE 
Brasil. Muito mais do estar no Maker, fazen-
do com as próprias mãos, os estudantes 
estão trabalhando em grupo, sendo mentora-
dos por um professor e profissional da área, 
antecipando a prática profissional do Enge-
nheiro Mecânico. 

Programa Baja SAE Brasil
Competição estudantil

des sociais, por meio da  disciplina Conexão com 
o Futuro. Assim todos têm a oportunidade de 
aprender fazendo, desenvolvendo projetos 
conectados com o mercado de trabalho, com 
compromisso social, ética, sustentabilidade, 
conectando a sala de aula a experiências e desa-
fios reais, que podem promover, por exemplo, o 
desenvolvimento local, além de criar condições 
para que possam empreender suas próprias 
carreiras, tudo isso, com o apoio e mentoria do 
nosso corpo de professores. 

É importante manter-se conectado ao mercado 
de trabalho, observar as oportunidades de empre-
go e estar preparado para elas. Esse é um dos 
nossos grandes pilares: a empregabilidade. Por 
isso temos a plataforma Rede de Carreiras, que te 
ajuda a encontrar um Estágio e até mesmo uma 
vaga de emprego. 

Para nós, a Tecnologia é uma aliada, conectan-
do pessoas e saberes, transformando os espaços, 
ampliando a sala de aula, encurtando distâncias,  
favorecendo o desenvolvimento da sua autono-
mia para as suas escolhas. Por isso, nossas aulas 
são híbridas. Acreditamos no poder da tecnologia, 
na autonomia do aluno e na mentoria dos nossos 
professores. A sala de aula não é mais a mesma: 
deixa de ser um lugar passivo, em que só se recebe 
informação, para um lugar ativo, de trocas de 
experiências e práticas. 

Falamos de Empreendedorismo à medida que a 
sua formação acontece, afinal, empreender extra-
pola o conceito de abrir um negócio. É tornar-se 
dono da sua jornada profissional, conduzindo-o, 
proporcionando uma experiência de aprendiza-
gem e vivências memoráveis que se posicionarão 
de maneira única no mercado de trabalho.

A cada módulo concluído, os estudantes 
recebem uma certificação intermediária para 
começar o portfólio profissional. Assim, todos os 
nossos esforços estão conectados e voltados para 
o sucesso dos nossos alunos e alunas. 

Atentos aos movimentos e os desafios do 
mundo contemporâneo e, enriquecendo a 
formação dos alunos de psicologia, a Clínica de 
Psicologia da Faculdade Alis Itabirito (MG) tem 
oferecido atendimento gratuito à comunidade. 

Durante o período de isolamento da Pande-
mia da COVID19, a Clínica de Psicologia 
tornou-se uma possibilidade de apoio e atendi-
mento a comunidade da região, alinhado com o 
compromisso ético e social que a formação do 
psicólogo necessita ter. Durante a pandemia, 
em 2020 e 2021, a Clínica Escola de Psicologia 
recebeu 225 solicitações de atendimento para 
Plantão Psicológico. Já no primeiro semestre de 
2022, com o retorno presencial das atividades 
da Clínica, foram 59 demandas para atendimen-
to de psicoterapia, as quais atualmente cerca de 
40 casos estão sendo acompanhados pelos 
estagiários da ênfase de Processos Clínicos.

Faculdade Alis Itabirito (MG) 
- Clinica de Psicologia 

Nossos estudantes a prendem e buscam 
respostas dentro de sala de aula. Entretanto, a 
serviço da comunidade, eles validam seu 
conhecimento com atividades práticas. 

Os estudantes de uma das disciplinas do 
curso de Nutrição, ao aprenderem a elaborar a 
ficha técnica dos alimentos e sobre a textura 
dos mesmos, foram desafiados a perceber 
questões culturais e sociais dos cardápios. 

Em um projeto de uma das cidades da região, 
que atende crianças carentes e em estado de 
vulnerabilidade social, os estudantes usaram, 
de forma lúdica, uma experiência para que as 
crianças tivessem a chance de conhecer 
alimentos, reconhecer texturas, sabores e 
cores. 

O conhecimento transforma vidas. E ter uma 
formação abrangente, que nos tire da nossa 
zona de conforto, é fundamental para nos 
tornarmos profissionais melhores.  

Faculdade Serra Dourada Lorena (SP)

Acreditamos que uma escola se constitui 
quando o aprendizado rompe as paredes ou 
traz a comunidade para dentro da escola, 
estabelecendo assim uma troca de saberes, 
oportunidades e experiências. Na Faculdade 
Serra Dourada de Altamira é assim que aconte-
ce. 

A Clínica de Saúde Integrada Novos Ventos 
oferece atendimento gratuito para a comunida-
de nas áreas de fisioterapia, odontologia, nutri-
ção e psicologia. Os atendimentos são feitos na 
sede da Faculdade, que conta com um espaço 
exclusivo para a Clínica. 

Nos últimos 6 meses, foram feitos mais de 
200 atendimentos com mais de 160 estagiários. 
Ampliamos o espaço e em breve, vamos come-
çar a atender também em outras áreas e espe-
cialidades. 

Faculdade Serra Dourada Altamira (PA) - 
Clínica de Saúde Integrada

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito
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Você conhece o LinkedIn? 

Experiência Aplicada

Acesse br.linkedin.com, crie sua conta e preencha 
com seus dados. 
Após a conta criada, é hora de colocar suas infor-
mações profissionais, como: escolaridade, experi-
ências, seja voluntária ou remunerada e idiomas. 
Coloque uma foto sua recente e que seja condizen-
te com a rede. Deixe aquela foto de balada ou com 
seu pet de fora, é preciso mostrar quem é você. 
Lembre-se: é o seu currículo online! Ou seja, não 
hesite em colocar qualquer informação que seja 
importante para sua carreira.

