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CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Caminhando para o encerramento de mais um ano, no dia 14 de
dezembro de 2018 realizamos a confraternização, na qual todos que exercem
atividades laborativas na instituição foram convidados.
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E MUITO MAIS!

Boa Leitura!

Em 2018 colhemos extraordinários resultados do trabalho em equipe realizado
com coragem, perseverança e foco. Assim, tivemos relevantes razões para
festejar! Dentre as nossas expressivas conquistas, destacam-se: dois novos
cursos superiores (Design de Mídias Digitais e Gestão de Recursos Humanos);
aumento expressivo na demanda dos cursos, por meio do processo seletivovestibular; recebimento de mobiliário, impressoras, computadores e data
shows; aumento do quadro de colaboradores; reforma da copa, com armários
embutidos e novos eletrodomésticos; máquina de café instalada no espaço de
convivência; aumento das HAEs da nossa Unidade; melhoria no conforto da
sala dos professores, que atualmente conta com máquina de café, rack,
televisão e impressora; proposta de ampliação das dependências da Unidade
de Ensino, em face de alinhamento com a Prefeitura de Barueri; processo
licitatório do espaço da cantina concluído, de modo que iniciaremos o semestre
com lanchonete em funcionamento; ampliação do horário de funcionamento da
biblioteca; padronização dos quadros de avisos; recebimento da biblioteca
digital; criação do quadro “Bem-Estar”; implantação da expedição do diploma
digital; renovação de reconhecimento do CST em GTI pelo tempo máximo, bem
como Conceito 4 no ENADE para o mesmo curso; realização da Escola de
Inovadores; ar condicionado em funcionamento; destinação de sala própria
para orientação de estágio; redução da evasão nos nossos cursos em mais de
30%; desenvolvimento de diretrizes sólidas quanto aos procedimentos e
orientações sobre estágio supervisionado.
Orgulho de pertencermos à Fatec Barueri!
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IMPLANTAÇÃO DO DIPLOMA DIGITAL NA
FATEC BARUERI
Profa. Esp. Maria Cristina Pacheco Lima
Diretora de Serviços Acadêmicos

O Centro Paula Souza (CPS) inova e dá um importante passo em tecnologia
e segurança da informação. A partir de agora todos os diplomas passam a
ser emitidos em formato eletrônico e assinados digitalmente.
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✓ Implantação
do Diploma
Digital

Na implantação desse procedimento, nove Fatecs foram selecionadas, para
a realização de um “teste piloto”, sendo que a Fatec Barueri está nesta
relação e atualmente já está expedindo digitalmente os diplomas!
O certificado digital funciona como uma identidade virtual que permite a
identificação segura e inequívoca do documento eletrônico gerado pela
autoridade certificadora, que no caso do Centro Paula Souza é a Imprensa
Oficial de São Paulo.
Assim, após o registro, expedição e validação das assinaturas digitais da
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro (Diretora da Fatec Barueri) e
autoridades da Administração Central do Centro Paula Souza nossos
formandos passaram a ter Diploma Digitais. A Imprensa Oficial de São
Paulo envia ao nosso aluno formado, por e-mail, o link de acesso ao
certificado, que pode ser armazenado em diversos dispositivos, (pen drive,
HD externo, em um computador ou cartão de memória) ou de modo remoto
(um servidor em nuvem, em uma pasta de e-mail, em um site de
armazenamento).
Além das facilidades e da segurança envolvida em todo processo, é
importante frisar que o tempo entre a colação de grau dos formados e o
acesso ao seu diploma foi otimizado de forma significativa.
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CST EM LOGÍSTICA E CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
RECEBEM VISITA DE ESPECIALISTAS DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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✓ Visita de
Especialistas

No dia 09 de novembro recebemos a visita de especialistas indicados
pelo CEE para a emissão de Relatório Circunstanciado sobre o Pedido
de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Logística, bem
como para a emissão de Relatório Circunstanciado sobre o Pedido
de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em
Transporte Terrestre.
Como de costume, tivemos toda a comunidade fatecana, conforme
as atribuições, atuando de modo harmonioso e colaborativo para o êxito
das atividades e assim o trabalho em equipe, focado na excelência, foi
novamente destaque!
A organização, o acolhimento, os registros documentais precisos e o
envolvimento
da direção, das
coordenações
dos
cursos,
dos
docentes, do corpo técnico e dos discentes foram considerados e
expressados pelos especialistas.
No fechamento dos trabalhos um dos especialistas fez um
apontamento gratificante, que merece ser compartilhado; disse que embora
tenhamos uma estrutura diferenciada (predial e organizacional), o maior
patrimônio da nossa Unidade de Ensino está no sentimento que
despertamos no corpo discente, o qual foi externado em reunião,
mencionando que estudam numa instituição que realmente se importa com
o bem-estar deles, atentando-se à melhor formação profissional e cidadã.
Agradecemos pelo empenho de todos e seguimos confiantes em uma
devolutiva positiva do CEE!
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PEFIL DOS EGRESSOS EM EVENTOS
Gabriely Pimentel
Nov./dez. de 2018

