
1

Setembro de 2018
Ano 01 – Edição 02

Confira nesta

edição:

✓ Preparação 10ª 

Semana Cultural 

e Tecnológica

✓ Atividades do 

“Setembro 

Amarelo”

✓ Palestra em GTI

✓ Copa LAF

✓ Conheça o Curso 

de Design em 

Mídias Digitais

✓ CST em COMEX: 

ENADE 

✓ O Passo a Passo 

do Estágio

E MUITO MAIS!

Boa Leitura!

Centro Paula Souza – Fatec Barueri – 2018/2

Boletim Informativo
Preparativos para a 10ª Semana 

Cultural e Tecnológica!
Na nossa Fatec Barueri, este ano estaremos completando 10 anos

ininterruptos da realização do evento institucional denominado “Semana

Cultural e Tecnológica”!

Para os preparativos, reunimos a equipe da direção, os coordenadores dos

cursos e os representantes das turmas para um cafezinho voltado ao

fortalecimento dos vínculos e compartilhamento das expectativas quanto à

programação. As reuniões ocorreram nos três períodos de oferecimento dos

cursos. Foi um bate-papo excelente!

Compartilhamos ideias e alinhamos os trabalhos para o êxito do evento!

Ainda com vista à plena participação discente, na preparação das atividades,

os representes das turmas receberam por e-mail um formulário para ser

socializado com os colegas, de modo que todos puderam apresentar

sugestões.

Mantendo o propósito de “envolvimento de toda a comunidade fatecana” na

preparação do evento, os professores foram convidados pelos coordenadores

dos cursos a contribuir para a programação.

Para a organização do evento, este ano contamos com a Profa. Margibel A. de

Oliveira que, juntamente com alunos voluntários, está responsável pela

organização da programação e pelo cerimonial do evento.

Seguimos certos de que o envolvimento de todos permitirá uma “Semana

Cultura e Tecnológica” preciosa para a formação superior plena dos alunos!

“Somos todos Fatec Barueri!”

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri .

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza tem uma parceria com a

Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo que capacita orientadores das escolas

e das faculdades a lidar com dilemas da vida dos alunos. A nossa Unidade de Ensino foi

convidada a participar deste valioso projeto e segue atuante na comunidade fatecana de

Barueri para a efetivação das propostas de trabalho.

Atentos à formação humanística e inspirados na campanha “setembro amarelo”,

reunimos alunos, professores e profissionais da saúde para conversarmos sobre a

prevenção ao suicídio e combate à depressão.

Juntamente com a Atlética, que convidou psicólogos para mediar as conversas, e

contando com a atuação da Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri e da Profa. Me. Juliana

Pellegrinelli Barbosa Costa, organizamos as atividades do dia 27 de setembro de 2018 –

rodas de conversas às 11h30 e às 18h no auditório da Fatec Barueri.

Voltados à continuidade dos trabalhos relacionados à saúde, inauguramos o “Mural do

bem-estar” (localizado no térreo, próximo do corredor das salas de aula) para que, por

meio deste espaço, divulguemos eventos, boas práticas e reflexões que nos fortaleçam e

já estamos colhendo devolutiva positivas, como a da aluna Victória Luz, do 4º Semestre

do CST em Comércio Exterior (período noturno) que me escreveu o seguinte mensagem

eletrônica:

“Gostaria de elogiar a iniciativa do Mural do Bem-Estar em nossa FATEC. Como

universitários, passamos por muitos momentos de tensão e ansiedade durante o curso e

as mensagens do painel podem ajudar muito em dias que precisamos de uma forcinha!

Peço que o painel não seja alimentado apenas nesse mês de setembro para a luta contra

o suicídio, mas que ele permaneça durante todo o ano pois sempre precisamos de uma

palavra amiga”.

Estamos confiantes de que este espaço, além de externar todo o carinho que temos por

nossos alunos, contribuirá para saúde mental de todos!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Campanha “setembro amarelo” e a inauguração do 
“Mural do bem-estar”
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Profa. Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa

Membro do Grupo de Reflexão e Educação das Vivências Acadêmicas cccc.