Compartilhe e comente conteúdos 
Siga a mesma premissa do Instagram e Facebook, 
produza conteúdo. Mostre para sua rede o que 
anda fazendo para investir na sua vida profissio-
nal. Palestras, eventos, cursos e certificações são 
ótimos conteúdos para você divulgar na rede. Só 
tome cuidado com o conteúdo divulgado: compor-
te-se como se estivesse no ambiente de trabalho, 
ou seja, não fale mal de empresas, de profissionais 
ou se envolva em polêmicas que possam impactar 
negativamente sua imagem.
Sempre que gostar de um conteúdo, curta, comen-
ta e compartilha. Mostre para sua rede que você 
está interessado no que elas publicam. É através 
da interação que você conseguirá criar boas 
relações com suas conexões.

Mantenha seu perfil atualizado 
Esse conselho parece bobeira, mas não é. 
É preciso lembrar de entrar na rede e acompanhá-
-la com uma certa frequência, pois quanto mais 
atual forem as suas informações, mais relevante 
ele fica nos mecanismos de busca, principalmente 
para quem está em busca de novo emprego ou 
quer divulgar melhor sua empresa. Pense no seu 
Linkedin como um currículo. 
Todas as conquistas, experiências novas e qualifi-

cações divulgadas mostram que você está em 
constante atualização e aprendizagem. 
Agora que você já conhece o LinkedIn, está espe-
rando o que para criar a sua conta ou dar uma 
atualizada? 

Crie um perfil e mantenha suas 
informações atualizadas 

Para você que está em busca do primeiro emprego 
ou recolocação no mercado, saiba que essa é a maior 
rede social para uso profissional. Ela tem um papel 
importante para quem quer criar uma rede de contatos 
profissionais ou encontrar grandes oportunidades de 
carreira. 

O LinkedIn foi lançado em 2013 e conta com mais de 
500 milhões de usuários espalhados pelo mundo. 
Assim como Instagram e Facebook, o LinkedIn é uma 
rede criada para ser uma vitrine, porém voltada para o 
lado profissional. Nele você cria seu perfil como se 
fosse um currículo online, colocando escolaridade, 
experiências e certificados acumulados. 

Para quem quer se manter atualizado das tendên-
cias e novas tecnologias do mercado, o LinkedIn é o 
local certo para você não perder nada. É por lá que 
profissionais e empresas postam diariamente publica-

ções, matérias, artigos e expõem opinião sobre o que 
anda acontecendo no seu mercado de atuação.  
Através das conexões, poderá encontrar indicação de 
conteúdo, leituras e cursos que podem agregar na sua 
carreira.

A rede é uma ótima oportunidade para você criar o 
famoso networking. Através do LinkedIn, você poderá 
se conectar com pessoas e empresas que você consi-
dera referência na área, facilitando as relações profis-
sionais. Isso pode abrir portas para oportunidades por 
meio da troca de experiências e informações. 

Atualmente, a plataforma é a melhor ferramenta 
para te ajudar a ficar atento às oportunidades que 
estão abertas nas empresas, pois o LinkedIn tem uma 
parte dedicada a divulgação de vagas. A rede social 
permite uma busca completa das vagas disponíveis, 
por região e área de atuação, por exemplo. Vale ressal-

tar que o LinkedIn é tão valorizado pelas empresas que 
elas priorizam publicar lá do que em outras redes. Ou 
seja, você terá acesso em primeira mão às melhores 
oportunidades do mercado. 

Por ser uma rede totalmente focada no âmbito 
profissional, as empresas e os recrutadores estão de 
olho em quem é ativo no LinkedIn. A maioria dos 
recrutadores estão utilizando a ferramenta para reter 
talentos. Em razão disso, manter o perfil atualizado 
constantemente com publicações que mostram o que 
você anda fazendo para investir em você e na sua 
carreira, é uma maneira de mostrar aos recrutadores  
suas habilidades, experiências e qualificações de 
forma clara. 

Agora que você já conhece o Linkedin e seus benefí-
cios, trouxemos algumas dicas de como utilizar a 
ferramenta com sucesso! 

A Experiência Aplicada é uma disciplina que tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nas Órbitas, proporcionando ao aluno uma oportunidade 
de aprender fazendo. O Modelo de Ensino e Aprendizagem das Faculdades do Grupo Trivento Educação prioriza a prática, o aprender fazendo,  a cultura maker e o mão na massa, 
alinhados aos problemas reais, no contexto real do mercado de trabalho. O desenvolvimento de projetos, alinhando teoria e prática, desenvolve a capacidade de resolução de proble-
mas, a criatividade, a autonomia, a liderança, o empreendedorismo e o trabalho em grupo. 

A apresentação dos projetos desenvolvidos na Experiência Aplicada é sempre um momento muito importante para toda a comunidade acadêmica. Ver o empenho e dedicação dos 
alunos nos enche de orgulho e admiração. E as premiações dos melhores projetos e alunos é só a confirmação que todos estamos trilhando o caminho certo. Que tal? A confirmação de 
que estamos trilhando o caminho certo vem a cada premiação onde homenageamos os melhores projetos e alunos e alunas. 

