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Boletim Informativo
Mais um novo Curso Superior de Tecnologia na
Fatec Barueri: Gestão de Recursos Humanos!
Temos imensa alegria em externar que a Presidente do Conselho Deliberativo
do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Profa. Laura
Laganá, aprovou a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos na Fatec Barueri, de modo que, a partir do vestibular
para o 1º Semestre de 2019 estaremos ofertando 40 vagas semestrais no
período diurno.
Mais uma conquista da nossa Fatec, que decorre do trabalho em equipe,
realizado de forma comprometida com a excelência do ensino!
Com uma matriz curricular que reflete a necessidade atual do mercado de
trabalho, o projeto pedagógico deste curso foi desenvolvido na nossa Unidade
de Ensino, com a participação de especialistas e do arranjo produtivo local.
Para o êxito na solicitação de implantação do curso, após aprovação da
proposta pela Congregação desta Unidade de Ensino, bem como pelo Comitê
Regional 5, que a Fatec Barueri integra, constituímos um grupo para estudar e
compor as argumentações e justificativas necessárias. Assim foram
designados como membros internos a Profa. Dra. Cinira Gomes Lima Melo, o
Prof. Esp. Claudio Aparecido Marques, o Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
(presidência dos trabalhos), o Prof. Dr. Marcelo André Ferreira Pereira e a
Profa. Me. Miriam Lima Battistini; bem como, na qualidade de membros
externos, a Esp. Cássia Cristina Bordini Cintra e o Esp. José Luiz Panzeri.
Submetemos o resultado do maravilhoso trabalho realizado, com todas as
etapas tempestivamente cumpridas, à Administração Central do CPS que,
após análise, reuniões e devolutivas do órgão técnico, apresentou
manifestação favorável a implantação do curso.
Certos da excelência do projeto pedagógico deste Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e consequentemente dos
expressivos profissionais que formaremos, agradecemos e parabenizamos a
todos que atuaram para a concretização deste extraordinário resultado – a
conquista pelo oferecimento de mais um curso de graduação tecnológica, de
ponta, na nossa Fatec!

Tecnológica

E MUITO MAIS!
Boa Leitura!

“Unidos somos fortes. Unidos podemos mais.
Somos todos Fatec Barueri.”
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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10ª SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA:
UM EVENTO DE/PARA TODOS!
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
Organização de Eventos Institucionais
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Tecnológica

.
.

O evento ocorreu nos dias 23.10 (à noite), 24 e 25.10 (três períodos), sob a temática:
“Desafios dos Ambientes Inovadores”, e, certamente, a 10ª Semana teve características
muito marcantes, pois foi envolvente e acelerada!
Sim. Envolvente porque ao organizar uma semana acadêmica nestas dimensões, se não
houvesse o comprometimento de todos: alunos, professores, coordenadores e direção,
talvez não teríamos os resultados positivos que atingimos.

Por isso, houve a participação dos alunos, por intermédio do envio das propostas de
atividades para o evento, para as coordenações (Veja Boletim Informativo: Matéria de
Abertura – Setembro/18 – Ano 01, Edição 02). Após essa etapa, de triagem das
propostas, que ocorreu em setembro, a programação começou a ser delineada, no início
de outubro.
É fato que a organização aconteceu com um cronograma acelerado, contudo, contamos
com a disposição da direção, funcionários, professores e, especialmente, coordenadores
que deram todo suporte para que a programação fosse estruturada.
Desta forma, tivemos 40 atividades acadêmicas, dentre as quais: uma mesa-redonda,
palestras, oficinas, vivências, etc. Também foram inseridas atividades culturais nos
intervalos, essas ficaram sob a responsabilidade do 1º Semestre do CST em Eventos,
que nos proporcionaram momentos muito agradáveis com apresentações musicais,
dança, exposição de fotos, etc.
É certo que para que o evento ocorresse, algumas pessoas foram essenciais, desse
modo, já destacamos nominalmente, a atuação destes discentes na edição anterior
deste Boletim.
Por isso, nos resta observar algumas fotos deste evento que foi envolvente, marcante,
acelerado, diversificado, desafiador, enfim, que procuramos realizar com muita
obstinação e cumplicidade!