ACONTECE
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Juntos... nós... escuta sensível...

comunidade... criação de uma rede...

compartilhar... Palavras levantadas em cada

um de nossos encontros no “Grupo de

Reflexão e Educação das vivências

acadêmicas”. Diante delas, nelas e para

além delas nos fazemos, nos refazemos,

nos constituímos e vamos criando uma

identidade de grupo com um objetivo

comum: melhorar a vida na comunidade

acadêmica. Para nos conhecerem melhor,

eis o que fazemos e faremos na Fatec

Barueri.

Em parceria com a Atlética da unidade, os

palestrantes foram convidados:

No Mental Heath Day, em 27/09, o evento

contou com palestras e rodas de conversa

mediadas por profissionais da área da

saúde.

Durante o evento lançamos o mural do bem-

estar da Fatec Barueri, espaço que os

especialistas fixarão matérias e mensagens

motivadoras, fechando as atividades do

Setembro Amarelo.

Estamos reforçando também os contatos

do Núcleo de Atendimento

Psicopedagógico – NAP, existente desde

fevereiro de 2015, e suas ações visando

a melhoria da saúde mental da

comunidade fatecana.

Dentro dessa perspectiva, ocorrem a

partir do plano de ação por curso e da

unidade como um todo: o projeto de

mapeamento das dificuldades através de

escuta sensível realizada entre alunos e

professores, sobre dificuldades

enfrentadas na Fatec Barueri, em

conversas informais pelos corredores e

outros espaços além da sala de aula.

Programamos na sequência realizar a

“Aula de Corredor”, realizada em 15

minutos, durante um intervalo. Será

levantado então, um tema distinto,

mensalmente, sobre saúde mental,

apresentado de forma rápida e criativa

(cartazes, músicas, frases, relatos de

experiência, contação de histórias,

poesia, teatro, etc.) entre os alunos e

professores para que naquele mês o

pensamento e a atenção sejam comuns

na Fatec Barueri.

Nessa mesma esteira estão sendo

realizadas oficinas pedagógicas para os

docentes, engatilhadas a partir das

necessidades levantadas nas reuniões

de colegiado, sobre Metodologias Ativas,

Processos de avaliação e juntamente a

isso a prestação de assessoria aos

docentes para discussões mais pontuais.

Tudo isso porque nós acreditamos que

sempre é possível ampliar nossa

capacidade de aconchego. Queremos

ver, ouvir, entender e ser com as

pessoas que por aqui vivem.
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04.09.18 - CURSO DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO

Palestra:

“Competências e habilidades requeridas em 

um profissional de TI”

No dia 04/09, tivemos palestra da Sra.

Deborah Santos Souza, gerente de RH da

empresa Corpflex, integradora SPA, com

o tema “Competências e habilidades

requeridas em um profissional de TI”, bem

como a convocação dos alunos do curso

de Gestão da Tecnologia da Informação a

participarem do processo de seleção para

estagio na empresa. Esperamos que essa

nova parceria nos gere bons frutos.

Nos dias 22 e 29 de setembro, a Fatec

Barueri sediou duas rodadas de futsal

pela copa LAF promovida pela Liga das

Atléticas das Fatecs.

Os times de futsal da Fatec Barueri

tiveram um ótimo desempenho, conforme

placar abaixo:

Futsal Masculino

Fatec Barueri 7 x 2 Fatec Baixada

Santista

Futsal Feminino

Fatec Barueri 6 x 2 Fatec Zona Sul

Parabenizamos aos nossos atletas pela

excelente atuação, representando a

Unidade, e agradecemos aos alunos que

vieram prestigiar.

Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.

Coordenador do CST de  

Gestão da Tecnologia 

da Informação 

22 e 29.09.18

Copa da Liga das Atléticas

das FATECS

Naline Belmiro Freitas Silva

Assistente Técnico 

Administrativo I
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Você sabe como surgiu o curso de Design de Mídias 

Digitais? 

Design de Mídias Digitais, muito além do Full Stack

Professores da Fatec Barueri e professores convidados de outras Instituições de ensino

em apoio com especialistas da área, estruturaram a grade curricular do curso de Design

de Mídias Digitais, com o objetivo de formar o profissional do futuro, pertencente à era

do Business 4.0 (Inteligente, Agile, Automatizado e na Nuvem) – em que o digital passa

a ser uma realidade em todos os setores de uma empresa, ao propiciar uma

qualificação pioneira que reúne competências diversas no mesmo curso. Os alunos

terão conhecimento em programação, marketing digital, desenvolvimento de sistemas

multimídia e mídias digitais, segurança da informação e análise de dados, além de

planejamento estratégico, pensamento crítico e gerenciamento de marcas.