Discente do 4º Semestre do CST em Eventos
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A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Estágios, sob orientação da Profa.
Dra. Viviane Veiga Shibaki e teve por objetivo conhecer o perfil profissional
dos egressos do Curso de Eventos e analisar as oportunidades do mercado
de trabalho na área.
Em princípio foram contatados 71 egressos, os quais se formaram desde 2015
até o segundo semestre de 2018. Como abordagem foram direcionadas as
seguintes perguntas: 1) Está trabalhando no momento? 2) Se sim, na área de
eventos? 3) Se sim, em qual empresa e em que função? Os dados coletados
foram transformados em gráficos para uma melhor compreensão.

página:

✓ Perfil do
Egresso de
Eventos
Gráfico 1: Dos 71 ex-alunos, 63 responderam à pesquisa, totalizando 88,8%
e 8 ex-alunos não retornaram o contato, totalizando um percentual de 11,2%
Gráfico 2: Dos que responderam, 79,36% estão trabalhando e apenas 20,64%
não.
Gráfico 3: Após afirmarem que estão trabalhando, 66% disseram estar
desempenhando funções na área, sendo que 34%, ainda não se inseriram ao
mercado.
Gráfico 4: Quando perguntados sobre a área de atuação em Eventos, 18,18%
disseram atuar em planejamento e organização de eventos, 9,09% em
promoção de eventos, 12,12% em cerimonial público e social, 9.10% em
Comunicação e Marketing e 6,06 desempenhando a função de treinee. O
menor percentual ficou entre a área técnica de som e luz e área financeira em
eventos, ambos com 3,03%. Já o maior percentual ficou com a função de
produção de eventos, totalizando 24,24%. Além dos ex-alunos que afirmaram
trabalhar com eventos, mas sem área específica, denominados freelancer
com 15,15%.
Após a coleta de dados e tabulação, foi possível verificar que mais da metade
dos alunos contatados está trabalhando com eventos após a sua formação.
Devido à abrangência da área, estes exercem diferentes funções e aplicam
suas habilidades e competências adquiridas durante o período em que foram
discentes do curso. Este resultado positivo incentiva a direção, docentes e
atuais alunos a continuarem trabalhando juntos para o reconhecimento e
crescimento do Curso Superior de Tecnologia em Eventos da Fatec Barueri.
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VESTIBULAR DA FATEC BARUERI É DESTAQUE!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Nov./dez. de 2018

Diretora da Fatec Barueri
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Estamos tendo crescimento gradativo e expressivo a cada processo
seletivo de vestibular, conforme podemos observar nas planilhas abaixo:
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✓ Vestibular
FATEC

PROCESSO SELETIVO - 1º Semestre de 2018
CURSOS
Comex (Tarde)
3,23
Comex (Noite)
11,93
Eventos
3,48
Gestão de TI
5,73
Transporte Terrestre
3,18
Logística
1,33
Inscrições pagas
Inscrições não pagas
PROCESSO SELETIVO - 2º Semestre de 2018
CURSOS
Comex (Tarde)
2,0
Comex (Noite)
9,73
Eventos
2,35
Gestão de TI
4,78
Transporte Terrestre
2,35
Logística
1,63
Design de mídias digitais
8,93
Inscrições pagas
Inscrições não pagas
PROCESSO SELETIVO - 1º Semestre de 2019
CURSOS
Comex (Tarde)
3,05
Comex (Noite)
13,63
Eventos
2,83
Gestão de TI
6,18
Transporte Terrestre
2,18
Logística
1,70
Design de mídias digitais
9,70
Gestão de RH
7,70
Inscrições pagas
Inscrições não pagas