Abertura oficial do evento pela Profa. Dra. Renata
Giovanoni Di Mauro e Composição da Mesa Diretiva
– da esquerda para direita - Prof. Dr. Eik Teónio
(Coord. CST em Transporte Terrestre), Prof. Esp.
Sergio Dias Teixeira Jr. (Coord. CST em Comércio
Exterior), Profa. Esp. Maria Cristina Pacheco Lima
(Dir. Acadêmica da FATEC-Barueri), Prof. Me. Jadir
Mendonça Júnior (Coord. CST em Design de Mídias
Digitais), Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi
(Coord. CST em Logística) e o Prof. Me. Givan
Fortuoso da Silva (Futuro Coordenador do CST em
Gestão de Recursos Humanos).

Recepção do evento pelo Músico Sr. Nilton Franco,
convidado pela Discente Silvia Silva, do 1º Semestre
do CST em Eventos.

(Confira na nossa Página Oficial do Facebook o
Álbum completo com as fotos do evento)
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Conferência de abertura: "A importância da
Gestão de Pessoas no Mundo dos Negócios"
Prof. Carlos Antonio de Lima Penhalber

Auditório com intensa participação do público
na conferência de abertura.

Palestra: “Indústria 4.0, um Novo Marco”
Cristiano Morais de Sousa

Palestra: "Oportunidade de Carreira
no Mercado de Eventos"
Andreza da Silva Mendes Novais

Palestra: "TI como parte integrante do
planejamento estratégico das empresas"
Peterson Ruiz

Mesa-redonda: "Profissões e Mercado de
Trabalho Contemporâneo e Futuro"
Dr. Arnaldo Vhieira - Fábio Roldon - Ivania Almeida
Mediação: Prof. Sérgio Dias Teixeira Jr.

✓ 10ª Semana
Cultural e

Tecnológica

Voluntários do CST em Eventos, Diego Galdino
e Los Fatecanos, Profa. Alair Ferreira e
Profa. Margibel de Oliveira

Vivência prática: Conscientização e educação
corporal (Discente Diogo Leonardo da Silva - 1º
semestre do CST em Eventos)

Apresentação de
Dança: Camila Dias
(Discente - 1º semestre
CST em Eventos)

Apresentação de
Dança: Orlando de
Paula (Discente - 5º
semestre CST em
Eventos)

Apresentação Musical: Diego Galdino e Los
Fatecanos
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10ª SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA:
A VISÃO DOS DISCENTES
Comissão Organizadora dos Discentes
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A “10ª Semana de Tecnologia da Fatec Barueri” abordou temas relevantes destinados
a cada curso oferecido pela instituição, contando com palestras e apresentações
culturais.

✓ 10ª Semana
Cultural e

Os três dias do evento foram válidos para todos aqueles que participaram da

Tecnológica

organização de forma prática e aos alunos que assistiram as palestras.
A organização contou com a ajuda dos alunos dos cursos de Eventos e GTI, reunindo-os
de forma integrada agregando diferentes conhecimentos e talentos pessoais, além de
proporcionar apresentações artísticas dos alunos da instituição.
A “10ª Semana de Tecnologia da Fatec Barueri” trouxe a todos da equipe a
oportunidade de conhecimento e vivência no setor de eventos proporcionando a
experiência de compartilhar ideias e a motivação do trabalho em equipe.
Nós, alunos participantes da “10ª Semana de Tecnologia da Fatec Barueri”,
agradecemos a participação de todos, da Direção, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di
Mauro, da Coordenação, Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri e, principalmente, da Profa.
Dra. Margibel Adriana de Oliveira, que nos confiou essa responsabilidade e nos orientou
para o sucesso desse evento. Diante disso, esperamos ter a oportunidade de
desenvolver outros eventos que agreguem conhecimento e que contribuam na nossa
vida acadêmica e profissional.

Encontro da Direção com discentes participantes da organização do evento, com
entrega de certificado e confraternização.
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FATEC BARUERI
ALCANÇA NOTA/CONCEITO 4 NO ENADE E RECEBE OS
CUMPRIMENTOS DA UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO (CESU) DO CENTRO PAULA SOUZA!
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação da Fatec
Barueri, que teve recentemente a renovação de reconhecimento pelo Conselho Estadual
de Educação - CEE pelo prazo máximo (cinco anos), em face da excelência constatada
pelos especialistas designados para a avaliação, obteve o Nota/Conceito 4 no ENADE e,
por isso recebeu os cumprimentos da Unidade do Ensino Superior de Graduação (CESU)
do Centro Paula Souza nos seguintes termos:

“Esta Unidade do Ensino Superior de Graduação - CESU parabeniza (...) pelo sucesso
alcançado na nota do Enade!