Celebração do nascimento do CST em Design de Mídias Digitais, com a presença da Profa. Laura Laganá

(Diretora-Superintendente do Centro Paula Souza), Prof. Luiz Antonio Tozi (Vice-Direitor-Superintendente

Do Centro Paula Souza), André Alves Macêdo (Coordenador Técnico da Unidade do Ensino Superior de

Graduação – CESU), Profa. Renata Giovanoni Di Mauro (Diretora da Fatec Barueri), Tushar Parikh

(Brazil Country Head - TCS), Novonil Bhattacharya (Hr Latam Head - TCS) e Parameswaran

Ramani (Hr Brazil Director - TCS)

“Os estudantes de hoje serão os profissionais da era Business 4.0 e precisam estar

prontos para vivenciar o Digital em todas as áreas de atuação. Conceitos como

automação, analytics, big data, Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial já são

uma realidade e, por isso, a TCS se preocupa em investir no talento local para capacitar

a mão de obra especializada do futuro”, explica Tushar Parikh, Country Head da TCS

Brasil.

Para Parameswaran, Head de Recursos Humanos da TCS Brasil, esse curso vai

desenvolver um profissional único e necessário para o mercado: “A formação de

profissionais completos, com todas as qualificações necessárias para estarem prontos

para o mercado, é uma das prioridades da TCS. Temos diversos estagiários, jovens

aprendizes e profissionais identificados por meio de apoio com a Fatec. Portanto,

sabemos exatamente os elementos que formam o profissional ideal e estamos muito

satisfeitos com o lançamento deste curso já que, até então, não havia nada similar e

que proporcionasse qualificação completa”.

Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior

Coordenador do CST em Design de Mídias Digitais 
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Continuação

“O curso foi desenhado para formar um profissional cujo perfil é praticamente inédito no

mercado, por isso a colaboração de especialistas da empresa foi muito importante”,

explica o coordenador de projetos da Unidade de Ensino Superior e de Graduação

(Cesu) do Centro Paula Souza, César Fernandes. “É um tecnólogo que vai ter

conhecimento total do processo de criação e administração de mídias digitais.”

Quando determinada empresa monta uma estrutura de mídia digital, para vendas,

publicidade ou relacionamento com o cliente, necessita de uma equipe grande, formada

por profissionais de áreas como jornalismo, publicidade, administração, design e

tecnologia da informação. São pessoas com formações distintas, que trabalham em

universos e linguagens muito distintas. A comunicação entre eles nem sempre é

eficiente o bastante para atingir os objetivos do projeto. Nossa proposta é formar o

tecnólogo que tenha a visão do todo, que entenda as várias etapas do desenvolvimento

e possa analisar conteúdo e resultados.

O que significa Full Stack?

Full Stack, é um desenvolvedor Front-End (Designer) que também é um desenvolvedor

Back-End (Programador), embora tenha vários programadores que em muitas horas

assumem esse papel de Front-End e Back-End é difícil encontrar um profissional que

realmente é bom nos dois, sempre deixa a desejar em alguma parte.

Muitos desenvolvedores que são especialistas na sua área, não aceitam que esse termo

seja designado a alguém que atue nas duas áreas, apenas porque, as conhece, mas há

profissionais que dominem muito bem as duas áreas.

O curso de Design de Mídias Digitais da Fatec Barueri vem ao encontro a esta realidade

e vai muito além do Full Stack, em suas trilhas de formação o curso tem como objetivo

capacitar os alunos em 3 frentes de atuação: Programação(Back-End), Designer (Front-

End) e Marketing, possibilitando este aluno ter uma visão ampla do universo digital,

além de analisar dados e resultados.

Na maioria das empresas, os empregadores procuram alguém versátil, ou seja, um

profissional “completo”, que vá além e resolva os mais diversos tipos de problemas que

impactam no negócio do cliente, se você é este profissional, terá uma maior vantagem

na hora da contratação.

