
Empreendendo em
educação
A Faculdade Atual da Amazônia (FAA), localizada no extremo Norte do Brasil,
acima da linha do Equador, é uma demonstração de empreendedorismo de
jovens brasileiros

Por Élissan Paula Rodrigues

A o optar pelo setor educacional no Estado
de Roraima os três jovens Adriano e
Alexandre Remor e Ruy Martini criaram a
Faculdade Atual da Amazônia (FAA) a par-

tir de um sonho acalentado durante anos, baseado
no princípio de que tudo passa pela educação, tor-
nando-se uma pujante realidade em pouco tempo
de instalação.

Para se instalar em Boa Vista (RR), em 2001, a
Faculdade Atual da Amazônia optou pela aliança
com uma escola de grande respeitabilidade no ensi-
no fundamental e médio da capital do Estado, o
Colégio Colméia. No mesmo ano, a Faculdade foi

credenciada pelo Ministério da Educação e, pouco
tempo depois, iniciou a construção do seu campus,
numa área com mais de 150.000m2.

Adriano Remor, diretor geral acadêmico da
FAA, relembra os momentos difíceis da implan-
tação da FAA, sobretudo numa região em desen-
volvimento que já sofrerá com diversas experiências
desastrosas com empresários de outros Estados.
"Éramos olhados com desconfiança logo que che-
gamos porque nosso projeto era ambicioso. Mas,
aos poucos esse sentimento foi se modificando e
passamos a ter a credibilidade necessária para con-
cretizar o nosso objetivo. Para isso, contamos sem-
pre com a excelente receptividade dos nossos par-
ceiros. Passamos, então, a ser respeitados e mos-
tramos que não viemos para Roraima para especu-
lar, mas para trabalhar pelo desenvolvimento do
Estado", explica ele.

Quando perguntam a Adriano por que investir
em Roraima, ele responde com a convicção de quem
sabe realmente o que quer. "Escolhemos Roraima,
como poderíamos ter escolhido qualquer outro lugar
do Brasil. Mas aqui nós temos muito mais para dar e
estamos participando diretamente do desenvolvimen-
to desta região tão estratégica dentro da Amazônia. O
nosso compromisso é com a Educação no seu senti-
do mais amplo e estamos conseguindo atingir nossas
metas. O Campus da FAA é o que melhor retrata a
nossa vontade, o nosso dinamismo e a nossa crença
no futuro do Estado de Roraima. Ter alunos com
uma sólida formação acadêmica é um compromisso
do qual jamais pretendemos nos afastar, por isso



temos como estratégia o foco na educação, liderança
e equipe executiva, aposta e sustentação pelos recur-
sos", afirma com orgulho o jovem empreendedor.

Um começo árduo, enfrentando as dificuldades
inerentes a um Estado ainda muito novo, carente de
recursos tecnológicos e científicos, mas ávido por
crescer e se desenvolver. Com essa visão desenvolvi-
mentista e empresarial, os jovens lançaram-se de
corpo e alma em seu projeto, criando o que é hoje
um símbolo na capital do Estado. "Atual, a Marca
da Educação" é esse o slogan que conduz o sonho
para uma realidade cada vez mais intensa, e a Facul-
dade Atual da Amazônia cresce na medida em que
crescem as expectativas do mercado roraimense.

Tendo iniciado com uma pequena turma de Espe-
cialização em Consultoria Empresarial para Micro e
Pequenas Empresas, em parceria com o Sebrae-RR e
com a Universidade Federal de Roraima (UFRR), e
hoje com cursos de graduação e de pós-graduação,
em parceria com instituições de ensino superior de
renome nacional, como a Fundação Getúlio Vargas,
a FAA iniciou, em 2006, estudos para a efetivação de
dois audaciosos projetos: a implantação do ensino a
distância e a criação de um centro de excelência em
negócios, denominado de Centro Atual de Negócios,
que aproveita mão-de-obra docente e discente. Hoje o
Centro Atual e o EAD, em parceria com as Facul-
dades Interativas COC, fazem da Atual um referen-
cial em empreendedorismo e respeito à mão-de-obra
que qualifica diariamente.

Atualmente com mais de 12.000m2 de edifi-
cações e áreas comuns como estacionamento, com-
plexo de esporte e praças de integração, a Faculdade
Atual da Amazônia possui mais de 162 professores,
150 colaboradores e 3.500 alunos distribuídos nos
cursos de Direito, Administração de Empresas, Sis-
temas de Informação, Ciências Contábeis, Comu-
nicação Social (com habilitação em Publicidade e
Propaganda), Jornalismo, Licenciatura em Peda-
gogia e Computação, Tecnólogo em Gestão Pública,
Tecnólogo em Gestão de Agronegócios, Tecnólogo
em Eventos, Tecnólogo em Secretariado Executivo,
Tecnólogo em Gestão Ambiental e Tecnólogo em
Processos Gerenciais, Tecnólogo em Comércio
Exterior, além dos cursos de Pós-Graduação em
parceria com a FGV. Merece destaque o curso de
Administração de Empresas, criado em 2001, que
com sua linha empreendedora, já obteve os maiores
conceitos concedidos pelo MEC.

Para Adriano, Alexandre e Ruy, esse conceito é
o coroamento do sonho, "vamos sempre levantar a
bandeira do respeito pela Educação, e é com esse
espírito empreendedor que a Faculdade Atual da
Amazônia continuará trabalhando para ser reco-
nhecida hoje e, no futuro, como a marca da edu-
cação em Roraima".

Jovem empreendedor
Em Belém do Pará, onde foi graduado médico

veterinário em 1992, pela Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará, o jovem Adriano Ramos Remor
não imaginava que sua vida profissional e empresa-
rial daria uma grande guinada, principalmente por-
que descobriu, pouco tempo depois, sua verdadeira
vocação, que nada tinha a ver com o curso que
acabara de concluir.

Essa constatação levou o jovem Adriano a estu-
dar Administração de Empresas, graduando-se
bacharel em 1996, pela Universidade da Amazônia
(Unama). Em 1997 foi para Londres estudar inglês
na Universidade de Cambridge e aperfeiçoar seus
conhecimentos em Comércio Exterior e Meio Am-
biente, participando de diversos seminários e cursos
envolvendo esses temas. Em 1998 cursou MBA em
Marketing e em 2005 cursou MBA em Gestão
Acadêmica e Universitária, no momento está cur-
sando o Mestrado Profissionalizante Interinstitu-
cional pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e Universidade Federal de Roraima.
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