DEMANDA

INSCRIÇÕES
129
477
139
229
127
53
1.154
1.081

DEMANDA

INSCRIÇÕES
80
389
94
191
94
65
357
1.270
1.148

DEMANDA

INSCRIÇÕES
122
545
113
247
87
68
388
308
1.878
1.950

Os números alcançados neste processo seletivo 2019.1 e o
crescimento observado a cada semestre é indicativo de que nosso trabalho
está na direção correta - a direção para a notoriedade da excelência do ensino
que juntos projetamos para a Fatec Barueri!
Registramos, mais uma vez, com orgulho e de forma incansável, que
os sentimentos de "trabalho em equipe", "respeito ao próximo", "atuação com
foco na melhoria contínua", "aprendizagem diária" e "satisfação de pertencer
à Fatec Barueri" têm viabilizado o êxito de todas as ações, tornando-nos cada
vez mais fortes e unidos!
A Direção agradece e parabeniza muitíssimo a coordenação
do vestibular, as coordenações dos cursos, o corpo docente, o corpo técnicoadministrativo e o corpo discente!!! O empenho perseverante da "equipe
fatecana" proporcionou novamente um resultado surpreendente!
Neste processo seletivo tivemos ao todo (somando inscrições pagas e
não pagas) o número de 3.928 inscrições para a nossa Unidade de
Ensino! São números recordes que expressam o quanto nossa Fatec está
sendo conhecida e almejada para a melhor formação profissional!
Unidos somos fortes! Unidos podemos mais. Somos todos Fatec
Barueri!
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CURSO FORMA CIDADÃOS PARA TRANSFORMAR A CIDADE
DE BARUERI
Sra. Mariana Victorino
Equipe de Comunicação da Fundação Alphaville

Seja parte da mudança – esse foi o mote do curso aberto ao público, para
Agentes de Sustentabilidade, que seguiu a metodologia da Fundação
Alphaville e foi oferecido gratuitamente pela Secretaria de Recursos Naturais
e Meio Ambiente de Barueri no período de 19 de setembro a 28 de novembro,
com aulas ministradas na Fatec Barueri. Os Agentes de Sustentabilidade é
uma boa oportunidade para quem sempre quis contribuir com seu município,
mas nunca soube exatamente como começar.
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✓ Curso de
Formação
de
Cidadãos

A turma de Agentes de Sustentabilidade de Barueri contou com cerca de 30
participantes. Com o objetivo de formar cidadãos mais atuantes, foram
oferecidas 60 horas de aulas teóricas e práticas com especialistas, visitas
técnicas e noções de elaboração de projetos para que os participantes
pudessem desenvolver ações que contribuam com o desenvolvimento
sustentável do município. O conteúdo teórico foi ministrado na Fatec Barueri,
contribuindo com a visibilidade e sucesso do curso a partir da cessão de uma
sala de aula exclusiva para a realização das aulas.
“Fiz o curso com muita satisfação e descobri novas oportunidades dentro da
área de sustentabilidade. Uma vez concluído esse curso, eu gostaria de atuar
nas comunidades mais carentes. Aqui na região de Barueri nós temos alguns
bairros com uma certa carência e eu gostaria de envolvê-los na educação
ambiental e com isso trazer mais dignidade, mais reconhecimento social a
esse pessoal”, Luis Roberto, 60 anos – Gestor Ambiental.
Todo o conteúdo programático do curso foi dividido em três módulos. No
primeiro, os participantes conheceram o cenário ambiental da cidade para se
inteirar de temas como gestão de resíduos sólidos, educação ambiental,
biodiversidade, áreas verdes e parques. Já o segundo módulo foi destinado
ao planejamento de ações para contribuir com a melhoria da qualidade de
vida da população e com transformações efetivas para a cidade. No terceiro
e último módulo foi o momento de tirar as ideias do papel, com a aplicação
prática dos projetos desenvolvidos no decorrer do curso por meio de ações
individuais ou em grupo.
Participaram da equipe de educadores Ricardo Benitez e Diandra Thomaz da
Fundação Alphaville, Ivan Vanderley Silva, diretor do Departamento Técnico
de Biodiversidade da SEMA Barueri, Edson Akira Mihara, diretor técnico do
Departamento de Qualidade Ambiental de Barueri, Ademir do Nascimento,
coordenador geral de Parques do Município de Barueri e Yara Maria
Garbelotto, diretora do Departamento de Planejamento Urbano da cidade.
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FATEC BARUERI É VENCEDORA NO INTERFATEC
E RECEBE O TÍTULO DE BICAMPEÃ
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Pelo segundo ano consecutivo a
Fatec Barueri ganha o Interfatec!
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Nossos alunos-atletas voltaram
do campeonato realizado nos dias 15,
16, 17 e 18 de novembro na Fatec Itu
com o troféu!
Parabenizamos pela conquista!
Que venham mais premiações em 2019!
Confira os times e as modalidades:

✓ FATEC
vencedora do
INTERFATEC
Campeões do basquete masculino

3o lugar do atletismo feminino e masculino

3º lugar do vôlei masculino

3o lugar handebol feminino

Campeãs do futsal

Campeões do futsal masculino

Campeãs do vôlei

Torcida e atletas da Atlética
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Já pensou em fazer um Intercâmbio?
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Profa. Esp. Maria Cristina Pacheco Lima
Diretora de Serviços Acadêmicos
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A Assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula Souza visa promover
a cooperação entre o CPS e as universidades, empresas e centros de pesquisa
internacionais, pois entende que a educação pelo futuro deve ser tomada como
um processo sem fronteiras, direcionado ao progresso científico e tecnológico.
Além do ganho na vivência do multiculturalismo, o intercâmbio em países
estrangeiros proporciona o acesso aos conhecimentos tecnológicos diversos, o
que leva a formas diversas com as quais um profissional pode atender às novas
demandas da globalização.
O programa de intercâmbio pode acontecer por meio do acesso a uma
plataforma online ou por meio de viagem internacional, cujo foco pode ser a
educação de nível superior, pesquisa acadêmica ou fins profissionais.

✓ Intercâmbio

Conheça um pouco sobre cada programa:
1. Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional
Objetivo do programa: Promover e incentivar o intercâmbio de alunos das
Fatecs, através da facilitação da sequência dos estudos em universidades que
tenha acordo de cooperação acadêmica estabelecido com o CPS.
2. Programa de intercâmbio em parceria com a Academia de Ciências
Aeronáuticas da Universidad Federico Santa Maria (UFSM), Chile.
Objetivo do programa: Possibilitar aos alunos regulamente matriculados nas
Fatecs (Faculdades de Tecnologia), dos cursos tecnológicos de Automação e
Manufatura Digital, Projetos de Estruturas Aeronáuticas e Manutenção de
Aeronaves, a oportunidade de realizar um semestre acadêmico, na Academia
de Ciências Aeronáuticas da Universidad Federico Santa Maria (UFSM) – Chile.
3. Programa Top Espanha – Santander Universidades
Objetivo do programa: fomentar o conhecimento no idioma Espanhol e da
cultura espanhola através de um curso de 03 semanas em uma das instituições
mais tradicionais da Europa, a Universidade de Salamanca.
Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades
Objetivo do programa: Contribuir, por meio de concessão de uma bolsa-auxílio
no valor equivalente a 3 mil euros, para incentivar o intercâmbio de estudantes
das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), nos países da região da Ibero-América.
Quer
saber
mais?
Acesse
link https://www.cps.sp.gov.br/arinter

o site

do

CPS,

através

do

e acompanhe os editais que são publicados no mural da nossa Secretaria
Acadêmica.
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Ainda ficou com dúvida? A Fatec Barueri irá trazer para a comunidade discente
as experiências de seus alunos que foram contemplados no programa de
intercâmbio internacional.
Neste boletim trazemos o depoimento do Henrique da Silva Pena, aluno do
Curso Superior de Tecnologia em Eventos, selecionado para o Programa de
bolsas Ibero-americanas do Santander Universidades do segundo semestre de
2018, que irá para a Universidad Del Caribe – Unicaribe em Cancún no primeiro
semestre de 2019. Ele participou da reunião de pré-embarque, que visa
esclarecer dúvidas com a equipe da ARINTER e agora só aguarda a
confirmação da viagem.
(Reunião de Pré-Embarque)
Segue relato do Henrique da Silva Pena, aluno do Curso Superior de Tecnologia
em Eventos, selecionado para o Programa de bolsas Ibero-americanas do
Santander Universidades:

✓ Intercâmbio

“A minha experiência de intercâmbio começou bem antes
de entrar na FATEC, pois tenho algumas pessoas
conhecidas que já estudaram na instituição, que me
informaram de vários benefícios que a FATEC oferece,
dentre esses benefícios, o intercâmbio.
Quando passei no vestibular, decidi então que esse seria
um dos meus objetivos dentro da faculdade, e desde
então fiquei sempre atento nos informativos via SIGA e
buscando o máximo de informações possíveis sobre os
programas.
Não foi um caminho fácil, tive que me dedicar muito,
estudar bastante, abrir mão de muitas coisas, para tirar
boas notas e ter poucas faltas, para assim poder ser
classificado para uma segunda fase do programa. Nessa
segunda fase tive que fazer uma entrevista em
espanhol, que também foi uma etapa que exigiu muito
esforço e estudo.
Entretanto, nesse período nunca estive sozinho, tive a
ajuda da minha família, professores e meus colegas de
classe que me ajudaram muito nessa caminhada, sem
eles não seria possível essa conquista.
Sinto-me muito feliz e honrado, tenho certeza que vai ser
algo que mudará minha vida para sempre, espero que
cada vez mais alunos possam ter essa oportunidade."
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Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Temos orgulho de compartilhar com todos que o Sr. Roberto Gomes,
colaborador da Fatec Barueri, concluiu com êxito, o 1º ano do Curso Superior
de Biblioteconomia.
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Registramos que o Sr. Gomes, como é conhecido, cuida da nossa
Unidade de Ensino com zelo e carinho há 10 anos, contribuindo, assim,
expressivamente, com a nossa Fatec Barueri.
Parabenizamos o nosso colega de trabalho e sempre amigo pelo êxito
no prosseguimento dos estudos!

✓ Conquista do
Sr. Gomes
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COM FOCO NA EXCELÊNCIA DO ENSINO, A FATEC
BARUERI SE APROXIMA DO GRUPO DE EDUCAÇÃO
FISCAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
No dia 22 de novembro do corrente ano recebemos, com muita honra,
representantes do Grupo de Educação Fiscal da Fazenda do Estado de São
Paulo.
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✓ Educação

A aproximação da nossa instituição com o Programa de Educação
Fiscal Estadual ocorreu em face da dedicação do Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes que, com êxito, possibilitou esta frente de ação. Somos gratos pelo
zelo que o professor demonstra à nossa Fatec e às boas repercussões que
resultam do seu trabalho.
Na reunião realizada na Fatec, alinhamos com o referido grupo, dirigido
pela Sra. Magda Wajcberg (Diretora do Centro de Educação Fiscal, da
Fazenda do nosso Estado). Em princípio, três ações do Programa de
Educação Fiscal que poderão ser desenvolvidas com os estudantes a partir
do próximo semestre, após trâmites administrativos necessários junto ao
Centro Paula Souza:

Fiscal

I - PAFE – Parceiros de Atendimento da Fazenda Estadual
Oferecimento de capacitação aos alunos da Fatec Barueri quanto às
questões tributárias estaduais com vistas ao atendimento ao público.
Notadamente os acadêmicos dos CST em Comércio Exterior e Gestão de
Recursos Humanos terão seus currículos enriquecidos, em face da formação
com aderência temática.
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II - Disciplina Universitária de Educação Fiscal
Oferecimento de curso gratuito de extensão aos alunos da Fatec
Barueri. A carga horária proposta será de 30 horas, em 10 encontros de 3
horas cada, que poderão ser realizados aos sábados. O Grupo de Educação
Fiscal da Fazendo do Estado de São Paulo, buscando agregar valor à
formação dos nossos acadêmicos estruturará proposta de curso que se alinhe
à nossa meta de formar os melhores profissionais para o mercado de trabalho.
III - Programa Fazenda Aberta
Oferecimento de palestras sobre Educação Fiscal, com visitas técnicas
às dependências da Secretaria da Fazenda. O Representante Regional de
Educação Fiscal, Sr. Silas Ferraz, estará definindo o cronograma com os
coordenadores dos CST em Comércio Exterior e Gestão de Recursos
Humanos. As ações de Educação Fiscal contarão com os exímios
profissionais da Fazenda do Estado de São Paulo, de modo que teremos alto
nível de qualidade nos conteúdos abordados.
Seguimos confiantes nas ações institucionais que
objetivam o melhor ensino!

FATEC BARUERI CONTRIBUINDO
COM A POLÍTICA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

✓ Educação
Fiscal

✓ Educação

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
No dia 10 de dezembro do ano em curso, integrando o Órgão Gestor
da Política Municipal de Educação Ambiental, estivemos na FIEB
participando das discussões quanto às políticas públicas da área que serão
implantadas em 2019 na cidade de Barueri.