O profissional do futuro deve ter consciência de que para se manter sempre ativo,

precisa estar por dentro do que há de melhor no mercado, sempre se especializando e

aprendendo novas tecnologias.
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E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O :  P A S S O  A  P A S S O

Maria Cristina Pacheco Lima  .

Diretora de Serviços Acadêmicos .

No dia 24/09/18, no Auditório da Fatec Barueri, foram ministradas palestras sobre

“Estágio Supervisionado”, pela Profa. Dra. Cinira Gomes Lima Melo, nos períodos

matutino, vespertino e noturno. Além de contarmos com a participação dos alunos,

alguns professores e orientadores de Estágio dos Curso de Graduação também

estiveram presentes.

Essa iniciativa fora tomada pela diretora da unidade, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di

Mauro, já a partir do primeiro semestre de 2018, quando propôs reservar um dia para

conversarmos sobre o tema, a fim de proporcionar aos alunos, tanto ingressantes como

veteranos, encontro sobre a importância do Estágio Supervisionado em sua vida

acadêmica, bem como, a razão de sua obrigatoriedade, os procedimentos e implicações.

Enfim, um passo-a-passo bem esclarecedor!

É sempre importante reforçar que todos os documentos e orientações sobre o Estágio

Supervisionado encontram-se disponibilizados em word no site da Fatec Barueri

http://www.fatecbarueri.edu.br/, na aba Alunos/Estágios. Lá os alunos têm disponíveis

além dos anexos necessários para todas as etapas do Estágio Supervisionado, do início

à finalização, a “Portaria” e os informativos “Passo a passo”, “Guia sobre estágios”,

“Orientações Gerais” e “Perguntas Frequentes”.

Vale lembrar, ainda, que os Orientadores de Estágio realizam atendimento presencial na

sala 17. Vejam os dias e horários no mural de Estágios localizado no térreo de nosso

prédio, próximo à Secretaria Acadêmica.
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ALUNOS DE COMÉRCIO EXTERIOR FARÃO ENADE

Prof. Esp. Sérgio Dias Teixeira Jr. .

Coordenador do CST em Comércio Exterior                   .

A partir de 2004, periodicamente de três em três anos, alunos concluintes dos diversos

cursos superiores das faculdades e universidades brasileiras realizam o Exame Nacional

de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

O referido exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(SINAES) com o objetivo de “(...) avaliar o desempenho dos estudantes com relação

aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de

graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao

aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos

estudantes com relação à realidade brasileira e mundial (...)” (INEP)

Os alunos concluintes do CST em Comércio Exterior irão fazer o Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes (ENADE) no próximo dia 25/11.

Estão inscritos para o ENADE/2018, 154 alunos ingressantes e 77 concluintes dos

períodos vespertino e noturno, entretanto, como determina o Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), somente os concluintes

realizarão o exame permanecendo os demais como registro estatístico do INEP.

Em 2015 os alunos de comercio exterior da Fatec Barueri obtiveram a nota 4,0 (quatro)

que é um conceito muito bom sobre a qualidade do curso.

O desafio para este semestre é conseguirmos o conceito 5,0 (cinco), destacou o

coordenador do curso Prof. Sergio Dias Teixeira Junior.

Com esse objetivo, o coordenador do curso montou um grupo de trabalho composto

pelos docentes Fatima Guarda e Claudio Marques para que auxiliassem na organização

das atividades que estão sendo programadas aos discentes que farão o exame.

Nos dias 17 e 19 de setembro o Prof. Arnaldo Vhieira da Silva, Gerente Acadêmico e

Coordenador de Curso das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), também é

membro integrante do INEP, proferiu a palestra sobre “A Importância do ENADE para

a Comunidade Acadêmica”, destinada aos alunos concluintes do CST em Comércio

Exterior da Fatec Barueri.
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Na oportunidade destacou que a busca pela excelência no ensino superior passa por

essa importante avaliação e tem reflexos no mercado do trabalho pois várias

organizações consideram a nota do curso e do aluno em seus processos seletivos.

Segundo o Prof. Arnaldo, 85% das IES estão com seus cursos classificados com

conceito 3,0 (três), ou seja, o curso de comércio exterior da Fatec Barueri está

classificado acima da média.