Alexandra Pereira | Aline Vieira | Bárbara Pedrosa | Brena Frazão | Clara Faria | Gabriel Marques | Gizele Dias | Krisley Faria | Leonardo Oliveira | Ludmila Gomes | Nailson Sousa | Paloma Silva 
| Rafaela Miranda | Roberta Ribeiro | Ruan Pereira | Saulo Silva | Thainara Hipólito | Thaís Aline da Silva | Ana Clemente | Daiana Mendanha | Daniela Mendanha | Douglas Damasceno | 
Juliana Severino | Lucas Evangelista | Marcos Vinicíus de Alcântara | Pamella Rodrigues | Tiago Oliveira | Amanda Carvalho | Andreza Souza | Aniele dos Santos | Douglas Braz | Jaqueline 
Passos | Jéssica Souza | Krishina Euzébio | Leandro de Jesus | Luana Cruz | Ranyelle Martir | Rayssa Carvalho | Sayene Gabriel | Thiago Sousa | Ana Paula Luz | Beatriz Maximiano | Joyce Dias 
| Maria Helena Magalhães | Natercia Coelho | Anne Caroline da Silva | Eduarda Celestino | Janaína Rodrigues | Mariana Oliveira | Cláudio Almeida | Clênio do Carmo | David Pereira | Rodolfo 
Santos | Sabrina Dourado | Tiago Almeida | Caio de Souza | Luan Pedrosa | Marcos Vinicius Santos | Silvano dos Santos | Wallace Nascimento  | Felipe Braga | Filipe Silva | Isabela Coura | 
Jéssica Carmo | Milene Souza | Samuel Baião | Ana Clara Borges | Camila Ferreira | Fabiana Amaro | Giovana Santos | Guilherme Duarte | Jéssica Gomes | João Paulo Guedes | José Fernando 
Pinheiro | Larissa Alcântara | Rafael Cardoso  | Débora Ferreira | Felipe Ramos | Hélison Ferreira | Jhennifer Matos | Marcus Vinícius Bretas | Patrícia Matos | Alexandre Franca | Carlos Mapa | 
Deliany da Silva | Fernando Frias | Guilherme da Silveira | Naiara Moreira | Pedro Henrique Nascimento | Rodrigo Miranda | Rodrigo Machado | Breno Silva | João Paulo Basílio | João Pedro 
Braga | Lucas Braga | William Manoel | William de Souza | Yuri Braga | Tiago Silame | Bruna Rosa | Daniella Nascimento | Denise Carneiro | Isadora Zeverino | Lhays Coelho | Lívia Nunes | 
Luanna Costa | Marcos Antônio Marques | Miriam Cota | Sabrina da Silva | Saulo Gomes | Viviana da Silva | Wemerson de Oliveira | Yasmin Gonçalves  | Ana Beatriz Rosa | Ana Clara Filho | 
Braz de Souza | João Augusto Torres | Júlia Carolina Soares | Lorrayne da Silva | Roberto Neto | Victor da Cruz | Gizela Baeta | Larissa Cunha | Letícia Bento | Natália dos Prages | Stefany Silva 
| Tamires Cunha | Camila Santos | Cristiane Borges | Cibele Martins | Gleides Teixeira | Maria Gabriela Guimarães | Roseline Canuto | Victor Hugo Neiva | 

Bethania Santos | Brenda Barbosa | 
Carolina Jerônimo | Tamiris Martins Menção Honrosa - Destaques Conexão com o Futuro:

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito
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Aprendendo a Empreender
“Como assim TCC?” Foi exatamente isso que os 

alunos do oitavo período de Biomedicina da Faculdade 
Serra Dourada Altamira se perguntaram no início do 
último semestre. A disciplina “Projeto Final”, ministra-
da pela professora Raquel Leite, veio como um banho 
de água fria para a turma que esperava concluir o 
curso sem o temido Trabalho de Conclusão de Curso.  
“Quando a gente viu o plano de ensino, eu fiquei muito 
assustada” relatou a estudante Maria Francinete de 
Almeida Fonseca. 

Apesar do desespero inicial, a disciplina trouxe uma 
proposta inovadora: montar um plano de negócios, 
um empreendimento real ao longo do semestre final 
dos cursos de Biomedicina e Nutrição, em turmas da 
Faculdade Serra Dourada, em Altamira (PA) e também 
da Faculdade Alis, em Itabirito (MG). Ainda que muitos 
alunos da turma nunca tivessem pensado em empre-
ender, ou até mesmo não quisessem ter o seu próprio 
negócio por estarem com outros projetos em mente, a 
disciplina trouxe aprendizados para a vida! Exigiu 
autonomia aliada à criatividade para que os projetos 
alcançassem o sucesso almejado. Além de preparar os 
futuros profissionais para essa a possibilidade de 
empreender.

“A gente basicamente não tinha noção de como 
montar um negócio. A professora Raquel deu dicas 
preciosíssimas. Foi muito bom mesmo. Esse projeto 
veio nos trazer uma preparação forte para o empreen-
dedorismo. A gente tem toda a noção de como é agora 
gerenciar uma empresa, então ainda que não esteja 
empreendendo o próprio negócio, a gente vai ter 
grande valia compreendendo como ela funciona e 
desenvolve-la para um caminho de sucesso”, contou a 
aluna Maria de Melo Souza. 

  A condução da disciplina foi essencial para o 
envolvimento da turma. A aluna Maria do Socorro 
Guedes Amorim destacou que sentiu a professora 
Raquel como uma espécie de “Sebrae”, sempre confor-
tando e apoiando no processo de desenvolvimento do 
trabalho/empreendimento. A metodologia utilizada 
também foi fundamental, segmentando o trabalho em 

várias apresentações ao longo do semestre, facilitando 
a apresentação do projeto final. 