Ambiental
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AGRA - FATEC BARUERI:
Aplicativo de Gerenciamento de Requerimentos Acadêmicos
Victor Hugo Oliveira de Almeida
Graduando do CST em Gestão da Tecnologia da Informação
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✓ AGRA –
Aplicativo de
Gerenciamento
de
Requerimentos
Acadêmicos

O Aplicativo de Gerenciamento de Requerimentos Acadêmicos (AGRA) é o
software desenvolvido pela turma do 5º semestre, do Curso de Tecnologia em
Gestão da Tecnologia da Informação (GTI), iniciado em 2018/1, para o projeto
interdisciplinar "Atividade Autônoma de Projeto" (AAP). O sistema tem a função
de ser a plataforma que permite aos alunos, matriculados na Fatec Barueri,
realizarem suas requisições de atestados e/ou formulários. Outra
funcionalidade é a exibição de progresso das solicitações, sob o gerenciamento
feito pela secretaria acadêmica e coordenadores da instituição.
A AAP do segundo semestre de 2018 foi feita a proposta para que a turma do
6º semestre de GTI deveria realizar aprimoramentos no software. Essas
modificações deveriam demonstrar os conhecimentos adquiridos com as
disciplinas do curso e atender às solicitações feitas pela Diretoria Acadêmica
da unidade, sobre as funcionalidades que exponham os dados referentes aos
requerimentos de trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula e
desistência de disciplinas, também criando os usuários gerenciais da secretaria.
No dia 4 de dezembro de 2018, de 10h às
11h. na sala 26 da instituição Fatec Barueri,
foi realizada a apresentação da AAP
intitulada
“AGRA
Aplicativo
de
Gerenciamento
de
Requerimentos
Acadêmicos". A apresentação contou com a
participação dos integrantes da equipe que
realizou o projeto, sendo assistida pela
banca avaliativa formada pelos professores:
João Gilberto Pinho (orientador do projeto),
Paulo Masys e Luciano Deluqui Vasques,
além da presença do professor Marcelo
Eloy Fernandes (orientador do projeto
AGRA no primeiro semestre de 2018).
Equipe dos Discentes: Caike Uchôa Almeida, Caio Cezar Lourenço, Caroline Bianchoni
Santos, Claudia Ribeiro, David Alves Recuto, Diego de Souza Pinho, Edson Martins de
Abreu, Elidiane Martins Bispo, Jeonatã Apostolo de Oliveira, Jhonnatan Fernando Jordan
Antunes Neves Silva, Lucas de Senna Kumagai, Raquel Beatriz Bortolucci, Thabata Beatriz
Floriano do Carmo, Victor Hugo Oliveira de Almeida e Vinícius Gabriel de Souza Rodrigues.

A agenda seguida pelo grupo abordou a definição do projeto AGRA,
apresentando as funcionalidades do software e tratando as relações de
requisitos levantados para atender as necessidades da Secretaria Acadêmica,
conforme as perspectivas de segurança da informação, gestão do
conhecimento e inteligência de negócios.
O trabalho atendeu aos pedidos e expectativas, tendo a aprovação da banca
que, com as devidas ressalvas, pontuou sobre o futuro do software, que será
registrado e implantado no sistema da Fatec Barueri para o uso de alunos,
coordenação e Secretaria Acadêmica.
O AGRA é o resultado de esforço e trabalho em equipe, demonstrando o
alinhamento da instituição e seus discentes com o princípio da melhoria
contínua e autodesenvolvimento, deixando um legado para ser visado
internamente e externamente.
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página:

✓ Novo
laboratório

✓ Parceria
CST em
Logística

MAIS UMA MELHORIA NA ESTRUTURA DA FATEC
BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Diante do aumento da demanda dos nossos cursos superiores, quanto
à existência de laboratórios de informática destinados à realização de aulas
práticas, pesquisas, trabalhos e uso de softwares, atuamos e logramos êxito
na estruturação de mais um laboratório de informática.

O
novo
laboratório,
antes sala de
aula,
está
localizado
na
sala 25 – 1º

andar e equipado com 41 (quarente e um) novos computadores, com
vistas ao pleno atendimento das atividades acadêmicas.
Registramos nossos agradecimentos aos colaboradores Luciano Leite
Gustavo e Roberto Gomes, que atuaram com presteza na montagem do
laboratório.