Saibam que o sucesso de vocês nos deixa muito orgulhosos e com a sensação de dever
cumprido. Os resultados alcançados são frutos do trabalho incansável de gestores,
professores, técnicos-administrativos (...).”

Com alegria recebemos e transmitimos os cumprimentos, expressando elogios à atuação
do coordenador do curso, dos professores, dos servidores administrativos, dos alunos e
dos ex-alunos! Que maravilhosa conquista!!!

Toda a equipe comemora o resultado do trabalho de excelência desenvolvido com
comprometimento, técnica e espírito de união!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

.

6

CONHEÇA NOSSA TRADIÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:
IV SIMPÓSIO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SIMCOMEX
2018
Confira nesta
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✓ SIMCOMEX

Prof. Esp. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em Comércio Exterior

.
.

O tradicional Simpósio de Comércio Exterior da Fatec Barueri, que está na sua IV Edição
– SIMCOMEX 2018, foi realizado em 23 e 24 de maio próximo passado e teve como
temática “As Consequências da Guerra Comercial entre EUA e China para o
Comércio Exterior Brasileiro”. O evento teve como objetivo a reflexão e discussão
sobre as inconsequentes adoções dos mecanismos de defesa comercial entre as duas
potências e seus impactos nas exportações brasileiras.

A comissão organizadora do evento foi composta pelos docentes Sergio Dias Teixeira
Junior, Diana Marques dos Anjos, Ernestina de Lourdes Cardoso Frigelg, Maria Edna da
Silva Gomes e Denise Cardoso Pereira.
A organização dos espaços físicos: sala VIP, recepção dos inscritos, distribuição dos
crachás e controle dos participantes foi realizada pelos alunos do CST em Eventos da
Fatec Barueri, com a participação voluntária de 15 alunos.
Tivemos kits distribuídos aos participantes do evento.
Há de se destacar os apoiadores: Centro Paula Souza, Fatec Barueri e Empresa

Junior da Fatec Barueri sem os quais a realização do evento seria inviável.
Tivemos sorteio de 54 livros aos participantes nos dois dias do evento.
A arrecadação dos alimentos doados pelos inscritos teve a participação essencial dos
alunos da Empresa Junior da Fatec Barueri.
Alunos do CST em Comércio Exterior das Fatecs Zona Leste, Indaiatuba, Itapetininga,
Praia Grande e São Caetano, Universidade Presbiteriana Mackenzie e Instituto
Itapetiningano

de Ensino Superior foram

convidados para participarem

do

SIMCOMEX 2018 enviando seus artigos científicos para análise e possíveis aprovações.
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A programação contou com a presença de docentes da área e palestras inerentes ao
tema com destaque para o Prof. Me. Osvaldo Esteves Sobrinho - “EUA e CHINA –
Rivalidade ou Parceria Estratégica?” ; Prof. Esp. Elias Avelar Mendes - “Comércio
Internacional – Consequências da Política de Protecionismo – Caso EUA X China”; Prof.
Dr. Geraldo Nagib Zahran Filho – “Comércio e Câmbio na Relação China – Estados
Unidos”, além da minha palestra: “Organização Mundial do Comércio – OMC”.

Confira nesta
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Foram organizadas 31 exposições de pôsteres com significativa participação dos alunos
dos cursos de graduação em comércio exterior da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Fatec Barueri e Instituto Itapetiningano de Ensino Superior e sete artigos

✓ SIMCOMEX

científicos apresentados para bancas avaliadoras formadas pelos docentes da Fatec
Barueri.
Nos dois dias, aproximadamente, 476 inscritos participaram do evento sendo 351
fatecanos e 125 mackenzistas.

As inscrições no SIMCOMEX 2018 contaram com doação de alimentos não perecíveis
por seus participantes, obtendo a arrecadação total de 553,2 kg destinados a
Organização Não Governamental Proteger Kids, a qual cuida de dezenas de crianças
carentes de Barueri, conforme indicação do Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia,
presidido pela Sra. Sônia Dias Furlan, Primeira Dama do Município.
Pelos números acima mencionados pode-se dizer que o SIMCOMEX 2018 foi um
sucesso, condição essa que motiva a busca pela organização de eventos que agreguem
valor a todos os participantes.

8

FATEC BARUERI COMPÕE O
ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE BARUERI
Confira nesta
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Por meio da Portaria n. 804/2018, do Prefeito do Município de Barueri, Sr. Rubens
Furlan, passamos a compor o Órgão Gestor da Política Municipal de Educação

✓ Órgão Gestor da

Ambiental de Barueri.