Aprofundando um pouco mais, a disciplina consis-
tia em montar uma empresa a partir de um plano de 
negócio que analisava os produtos e serviços forneci-
dos, qual o público alvo, como está o mercado na 
região, bem como quais são os pontos fortes e fracos 
que poderiam ou não viabilizar aquela empreendi-
mento. Apesar de serem informações importantes, 
essas etapas são muitas vezes desconhecidas ou 
ignoradas pelos novos empreendedores que contam 
apenas com a relação de comprar e vender, o que 
prejudica o andamento e a sustentabilidade do negó-
cio.

Maria do Socorro, aluna de Altamira, relatou que 
teve uma experiência profissional anterior como 
empreendedora, mas que não conseguiu se manter. 
Hoje, após concluir a disciplina, ela consegue enxergar 
novas possibilidades e reconhece a importância do 
plano de negócio detalhado. “O plano de negócio 
serviu para minha vida, me dando, quem sabe, uma 
segunda chance para o meu negócio”, comenta. Foi 
durante o plano de negócio que Maria Francinente 
percebeu a importância de pensar cada detalhe, como 
a cor, ícones e os símbolos utilizados, visto que cada 
um deles tem um significado e fará a diferença na 
imagem do negócio. 

Mesmo para aqueles que sonham em ter seu próprio 
negócio, montar uma empresa logo após se formar na 
faculdade é desafiador, afinal, para empreender é 
preciso ter coragem, estudo e muita dedicação. O 
aluno Ivaniel Cruz da Silva nunca pensou em construir 
sua empresa, mas a montagem em conjunto com seu 
grupo do projeto final da Estétclinic (Clínica de Estéti-
ca Especializada em Procedimentos pós-operatórios), 
ampliou sua visão e o fez acreditar no seu potencial. 
As demais disciplinas do curso contribuíram para o 
desenvolvimento do projeto, pois ele busca levar 
aquilo que é aprendido na teoria nas salas de aulas 
para a prática do mercado de trabalho. Dessa forma, 
são aplicados os conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo do curso, até mesmo no Projeto da Experiên-
cia Aplicada.
Foram 25 alunos totais, apresentando cinco projetos, 
além da ‘Estétclinic’ e ‘Labocito Xingu’, já citados aqui, 
tivemos também a ‘Clínica Reviver - Terapias e Estéti-
ca Avançada’ das alunas de Itabirito; a ‘Bio Esthetic - 
Clínica de  Estética Avançada’; e a ‘Clínica de Nutrição 
NED - especializada em Diabetes’. Os alunos tiveram 
que montar uma apresentação completa com todo o 
plano de negócio, apresentando objetivo; justificativa 
e explicação do logo e cores da marca; visão, missão e 
valores; público alvo; localização; análise orçamentá-
ria; estrutura física; formas de divulgação; equipe, 
materiais necessários e muito mais. Esses foram os 
pioneiros na disciplina Projeto Final, que promete 
continuar sendo um sucesso. 

Quem ficou ainda mais gratificada com os resulta-
dos da disciplina foi a professora Raquel Leite! “A cada 
semana de aula nossos alunos puderam apresentar as 
etapas do plano de negócio. Eles foram recebendo 
feedbacks para melhoria e desenvolvendo habilidades e 
competências como, iniciativa, persistência, eficiência, 
capacidade de planejamento, organização, criativida-
de, comprometimento e outras que são importantes 
para se tornarem um empreendedor. Foi notório o enga-
jamento dos alunos ao serem desafiados a criarem seu 
próprio empreendimento, poderem sonhar mais alto,  
compreender a importância desses profissionais no 
mercado de trabalho e criarem também ideias inovado-
ras abrindo um grande leque de opções para seu suces-
so profissional onde até então não tinham vivenciado 
uma experiência profissional, pessoal”, contou Raquel.

Por tudo isso, a disciplina Projeto Final continuará 
sendo ofertada na grade curricular em todas as 
instituições do Grupo Trivento Educação, a partir 
desse semestre (2022/2). E agora ninguém será pego de 
surpresa, como a primeira turma. Para os alunos das 
próximas turmas, a aluna Maria Melo de Souza comen-
ta: “usem a criatividade e contem com a professora que 
com certeza vai propor ideias ainda mais inovadoras. 
Vocês vão adorar!” 

Sonhando Juntos

Para alcançarmos nossos sonhos, a Faculdade Alis 
Itabirito conta com um ambiente agradável, professo-
res dedicados, alunos entusiasmados e funcionários 
incríveis que fazem o nosso dia a dia mais leve e mais 
produtivo. Por isso, nessa editoria, vamos conhecer 
um pouco mais de um desses funcionários que estão 
sempre presentes e com um sorriso no rosto. Prepara-
dos para sonharmos juntos?

O Carlos Alberto Scopel é a base da nossa institui-
ção. Ele é o oficial de manutenção predial, mas sua 
função passa por todos os lugares da faculdade, desde 
os jardins, a portaria, a rede de esgoto até a rede elétri-
ca, área que seu Carlos tem um apreço especial por 
trabalhar.

Ele tem 57 anos e é casado com Arlete Ramos Pedro-
sa há 31. Possui dois filhos, o Yuri Adler de 29 anos, pai 
de sua netinha Isabella com 4, e a Yasmim de 21 anos, 
que é nossa aluna do 6° período de Biomedicina.