O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA DA
FATEC BARUERI TERÁ MAIS UMA FERRAMENTA PARA
AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Neste mês de dezembro foi encaminhado para assinatura da nossa
Superintendente, Profa. Laura Laganá, um acordo de parceria entre o
Centro Paula Souza e a empresa Alcis para fornecimento de um software
de gestão de logística, que irá proporcionar aos alunos associarem o
conhecimento teórico adquirido na sala de aula com as experiências
práticas desta área do saber.
Esta parceria é resultado do trabalho realizado com afinco pelo
Coordenador do CST em Logística da nossa Unidade de Ensino,
Professor Me. Antônio Fernando Degobbi, que atuou para este fim,
dedicando-se com vistas ao cumprimento de todas as exigências legais,
desde o mês de maio.
Registramos que esta iniciativa da Fatec Barueri gerará frutos para
todas as Unidades de Ensino do Centro Paula Souza (Fatecs e Etecs),
pois trabalhos estão sendo realizados para que este software esteja ao
alcance de todos os acadêmicos deste eixo de formação tecnológica.
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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EVENTO: FESTIVAL SAÚDE BARUERI!
Nov./dez. de 2018

Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira

Ano 1 - Edição 4

Organização de Eventos Institucionais

Confira

No dia 01 de dezembro de 2018, das 9h às 16h, ocorreu o Festival
Saúde Barueri, o qual fez parte do Projeto Integrador do 2º 4º e 6º semestres,
do CST em Eventos, sob a orientação das professoras Fernanda Castilho,
Vilma Moreira e Bárbara Gambaré. O festival ofereceu diversas atividades:
aulas pilates, dança e capoeira, além de atendimentos ao público e
apresentações culturais. Confira as fotos:

nesta
página:

✓ Festival
Saúde
Barueri
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1ª TURMA DO CST EM LOGÍSTICA APRESENTA O TG1
Nov./dez. de 2018
Ano 1 - Edição 4

Confira
nesta
página:

Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes
Docente do CST em Design de Mídias Digitais
No dia 11/12/2018 tivemos a grande satisfação da apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso da turma primeira turma do CST em
Logística da Fatec Barueri. Neste dia os trabalhos apresentados sob a
orientação do Prof. Me. Euclides Reame Junior mostraram-se de qualidade
excepcional e de cunho prático, todos ligados à área de formação do curso.
Destacando os trabalhos “Operacionalização das atividades logísticas com
ênfase no estoque em um operador logístico” dos autores Diogo Lopes, Gean
Passos e Yasmin de Araujo, “EPI´s obrigatórios no transporte de produtos
perigosos pelo modal rodoviário” de autoria dos alunos Eric Prado Cruz,
Joyce Labrego, Paulo Roberto Teodoro e Samila Camargo Martins e “A
logística humanitária e as situações emergenciais” dos autores Juliana
Cristina Mello dos Santos Silva, Larissa Ursulino de Lima, Luciano Lemos
Vidal e Maria Juliana de Oliveira Silva. Na data da apresentação a banca foi
composta pelo coordenador Prof. Ms. Antonio Fernando Degobbi e Prof. Dr.
Marcelo Eloy Fernandes, que assistiram as apresentações e consagraram a
qualidade do projeto até o momento.

✓ TG1 de
Logística

A todos os alunos do CST em Logística, os nossos parabéns pela conclusão
desta importante etapa acadêmica. Para o próximo semestre aguardamos os
resultados das finalizações dos projetos de TCC.
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JÁ DE OLHO NO PRÓXIMO SEMESTRE!
Nov./dez. de 2018
Ano 1 - Edição 4

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

No dia 14 de dezembro de 2018, foi aprovado na 35ª Reunião
Ordinária da Congregação o calendário acadêmico do 1º semestre de
2019 da Fatec Barueri.

Confira
nesta
página:

✓ Calendário
Acadêmico
2019/1
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EVENTO: RITOS DE PASSAGEM – 9ª EDIÇÃO
Nov./dez. de 2018

Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
Docente e Tutora do 1º Semestre do CST em Eventos

Ano 1 - Edição 4

Confira
nesta
página:

Desde 2014/1 acontece o evento Ritos de Passagem, o qual é uma atividade
realizada pelos alunos do 1º semestre do CST em Eventos. A atividade
constitui-se em planejar, desenvolver e apresentar no final do semestre um
evento que represente as transformações que os alunos passaram durante
o 1º semestre do curso. Por isso denomina-se Ritos de Passagem, visto que
ao iniciar um curso de graduação, para muitos que vêm do nível médio,
representa um desafio, o que deverá ser superado e transformado para
cumprir esta primeira jornada.
Assim, a turma tem de trabalhar em equipe e desenvolver esta atividade que
requer: planejamento, organização, utilização de estratégias para que o
evento aconteça. Nesse sentido, confira algumas fotos do evento que
ocorreu no dia 14/12/18.