Política Municipal

Abaixo, foto da reunião de trabalho que ocorreu no dia 1º de outubro, no prédio da

de Educação

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Município de Barueri.

Ambiental de
Barueri

As reuniões do órgão são mensais e teremos a honra de sediar os trabalhos do próximo
encontro.
Cumpre-nos expor que a educação ambiental, segundo o Programa Municipal, “se
propõe a atingir todos os cidadãos através de um processo pedagógico participativo,
visando desenvolver uma consciência crítica e contextualizada sobre o problema
ambiental”, sendo, nestes termos, objeto de prestígio estarmos atuando nesta frente de
modo colaborativo e responsável.

Seguimos engajados nos trabalhos voltados à educação!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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METODOLOGIAS ATIVAS: ATIVIDADE DO CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
Profa Dr. Marcelo Eloy Fernandes
Docente do CST em Design de Mídias Digitais
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do 1º semestre do CST em Mídias Digitais, altamente qualificado e alunos empolgados
na disciplina Fundamentos de Marketing, e empreendedores”. Confira exemplos dos
colocou

✓ CST em Design de
Mídias Digitais:

Metodologias
Ativas

em

aprendidos

prática

utilizando

os
as

conceitos trabalhos, a seguir:

metodologias

ativas em sala de aula.
Nesse dia, a proposta foi de que os alunos
deveriam criar “memes” para a divulgação
do vestibular da Fatec Barueri.
A

expressão

meme

é

utilizada

para

descrever um conceito de imagem ou vídeo
relacionada ao humor e que se espalham
pela internet. O termo “meme” refere-se à
teoria das informações culturais idealizada
por Richard Dawkins e registrada no seu

best seller “The Selfish Gene” ou “O Gene
E as ótimas notícias não param por aqui,

Egoísta”.

no dia 20 de outubro a motivação tomou
conta do ambiente acadêmico. O CST em
Mídias Digitais, colocou em prática a
ferramenta

BMC

(Bussiness

Model

Canvas), aplicando a teoria do modelo de
negócio ao nosso vestibular 2019.

É lógico que os resultados gerados desta
atividade apontam para o aprendizado
contínuo e colaborativo.
Segundo o Coordenador Jadir Mendonça:
“Os resultados deste trabalho já podem ser
vistos no Facebook

Oficial da Fatec

Barueri. (facebook.com/fatecbaruerioficial).

Os

frutos

alinhamento

das

atividades

entre

o

refletem

corpo

o

docente
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NOSSA FATEC CRESCE NO OFERECIMENTO DE VAGAS
PARA O ENSINO SUPERIOR E TEM O EXPRESSIVO APOIO
DA PREFEITURA DE BARUERI NA DIVULGAÇÃO DO
VESTIBULAR!
Cumprindo com o objetivo de oferecer à população cursos superiores gratuitos de
excelência, que atendam às necessidades do mercado de trabalho, a Fatec Barueri
cresce ampliando as vagas disponibilizadas por processo seletivo vestibular.
No último ano dois novos cursos passaram a ser ofertados na faculdade: Curso Superior
de Tecnologia (CST) em Design de Mídias Digitais e Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, que tiveram os seus projetos pedagógicos desenvolvidos
na Fatec, com a atuação de especialistas, arranjo produtivo local e posterior apreciação,
avaliação e recomendação da administração central do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, por seu órgão técnico - Unidade do Ensino Superior de
Graduação (CESU).
Diante do crescimento, com satisfação passamos a oferecer 320 vagas semestralmente
por vestibular dispostas nos seguintes termos:
CST em Eventos – 40 vagas (matutino)
CST em Gestão da Tecnologia da Informação – 40 vagas (matutino)
CST em Gestão de Recursos Humanos – 40 vagas (matutino)
CST em Logística – 40 vagas (vespertino)
CST em Comércio Exterior – 80 vagas (40 – vespertino / 40 - noturno)
CST em Transporte Terrestre – 40 vagas (noturno)
CST em Design de Mídias Digitais – 40 vagas (noturno)
Contribuindo significativamente para a divulgação das 320 vagas para os cursos
superiores gratuitos, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Indústria,
Comércio e Trabalho autorizou a divulgação do vestibular, mediante a utilização de
faixas nas vias, panfletagens em feiras e eventos, além do uso de flyers em instituições
públicas.
Na reunião com o Secretário Magoo, em que nosso pedido foi deferido de forma
imediata, fomos convidados a conhecer as instalações do Programa Municipal “Meu
Futuro", que conta com cerca de oitocentos alunos matriculados em cursos oferecidos
com carga horária de 120 horas, destinados a pronta colocação destes no mercado de
trabalho. Assim, efetuamos a visita às dependências e atuamos na divulgação do nosso
processo seletivo vestibular também neste valioso espaço destinado ao ensino.
Por todo o exposto, registramos nossos agradecimentos a Prefeitura de Barueri que atua
de forma expressiva e contínua contribuindo para a divulgação dos nossos cursos
superiores, de modo que juntos, por meio da educação, atuamos para a formação
cidadã, conforme prevê a nossa Constituição Federal!
Seguimos juntos trabalhando
para que o ensino superior tecnológico,
gratuito e de excelência, alcance a todos!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