Também estão organizando o acesso dos alunos concluintes ao questionário do

estudante- INEP, aplicação de uma avaliação diagnóstica e um blog criado pelos alunos

do 2º semestre do curso e coordenado pelo Prof. Givan Fortuoso cuja leitura está sendo

recomendada aos alunos pois aborda atualidades do comércio exterior mundial e pode

contribuir para um melhor preparo aos discentes com vistas ao ENADE.

Estamos trabalhando para possibilitarmos um desempenho satisfatório aos nossos

alunos no ENADE e a conquista da excelência do curso.

9

Continuação

ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS DA ESCOLA DE INOVADORES

Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira .

Organização de Eventos Institucionais .

No dia 29.09, aconteceu a abertura da Escola de Inovadores que é um Programa criado

pela Agência INOVA Paula Souza, o qual visa disponibilizar o ferramental necessário e

básico para a formação empreendedora de alunos e ex-alunos, bem como, pessoas da

comunidade empresarial e seu entorno sócio econômico. Na ocasião, a Profa. Dra.

Renata Giovanoni Di Mauro fez a abertura oficial do evento, juntamente com a Profa.

Dra. Alair Helena Ferreira, Agente Regional de Inovação da Região Metropolitana 1 de

São Paulo INOVA Paula Souza.
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Na abertura do evento, tivemos a palestra: “Criatividade e Oportunidade de Negócios”,

com uma docente da nossa unidade, a Profa. Me Miriam Battistini:

Na ocasião, as alunas voluntárias do CST em Eventos, cooperaram para realização do

evento:

10

Continuação
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VEM AÍ!

Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira                       a

Organização de Eventos Institucionais .

A organização de um evento acadêmico certamente dá trabalho porque é uma

atividade que é feita por “muitas mãos”. No entanto, ao mesmo tempo, é algo muito

gratificante porque nos mostra que sem o trabalho em equipe, não seria possível a

realização de um evento nestas proporções. Por isso, temos o envolvimento desde a

direção geral, direção de serviços acadêmicos, coordenadores dos cursos, e,

principalmente, os alunos voluntários que já estão trabalhando na organização da

nossa 10ª Semana! Nesse sentido, já agradecemos antecipadamente, os discentes

que estão trabalhando nas seguintes áreas:

Programação e Cerimonial

Evelise de Sousa - CST em Eventos

Guilherme Rodrigues Alves - CST em Eventos

Ilze Silva Ramos - CST em Eventos

Raphaela Silva de Oliveira – CST em Eventos

Comunicação Visual

Marcos Roberto Correa - CST Design em Mídias Digitais

Felipe Yago Felix Cipriano - CST Design em Mídias Digitais

Criação das Mídias Digitais

Carolina R Klouczek - CST em Eventos

Ester Isabella dos Santos Paes Mira - CST em Eventos

Além disso, confiram algumas atividades confirmadas:

✓ Mesa-redonda: "Profissões e Mercado de Trabalho Contemporâneo e

Futuro" - Dr. Arnaldo Vhieira - Dra. Patricia do Amaral - Fábio Roldon -

Ivania Almeida

✓ Palestra: “Teoria do Sucesso” – Diego Bello

✓ Oficina: WMS SMART – Alessandra Di Sicco

✓ Palestra: "Contratos de Prestação de Serviços: Noções para Atuação no

Mercado de Trabalho" – Silvio de Oliveira

✓ Palestra: "O Trânsito Nosso de Cada Dia” - Johny K. Kabadayan

✓ Palestra: "Espaço para Eventos: uma Breve História no Tempo" – Paulo

Passos

✓ Palestra: “TI como parte Integrante do Planejamento Estratégico das

Empresas” - Peterson Ruiz

✓ Palestra: “Scrum na prática - Gerenciamento de Projetos” – Oscar Correa

✓ Palestra: "Design Thinking" - Leticia Daniel Silva 11
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Curso de Capacitação – Etiqueta

Corporativa e Social

Profa. Dra. Renata Giovanoni

Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Com vistas ao contínuo crescimento profissional

da equipe administrativa da Fatec Barueri,

estamos oferecendo neste semestre o Curso de

Capacitação - "Etiqueta Corporativa e Social",

com expedição de certificado de participação.