✓ Ritos de
Passagem

Tema do Evento: Rito Verão

Turma na abertura do evento

Cenário do evento

Tenda com mesa para convidados

Turma plantando um ipê amarelo

Turma com a mesa de A&B
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ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE INOVADORES
Profa. Dra. Alair Helena Ferreira
Nov./dez. de 2018
Ano 1 - Edição 4

Confira
nesta
página:

✓ Escola de
Inovadores

A escola de inovadores é um programa criado pela Agência INOVA Paula
Souza, que visa disponibilizar o ferramental necessário básico para a
formação empreendedora de alunos e ex-alunos, bem como, pessoas da
comunidade e seu entorno socioeconômico.
O objetivo principal é fornecer ferramental básico de Empreendedorismo e
Inovação criando um ambiente criativo para que os participantes se capacitem
a desenvolvam modelos de negócios sustentáveis, possíveis de serem
viabilizados por meio de uma startup.
A primeira escola de inovadores da região foi implementada na Fatec de
Barueri com o apoio da direção, empresas do entorno e comunidade.
Os impactos desse projeto foram positivos no sentido de aproximar os
participantes ao ambiente de inovação e aprendizagem, com a participação
de docentes e empresas. Essa cultura de inovação transborda para novas
oportunidades de negócio.
Essa dinâmica gera um efeito multiplicador junto ao entorno, com projetos de
possíveis novas empresas e empregos com foco na economia criativa.
No dia 15/12 tivemos o encerramento do evento, com 31 alunos que
finalizaram o curso. Abaixo, foto da turma com as professoras: Renata, Alair,
Degobbi, Margibel e Wander, além dos alunos voluntários do Curso de
Eventos.

Aguardem a divulgação da próxima oferta da II Escola de INOVADORES DA
NOSSA REGIÃO!
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CELEBRAÇÃO!

Aniversariantes de Dezembro/18
NOME

Aniversariantes de Novembro/18
NOME

DIA

JOSENILSON COSTA DE OLIVEIRA

3

ERNESTINA DE LOURDES CARDOSO FRIGELG

11

JOELMA BARBOSA SANTOS

15

FERNANDA CASTILHO SANTANA

16

CARLA CRISTINA MAIA DOS SANTOS

17

CLAUDIO APARECIDO MARQUES

20

UILLICRE JAQUISON DA SILVA

22

GABRIELLI CIFELLI

28

DIA

SANDRO FRANCISCO DETONI

1

NALINE BELMIIRO FREITAS SILVA

6

HELENA DAMELIO

9

MARIA EDNA DA SILVA GOMES

9

LILIAN MARQUES SILVA

12

JULIA DE ALVARENGA MONACO

14

MARCELO TSUGUIO OKANO

15

VIVIANE MINATI PANZERI

16

VALERIA DA CUNHA CAMPOPIANO

17

LUCIANO LEITE GUSTAVO

19

BARBARA GAMBARE DOS SANTOS

19

VIVIANE VEIGA SHIBAKI

21

TADEU ZACCARELLI TAVARES

22

Aniversariantes de Janeiro/19

NOVO COLABORADOR
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
No dia 11 de dezembro, a Secretaria
Acadêmica da Fatec Barueri passou a contar
com mais um colaborador - o Sr. Abdon
Santos Borges, funcionário da Prefeitura, que
foi gentilmente cedido à nossa Unidade de
Ensino.

NOME

DIA

JOSE ROBERTO ALVES MACHADO

9

LECIA DOS SANTOS MILAGRE

18

RUBENS DE OLIVEIRA PASSOS

18

EUCLIDES REAME

19

MARTA IGLESIS FARRERO

23

Visite-nos em:
http://www.fatecbarueri.edu.br/
Sugestões
comunica.barueri@fatec.sp.gov.br
Diretora
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Desejamos sucesso ao Sr. Abdon
nesta nova fase. Estamos certos de que
poderemos contar com o seu empenho,
dedicação e profissionalismo.

Editora Responsável
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
Diagramação
Discente Ronald Galdino da Silva
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