.
.
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NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL EM PAUTA NA FATEC
BARUERI
Confira nesta
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Prof. Esp. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em Comércio Exterior

No dia 09 de outubro aconteceu na FATEC Barueri a palestra sobre o NAF Comércio
Exterior, ministrada pela representante regional do NAF da Alfândega de São Paulo, a

✓ Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal

Analista Tributária Lais Britto de Gouvêa. Estiveram presentes, representando a Receita
Federal, as Auditoras Fiscais Neide Vicente Oliva e Carolina Dutra Carrijo.
“O NAF é um projeto desenvolvido pela
Receita Federal em parceria com as
instituições

de

ensino

superior.

O

objetivo é oferecer serviços contábeis e
fiscais gratuitos para pessoas físicas e
jurídicas de menor poder aquisitivo e,
ao mesmo tempo, contribuir para o
desenvolvimento técnico e prático dos
universitários de Ciências Contábeis e
de Comércio Exterior.
Há atualmente mais de 140 Núcleos
formalizados no Brasil. Com apoio do

EuroSociAL, o NAF já foi exportado
para 10 países da América Latina. Pelo
êxito do Projeto NAF no Brasil e no
exterior, a Receita Federal representa o
Brasil

na

Presidência

Internacional

de

formada

países

por

da

Educação

Rede
Fiscal,

da Europa

e

América Latina”.
Na abertura da palestra foram distribuídos diversos materiais da Receita Federal aos
alunos (lâminas e folhetos) com conteúdo informativo e educativo, relativos ao comércio
exterior, além de matérias sobre o NAF.
Inicialmente, foram reforçados os conceitos sobre as funções da administração tributária
e aduaneira, além da apresentação da estrutura funcional da Receita Federal, com
ênfase na Aduana.
Foram apresentadas as características, metodologia e objetivos do NAF aos alunos que
perceberam a importância de se qualificarem por meio da vivência prática do
aprendizado acadêmico, além da oportunidade da aproximação da instituição de ensino
e a comunidade.
O próximo passo em relação ao projeto NAF Comex – Fatec Barueri será em relação ao
autoatendimento dos contribuintes que precisam se cadastrar no RADAR, para ter
acesso ao SISCOMEX.
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CONCURSO ALTAR DE DÍA DE MUERTOS: QUANDO VENCER
DEPENDE DO OLHAR POR UM DETERMINADO PRISMA
Prof. Mary F. Negreiros
Docente do CST em Eventos e Comércio Exterior
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Tudo começou quando foi aberto um concurso promovido pelo CPS em parceria com o
consulado do México, na área de língua espanhola chamado: Altar de Día de muertos.
Dia do quê? Sim, Día de los muertos, o que chamamos de Dia de finados na nossa
cultura.
A convite de um grupo de alunos oficializei nossa inscrição e cumprimos os
regulamentos propostos pelo CPS. Essa foi nossa primeira conquista.
Segundo desafio, a partir de muitas pesquisas e dedicação, reproduzir fielmente um
Altar nos parâmetros da cultura mexicana. Confira a reprodução a seguir:

O que você querido (a) leitor(a) acha que fizemos? Isso, reproduzimos. Diante de
aproximadamente 150 inscritos ficamos entre os três finalistas. E nós, avançamos!
Mas aqui vale acrescentar que foram dias intensos de muita ação, cumplicidade e uma
equipe de alunos muito motivada. Mobilizamos o maior número de parceiros.
Recebemos muitas doações, confeccionamos materiais e reutilizamos outros.
Refletimos em nossas aulas. Contamos com a ajuda de alunos, amigos, família e o
apoio intermitente de nossa querida unidade Fatec Barueri.
Nos agigantamos! E com direito a alguns desafios, que foram superados. Seguimos
avançando! Neste momento você poderia perguntar, mas e esta temática? Qual é a
relevância nos dias atuais?
Bem, abro um parêntese para darmos mais um passo em direção ao conhecimento e
respeito a outra cultura. A UNESCO considerou o Día de los muertos Patrimônio
Imaterial da Humanidade. Uma nação que guarda uma tradição indígena anterior à
chegada dos espanhóis e a reproduz até os dias de hoje só pode ser relevante.
Eles acreditam, de maneira muito singular, que os entes queridos já falecidos
regressam no dia 2 de novembro do mundo dos mortos para festejarem, comerem,
beberem aqui no mundo dos vivos. Uma tradição que revela a grandeza de um povo e
apresenta ao mundo sua importância: o respeito profundo aos que estão mortos.
Gostaríamos de apresentar cada detalhe desta festa, mas temos que concluir nossa
trajetória, então te convidamos a assistir a uma animação distribuída pela Walt Disney
(2017) chamada Viva - A vida é uma festa. O filme é emocionante!
Chegamos na final! Aguardamos juntos o resultado. Acreditamos, suamos, tensos
ficamos, mas não fomos nomeados como titulares do prêmio.
A pergunta agora é a seguinte: até aqui, você acha que ganhamos algo com isso? SIM!
Fortalecimento das relações, trocas de conhecimentos, risos, alegrias, parceiros para a
vida, etc. Somos privilegiados, pois nos tornamos gigantes quando nos unimos. Esta é a
essência de nossa unidade.
Somos mais Fatec Barueri!
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A FATEC BARUERI NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM – EXPOSIÇÃO:
“HITCHCOK – BASTIDORES DO SUSPENSE”
Prof. Esp. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em Comércio Exterior

Confira nesta
página:

.

.

No último dia 09 de outubro, alunos dos diversos cursos da Fatec Barueri, juntamente
com as professoras de inglês Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa e Keila Rocha Reis de
Carvalho estiveram em visita técnica ao Museu da Imagem e do Som para prestigiar a

✓ MIS – Visita

exposição Hitchcock – Bastidores do suspense.

Técnica:

Exposição
Hitchcock

A mostra trouxe um panorama da vida e obra do diretor por meio de uma expografia
interativa, cujo objetivo foi levar o visitante a um set de filmagem.
Os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer os diversos aspectos da
filmografia de Hitchcock, por intermédio
de

fotos,

croquis

manuscritos,

de

storyboards,

figurinos,

cartazes

e

materiais de divulgação dos filmes,
matérias de jornais e revistas e diversos
outros

itens,

além

de

material

audiovisual em trechos de filmes do
início da carreira do diretor.
A visita foi muito bem recebida pelos
alunos

ao

conhecimento

proporcionar-lhes
cultural

filmográfico,

aperfeiçoamento e interação em línguas
estrangeiras, com predomínio da língua
inglesa, servindo de estímulo para que
os alunos ampliem sua visão de mundo
num contexto global.
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CELEBRAÇÃO!

Aniversariantes de Outubro

1 5 d e o u t u b r o – D ia d o s
Professores
“Se não morre aquele que escreve um
livro e planta uma árvore, com mais
razão não morre o educador que
semeia vida e escreve na alma.”
Bertolt Brecht

Parabenizamos a todos os docentes, com
gratidão pela dedicação ao melhor ensino!!!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

28 de outubro – Dia do
Funcionário Público
“A mais honrosa das ocupações é
servir o público e ser útil ao maior
número de pessoas.”
Michel de Montaigne

Parabenizamos aos colaboradores da nossa
Fatec pela significativa data comemorativa!

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Profa. Keila Rocha Reis de Carvalho

02/10

Profa. Cinira Gomes Lima Melo

05/10

Prof. Dewar Taylor Carnero Chavez

06/10

Heloisa Mary Romanini de Carvalho

21/10

Visite-nos em:
http://www.fatecbarueri.edu.br
Sugestões:
comunica.barueri@fatec.sp.gov.br
Diretora:
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Editora Responsável:
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
Diagramação:
Discente Ronald Galdino da Silva

Fatec Barueri (página oficial)
www.facebook.com/fatecbaruerioficial
TV Fatec Barueri: www.youtube.com/
user/fatecbar