Este curso possibilita pontuação no processo de

evolução funcional dos que integram o quadro

permanente dos servidores do Centro Estadual de

Educação Tecnológica Paula Souza e está sendo

ministrado pela Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki,

conforme o seguinte calendário:

O convite ao curso, realizado no auditório da

nossa Unidade de Ensino, foi estendido aos

docentes e constitui mais uma oportunidade de

integração da equipe!

C a p a c i t a ç ã o  T é c n i c a -

P r o f i s s i o n a l :  

Parceria entre o CPS e SEBRAE

Naline Belmiro Freitas Silva

Assistente Técnico Administrativo I

O Centro de Educação Tecnológica Paula Souza,

juntamente com o SEBRAE (Serviço de Apoio às

Micro e Pequenas Empresa do Estado de São

Paulo), celebrou uma parceria para atendimento

do Programa Super Mei, que visa promover a

capacitação técnica-profissional dos potenciais

Microempreendedores e Empreendedores

individuais (MEI) através de cursos

profissionalizantes em diversas áreas.

A Fatec Barueri atuou prontamente, nos termos

protocolares, para o recebimento dos cursos,

visando disponibilizar o benefício à comunidade.

Serão oferecidos, neste mês de outubro, sob

minha coordenação, os cursos abaixo:

✓ Técnicas de Vendas – 32 horas

De 08 a 18/10 das 13h às 17h

✓ Organização e Promoção de Festas

e Eventos – 32 horas

De 22 a 31/10 das 13h às 17h

As inscrições devem ser realizadas no link:

http://supermei.sebraesp.com.br/

Datas Horário Temas

01/10 15h - 16h
Etiqueta corporativa e social: 

aplicabilidade e os desafios da 
atualidade

08/10 15h - 16h
Etiqueta do cotidiano: hábitos e 

costumes

22/10 15h - 16h
Dress code e marketing pessoal: 

vestimenta e postura no ambiente social 
e de trabalho

29/10 15h - 16h
Etiqueta na comunicação: o saber falar e 
ouvir no ambiente corporativo e social

05/11 15h - 16h
Etiqueta na comunicação: como lidar 

com conflitos

26/11 15h - 16h
Etiqueta na comunicação: o saber 

escrever no ambiente corporativo e 
social

03/12 15h - 16h Netiqueta

05/12 15h - 16h
Reuniões e confraternizações: os 3 B’s 

da etiqueta
Ética e convivência corporativa

10/12
Não 

presencial
Atividade complementar

17/12 15h - 16h
Etiqueta no mundo globalizado

Encerramento do curso
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Fatec Barueri (página oficial)
www.facebook.com/fatecbaruerioficial

TV Fatec Barueri: www.youtube.com/
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M e l h o r i a s  C o n t í n u a s !

Buscando o oferecimento do melhor ambiente de

trabalho, iniciamos a reforma da copa – espaço

utilizado, em regra, pelo corpo docente e corpo

técnico-administrativo da Fatec Barueri. Assim,

estamos instalando armários planejados e

colocando eletrodomésticos novos. Seguimos

atuando para que este ambiente da nossa

Unidade de Ensino esteja cada vez mais

acolhedor e funcional!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Melhorias Contínuas!

Nos próximos dias estaremos realizando o

procedimento técnico de descupinização em

alguns ambientes da nossa Unidade de Ensino.

Considerando a necessidade do trabalho e o

convênio firmado entre o Centro Estadual de

Educação Tecnológica Paula Souza e a Prefeitura

de Barueri, solicitamos a atuação da Secretaria

de Serviços Municipais.

Estaremos mantendo a comunidade fatecana

informada sobre essa atividade que objetiva a

manutenção do nosso prédio!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Celebração:
Aniversariantes de Setembro

AT I V I D A D E S !

Profa. Aline Rodrigues Sacomano 02/09

Prof. Antônio Fernando Degobbi 05/09

Lucas da Rocha Silva 06/09

Prof. Luciano Deluqui Vasques 21/09

Prof. Marcio André Ferreira Pereira 02/09

Prof. Marco Antônio da Fonseca 24/09

Profa. Mary Franca Negreiros 16/09

Prof. Rogerio Bardella 23/09

Prof. Sérgio Dias Teixeira Júnior 01/09