A Família
Nascido em João Neiva, cidadezinha a 80 quilôme-

tros de Vitória, no Espírito Santo, seu Carlos preza pela 
união familiar. Por ser descendente de italianos, ele 
contou que para sua família, o almoço de domingo 
com seus pais era sagrado. Independente da idade, ele 
e seus irmãos tinham a obrigação de comparecer nesse 
almoço. Apesar de não ser tão rígido, Carlos mantém a 
família como um de seus principais valores. 

Apesar de Capixaba, seu Carlos tem um bom humor 
bem mineirinho. Desde 1984, ele já reside aqui em 
Minas Gerais. Inicialmente mudou-se para Nova Era a 
trabalho e, depois, foi transferido para Itabirito, onde 
conheceu sua esposa e vive até hoje. Aliás, sua história 
com Arlete é digna de um filme!

Regado de muitas risadas, Carlos Alberto contou 
que a conheceu por meio de um amigo que era vizinho 
da família da esposa. Porém, ainda que por pouco 
tempo, primeiramente, ele namorou com a irmã dela! 

Depois de terminados, ele começou a namorar com 
Arlete, se apaixonou e casou. 

Para Carlos Alberto, seus filhos e sua neta são as 
pessoas mais importantes de sua vida. Seu maior 
sonho é ver seus filhos realizados profissionalmente. 
Seu Carlos nunca mediu esforços para realizar os 
sonhos dos filhos. Como um bom vovô coruja, para ele, 
um dia perfeito é um dia em que ele possa passar 
brincando com Isabella, sua neta. 

“Quando meu filho Yuri jogou futebol no América 
Mineiro, eu o levava e buscava durante 7 meses, até 
que desistiu. Depois ele também foi fazer teste no 
Atlético, mas quebrou o braço no último dia do teste 
(risos)” 

O Trabalho
Carlos Alberto começou a trabalhar na faculdade 

em 2017. Antes ele chegava cedinho, às 7 horas da 
manhã e ia embora às 18 horas. Agora seu horário de 
serviço é de meio dia às 22 horas. Nesses quase 6 anos 
com a gente, seu Carlos já vivenciou de tudo um 
pouco, mas, segundo ele, nada se compara ao período 
da pandemia. 

“Durante a pandemia, a Faculdade estava um 
deserto, dava vontade de chorar”

Como todo mundo sabe, Carlos Alberto é um 
homem bem agitado e, por isso, gosta de estar sempre 
se movimentando, então para ele, “quanto mais serviço 
melhor”. O que ele mais gosta no seu trabalho é a 
convivência com as pessoas, principalmente os 
alunos, pois ele tem muito prazer de vê-los entrando 
nas salas para aprender. Ele gosta muito do dia a dia, 
das amizades, que mesmo quando vão embora, 
permanecem, e das brincadeiras. Mas quando se trata 
de serviço mesmo, seu Carlos adora a parte elétrica, 
apesar de exigir muito cuidado. 

A verdade é que Carlos Alberto é “o cara” da rede 
elétrica. Eletricista por formação, ele trabalhou na Vale 
por 34 anos, até se aposentar em 2015. Lá, ele mexia 
com a alta tensão cujo foco eram as construções e, na 
baixa tensão, fazia a sinalização nas ferrovias, respon-
sáveis pela circulação dos trens. Após dois anos, ele 
cansou da vida quieta de aposentado e veio trabalhar 
com a gente! 

Curiosidades 
Em seu tempo livre, Carlos Alberto gosta de praticar 

esportes. Ele costumava jogar futebol toda terça e 
quinta, além dos finais de semana, mas devido a um 

problema de saúde no joelho, em que inclusive teve 
que fazer uma cirurgia, ele está proibido de realizar 
atividades físicas de impacto. Então, atualmente, ele 
continua fazendo exercícios como a musculação e a 
natação no clube em que é sócio. Mas claro, sempre 
tem um espacinho para aquela cervejinha, não é 
mesmo?  

Sua paixão pelo esporte não é só ao praticar. Vascaí-
no por influência de seu pai e seus irmãos mais velhos, 
Carlos Alberto contou que durante sua infância no 
Espírito Santo, seus colegas costumavam torcer para 
os times do Rio de Janeiro. Seu ídolo é ninguém menos 
que Roberto Dynamite. Porém, ele vê o futebol apenas 
como uma brincadeira e não gosta de discutir nem 
brigar por isso.

E ainda, quem não gosta de comer? O Sr. Carlos 
adora! Gosta de tudo, nem consegue escolher uma 
comida predileta, fica na dúvida entre alguns pratos 
que sua mãe, uma excelente cozinheira, gostava de 
fazer como tutu com arroz, macarronada com queijo 
ou carne assada. 

Lembrando do passado na época de escola, Carlos 
nos contou que gostava bastante de aprender e 
brincar no recreio, mas o que ele mais gostava era de 
ver as professoras bonitas!

Sr. Carlos vê a vida de uma forma muito espirituosa 
e alegre, apesar das dificuldades e dos obstáculos 
inevitáveis, é importante ser grato e olhar sempre em 
frente. Ele relatou que no ano passado, sua esposa 
quebrou a perna em um acidente e ainda tem algumas 
sequelas, mas juntos, com paciência, fé e persistência 
ela conseguiu melhorar. Ainda mais recente, ele 
também sofreu um acidente em fevereiro deste ano, 
em que quase morreu. E exatamente por essas dificul-
dades, “temos que agradecer pela oportunidade de 
viver, rir e compartilhar momentos com pessoas 
especiais”. 

“Tanto eu quanto minha filha nascemos dia 20 de 
julho, o dia da amizade, tem um pessoal que fala 
que é por isso que sou tão sociável e brincalhão! 
(risos)” 

Conselho
Carlos Alberto é um homem único e temos muito o 

que aprender com ele. Um conselho que ele dá para os 
alunos da Faculdade é: “Estudem, não se preocupem 
apenas com formar e sim com aprender! E respeitem o 
professor que está dedicando horas de trabalho para te 
ensinar!”

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito



Uma pessoa inspiradora é uma referência de ser 
humano. Uma pessoa que nos impulsiona a sermos a 
melhor versão de nós mesmos. É aquela que comparti-
lha seus conhecimentos e habilidades de maneira 
humilde e transparente. Por essas e outras razões, 
buscamos essa pessoa para admirar e caminhar junto. 

Podemos citar vários exemplos de pessoas que nos 
inspiram. Geralmente buscamos longe, pessoas que 
estão sempre na mídia, um ídolo ou um profissional de 
sucesso. Porém, essas pessoas podem estar mais 
próximas do que imaginamos. A nossa inspiração 
pode estar na nossa casa, na família, nos amigos e até 
mesmo na Faculdade! 

Por isso, resolvemos trazer um pouquinho da histó-
ria da Elaine Cristina Bento, de 27 anos, aluna do 4° 
período de Administração aqui na Faculdade Alis 
Itabirito. Elaine se considera uma aluna como 
qualquer outra, mas segundo seus professores e 
amigos, ela é um exemplo de dedicação, persistência e 
compromisso.

Nascida em Ouro Preto, Elaine é moradora de 
Itabirito desde 2007. Ao sair do ensino médio, ela logo 
teve sua primeira experiência de trabalho no comércio 
local da cidade. Após dois anos, optou por mudar seu 
caminho e resolveu trabalhar como babá. Encontrou 
uma família acolhedora que precisava do seu serviço e, 
com eles, trabalhou por quase oito anos.  Porém, 
segundo a estudante, chegou a hora de pensar em sua 
vida profissional, e, como o mercado está cada vez 
mais competitivo, ter um diploma de curso superior é 
essencial. 

Assim, ela buscou ingressar na Faculdade no 
primeiro semestre de 2021. A Faculdade Alis Itabirito 
estava oferecendo condições que ela podia arcar, 
então não pensou duas vezes e prestou o vestibular. O 
curso de Administração era uma escolha certeira 
antiga, apesar de já ter cogitado fazer outros cursos, 
como Engenharia Elétrica. 

Seu momento de entrada na faculdade estava incer-
to. Começava a segunda onda da pandemia de Covid-

Histórias que Inspiram: Elaine

-19, e por isso, as aulas estavam sendo remotas, o que 
era um complicador para Elaine que não tinha um 
computador disponível. Apesar da viabilidade de 
assistir às aulas pelo seu celular, suas disciplinas 
demandavam programas presentes apenas no compu-
tador; portanto, Elaine entrou em contato com a Facul-
dade e conseguiu um notebook emprestado. Esse 
auxílio foi fundamental para o decorrer do semestre e 
Elaine fez um ótimo proveito, já que ela sempre foi 
muito exigente consigo mesma; não falta às aulas, 
esclarece suas dúvidas, realiza as atividades, assiste às 
gravações e procura otimizar todo seu investimento 
nos seus estudos. Como pode ser visto no relato da 
Josiane Pedrosa, Diretora da Faculdade Alis Itabirito: 
“Elaine é uma aluna que se destaca por não medir 
esforços para alcançar o seu sonho e objetivos, que 
se desdobra durante a sua rotina de trabalho para 
entregar sempre o seu melhor, e o resultado disso é o 
seu desempenho e destaque, na visão dos professo-
res e alunos”.

Apesar das dificuldades do ensino remoto, ela 
afirma que o período foi de muito aprendizado. Para 
Elaine, o empenho dos professores associado ao 
empenho dos alunos minimizou as possíveis perdas de 
conhecimento. Isso ficou nítido quando ela e sua 

turma prestaram uma consultoria de sucesso a um 
grupo de artesãs da cidade, ainda no primeiro período. 

Atualmente, Elaine iniciou um estágio não obrigató-
rio no setor de turismo da Prefeitura de Itabirito. 
Empolgada com a oportunidade em uma nova área, ela 
busca aprender e aproveitar ao máximo essa nova 
experiência. Mesmo que ainda esteja no inicio do 
curso, Elaine já quis buscar um estágio para poder 
aplicar seus conhecimentos e descobrir seu caminho. 
Essa proatividade para ter uma vivência profissional 
faz muita diferença para se tornar um destaque!

Elaine nunca pensou em desistir do curso. Ainda 
que em alguns momentos, ela passe alguns apertinhos 
financeiros que dificultam sua continuidade, ela conta 
com uma rede de apoio muito forte constituída pela 
sua família e pelo seu companheiro, Roberto, que estão 
juntos há oito anos: “Juntos, nada é impossível”. Essa 
assistência é imprescindível para que Elaine possa 
continuar lutando para alcançar seus objetivos, como 
a construção de sua casa, por exemplo. 

O processo de sair do aluguel e construir sua casa 
junto com o Roberto foi muito trabalhoso. Elaine 
relatou que a obra exigiu mais do que eles podiam 
oferecer e por isso, seu parceiro acabou tendo que 
conduzi-la. Esse foi o período mais difícil de sua vida, 
pois por vezes, achou que não fosse conseguir, mas 
nunca desistiu. Hoje, eles conseguiram e possuem a 
sua casa própria e, com certeza, estão mais fortaleci-
dos!

Para o futuro, Elaine pretende ter filhos, mas apenas 
depois de finalizar seus estudos, sua prioridade. E ao 
que tudo indica, logo logo ela acaba! Encantada com o 
curso de Administração, Elaine passou um recado para 
os demais alunos e pessoas que possuem um sonho de 
estudar: “Tenham persistência, dedicação e força de 
vontade para alcançar seus sonhos. Aproveite os 
desafios que a Faculdade propõe, assim consegui-
mos dar o nosso melhor!”

Elaine Cristina Bento e seu companheiro Roberto
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O Concurso Cultural de Itabirito foi 
uma verdadeira inspiração na arte.

Com esse lindo quadro, a Ana Luisa Silva Santana 
ficou com o 1º Lugar! Parabéns, Ana!

Quer ver mais matérias? Acesse nosso
site usando o QR Code ou entre 
diretamente no link:
alisitabirito.com.br/jornal

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito
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Conte-nos um pouco sobre você!
A gente quer te conhecer mais! Conta pra gente um pouquinho do que você gosta para que possamos 
ser mais assertivos nas nossas ações e comunicações. Queremos falar a sua língua!

“Preciso lutar com todas as minhas 
forças para que as pequenas coisas 
positivas que minha saúde me permite 
fazer sejam direcionadas para ajudar a 
revolução. A única razão real para viver.”*

Todo mundo vê a Letícia pelos corredores da 
Faculdade. Se não sabe o nome, sabe sempre 
onde ela está e que pode recorrer a ela. Mas 
quem conhece mesmo a Letícia Clemente, a 
mulher responsável pelo acolhimento dos 
nossos estudantes?  Chega mais!

Ping-P�g Classificados
Aluguel de mesas, cadeiras e toalhas para 
eventos
Pensou em aluguel de mesas,cadeiras e toalhas 
para o seu evento é com a gente 
Aceitamos cartões de crédito,débito e PIX
Atendemos Itabirito e região com melhor 
preço,qualidade e atendimento
Acesse o link abaixo, faça sua cotação e 
agendamento. Entre em contato com Jonas 
Alberto pelo número 31992987047.

Palestras gratuitas direcionado a Saúde 
mental principalmente ao LUTO e eventos 
online como Minicursos
As palestras podem ser destinadas a qualquer 
idade com disponibilidade de estar indo ao 
ambiente conforme a solicitação.
Contato com Elias Guimarães pelo número 
31985378968, email siceliassilva@gmail.com e 
instagram @eliasg_silva

Manicure/Pedicure
Não há dias nublados para unhas coloridas.
Entrar em contato com Stheicy Pammela pelo 
número 31998223937.

Kits de café
A THP’SERVICE  é uma  empresa familiar. 
Fornecemos os mais variados kits de café. O 
nosso diferencial está no sabor e qualidade, além 
da excelência do atendimento e dos 
profissionais envolvidos, atendemos empresas 
da região e terceiros interessados.
Contato: thpservices@outlook.com.br e/ou (31) 
994886267; (31) 987863356; (31) 999542827. 

Página de ajuda Instagram
Página no Instagram criada para divulgar fatos e 
maneiras para manter a saúde mental.
Contato com Tamiris Bonfioli: @psitratar 

Bombons
Vai fazer uma festinha e quer gastar pouco quer 
ter qualidade? 
Bombom Mari tropical para sua festa!
Contato com Marina Fátima pela whatsapp 31 
993502616 

Maquiagem social
Me chamo Stephany, sou maquiadora 
profissional. Atendo Formandas, madrinhas, Dia 
da noiva, debutantes é muito mais ! Além da 
maquiagem no estúdio, temos penteado, unha 
etc . 
Contato: WhatsApp 31987256950 Instagram 
@makeup_stephanycaroline

Lingeries, roupas fitness e casual, pijamas, 
camisolas, semi joias, blusas, agasalhos, 
moletons, cosméticos, sex shop, entre outros
Todos os produtos são de muita qualidade, 
conforto e beleza. Produtos de primeira linha. 
Peças por encomendas e pronta entrega. 
Verificar disponibilidade.
Contato com Jéssica Silva pelo Whatsapp 
31989363188.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Prestamos serviços na área contábil para 
pessoas físicas e jurídicas. 
Contato com Alessandra Vaz pelo número
(031) 997146860 ou email: 
alessandralisvaz@yahoo.com.br ou instagram 
@alessandralcontabilidade

Perfume para ambientes e roupas
Inspirados por uma essência maior, produzimos 
produtos que expressam toda a emoção e 
sempre nos dedicamos a oferecer momentos 
inesquecíveis! Transforme o seu ambiente 
através de essências únicas e desenvolvidas para 
te proporcionar um ambiente aconchegante e 
perfumado.
Tratar com Melise de Oliveira pelo Celular: 
(31)98754-6122 ou Instagram: 
@melhorporessenciaitabirito

Transporte Universitário
Van para faculdade saindo de Ouro Preto para 
Faculdade Alis. Já trabalho há 4 anos na 
faculdade.
Contato com Rodrigo Dutra pelo número 
3198535-9072 ou Instagram @rodrigodutra28

Criação de arte no Canva
Arte de divulgação de algum evento, 
lembrancinha em foto/arte ou em vídeo de 
qualquer ocasião (casamento, aniversário, 
noivado, etc). 
Contato com Dayseane Inácio: (31) 986802497 / 
dayse45naiah@gmail.com 

Roupas e acessórios feminina
Olá, nossa empresa chama Dorabella Modas,  
nós oferecemos roupas e acessórios para vocês, 
mulheres, ficarem ainda mais bonitas, temos 
para todos os estilos e tamanhos, venha nos 
conhecer!
Contato: Instagram @dorabella_Modas

Arte digital e desenho artístico à grafite
Desenhos manuais ou digitais (realismo, anime, 
personagens, etc).
Contato com Victor Hugo Neiva pelo whatsapp: 
31 981172049 ou Instagram: @drawing_rasiel

Serviço de Inspeção predial, vistoria cautelar 
de vizinhança, Diagnóstico de Manifestações 
Patológicas, Relatório Técnico de não 
conformidade, laudo de Recebimento de 
Imóvel, Vistoria Técnica,  Relatório para 
Locação de Imóvel
Tratar com Adriano Costa pelo número 
(31)995261263 / E-mail: 
adrianinhohugo@hotmail.com / Instagram: 
@adrianomartins_engcivil

Serviços de saúde e beleza
Com o intuito de transformar vidas, nós da 
Clínica Maximiano inovamos e buscamos os 
melhores equipamentos e melhores mentores 
para entregar resultados de qualidade para 
nossos clientes. 
Tratar com Beatriz Maximiano pelos números 
31987125393 ou 31988282819

“Eu sou a Leticia, faço parte do “Posso lhe 
ajudar”. Tenho 20 anos, estou cursando atual-
mente Coaching e Desenvolvimento Humano. 
Gosto de sair, de festas cheias, dançar e princi-
palmente me aventurar na natureza, fazendo 
trilhas e descobrindo cachoeiras com meu namo-
rado. Mesmo gostando da bagunça, também amo 
ficar sozinha e ter meu espaço. Desde criança 
sempre quis trabalhar ajudando as pessoas, e 
hoje como Analista do sucesso do cliente consigo 
concretizar esse sonho”.

Letícia Orlandi Clemente

**A frase do título da matéria é de Frida Kahlo,
uma das frases que a Letícia mais gosta. 

Nome completo? - Letícia Orlandi Clemente
Idade? - 20 anos
Onde você nasceu? - Itabirito - MG
Quais são seus hobbies? - Eu gosto de passear 
em cachoeiras e fazer trilhas de moto. 
O que você faz no seu tempo livre? - Ando de 
moto. 
Qual seu filme preferido? - “A cinco passos de 
você”
Qual sua série preferida? - “How To Get Away 
With a Murder”
Qual seu cantor/banda preferido? - Froid
Quais são as pessoas mais importantes da sua 
vida? - Eu mesma em primeiro lugar, minha mãe e 
meu namorado
Qual a sua comida predileta? - Tapioca
Você tem algum bicho de estimação? - Tenho 
cinco gatos chamados Jhonatan, Luiz, Powder, 
Sofia e Jefferson e dois cachorros, a Maria Joana e 
Jão. 
O que você cursou na faculdade? - Estou 
cursando a Faculdade de Coaching e Desenvolvi-
mento Humano
Se pudesse viver durante um dia a vida de 
outra pessoa, quem seria? - Anitta
Se pudesse ser um animal, qual você seria? - 
Gato
Se pudesse escolher uma cidade, em qualquer 
lugar do mundo para morar, qual seria? - Qual-
quer cidade no Canadá
Se tiver que ouvir uma notícia boa e uma ruim, 
qual você escolhe ouvir primeiro? - Prefiro ouvir 
a ruim primeiro. 
Se você tivesse um super poder, qual seria? - 
Teletransporte
Gosta de praticar alguma atividade física? - 
Gosto de musculação. 
Qual aplicativo de celular você mais usa? - 
Whatsapp
O que você mais gosta no seu trabalho? - Eu 
gosto de tudo, mas principalmente de conviver 
com as pessoas e da minha líder, Josi, que sempre 
me incentiva a dar o meu melhor. 
Quem é seu ídolo? - Frida Kahlo
Uma curiosidade sobre você - Eu saí da casa dos 
meus pais com 18 anos, no auge da pandemia, 
para morar sozinha.

Agora que você conhece mais a Letícia, que tal 
trocar uma ideia e compartilhar curiosidade além 
de pedir informação de bate pronto? Letícia, que 
bom que temos você por aqui!

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito
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Graduação
� Administração
� Arquitetura e Urbanismo
� Biomedicina
� Direito
� Engenharia Civil
� Engenharia de Produção
� Engenharia Mecânica
� Fisioterapia
� Psicologia
� Sistemas de Informação

Graduação Digital - EaD 
� Análise e Desenvolvimento
  de Sistemas
� Administração
� Ciências Contábeis
� Educação Física
� Enfermagem 
� Estética e Cosmética
� Farmácia
� Gestão de Recursos Humanos
� Gestão Comercial
� Gestão Financeira
� Logística
� Marketing
� Pedagogia
� Processos Gerenciais

Pós-Graduação
� Pós-Graduação em Formação
  de Professores
� Pós-Graduação em Gestão Pública
� Pós-Graduação em Gestão em Saúde
� Pós-Graduação em Marketing Digital
� Pós-Graduação em Engenharia
  de Segurança do Trabalho
� Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria
� MBA em Gestão Comercial e Vendas
� MBA Gestão Estratégica de Negócios
� MBA Gestão Estratégica de Pessoas
� MBA Gestão Estratégica de Marketing
� MBA Gestão de Projetos

Acesse nosso 
site e saiba mais:

www.alisitabirito.com.br

Converse com o T0ny

(31) 9626-8077

Nossa Estrutura:

Você já conhece os nossos cursos?

Formas de entrada:

Vestibular Agendado

Nota no Enem

Transferência Convênios com Empresas

Retorno

Nova Graduação

O Jornal da Faculdade Alis Itabirito




