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BOAS-VINDAS!
Edição
Especial
confira as
matérias nas
seções:
✓ Comemoração
e Conquistas
✓ Visitas
✓ Atividades
✓ Reuniões

E MUITO MAIS!

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

Iniciamos o segundo semestre de 2019 com
lembranças das importantes conquistas e
atividades acadêmicas do primeiro semestre
deste ano, trazendo também realizações do
mês de agosto!
Que tenhamos um semestre letivo próspero,
com boa motivação e espírito de união!
Juntos somos fortes!
Juntos podemos mais!
Juntos somos Fatec Barueri!

Boa Leitura!
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
PRESTA HOMENAGEM À FATEC BARUERI!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

No dia 17 de junho de 2019, às 14h, no Plenário Wagih Salles
Nemer, ocorreu a solenidade de entrega da Moção de Aplausos à
nossa Fatec Barueri (Moção n. 09/2019), pelos 10 anos de contribuição
à educação e ao desenvolvimento do Município.

Confira
nesta
página:

✓ Moção de
Aplausos!

Na
ocasião
estavam
presentes:
o
Superintendente da FIEB, Prof. Luiz Antonio
Ribeiro, o Vereador e Vice-presidente da
Câmara Municipal de Barueri, Sr. Alan
Miranda, o Secretário da Justiça e Cidadania
do Estado de São Paulo, Prof. Dr. Paulo
Dimas de Bellis Mascaretti, o Secretário Geral
da Câmara Municipal de Barueri, Sr. Jonas
Gomes
e autoridades
militares,
docentes, discentes,
servidores técnicoadministrativos da
Fatec
Barueri
e
convidados.

Além da homenagem prestada à nossa Unidade de Ensino,
na condição de Professora e Diretora da Fatec Barueri, também fui
homenageada, recebendo a Moção de Aplausos nº 08/2019 que me
deixou muito honrada.

Leia mais!
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COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO:
10 ANOS DA FATEC BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta

No dia 19 de junho aconteceu a Comemoração do Aniversário
dos 10 anos da Fatec Barueri, e foi um dos momentos mais memoráveis
da nossa faculdade.
O evento foi tomado por grande emoção, pois tivemos a
oportunidade de recordar a trajetória da nossa Unidade de Ensino ao
longo dos anos, refletindo sobre o quanto a Fatec cresceu e transformou
a vida de alunos que por aqui passaram.

página:

✓ Nossa
comemoração!

Com uma programação que foi
cuidadosamente preparada para atender
os três períodos do dia, de modo que
todos: professores, servidores técnicoadministrativos
e
alunos pudessem
confraternizar.
Confira o que
aconteceu no evento:

Dentre esses momentos de muita emoção, a participação dos exdiretores desta Unidade de Ensino, Prof. Dr. Paulo Cesar Aparecido de
Oliveira, que foi diretor, no período de agosto de 2009 a março de 2013 e
o Prof. Dr. Evandro Cleber Silva, no período de abril de 2013 a julho de
2017, demonstrando que o objetivo comum de todos é a Educação
Superior de qualidade.

Da esquerda para direita: Prof. Paulo C. A. de Oliveira,
Profa. Renata Giovanoni Di Mauro e Prof. Evandro Cleber da Silva.
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É necessário ressaltar também que tivemos a participação de alunos,
ex-alunos, professores, coordenadores e da direção, com uma programação
musical belíssima. Confira algumas fotos do evento:

Confira
nesta
página:

✓ Nossa
comemoração!

Veja mais
fotos!
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SOLENIDADE DE DESCERRAMENTO DA PLACA
COMEMORATIVA DE COMEX
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ Solenidade
10 anos de
COMEX!

A solenidade de descerramento da placa comemorativa aconteceu
no auditório da nossa Fatec Barueri, no dia 19 de agosto de 2019, com a
participação dos alunos, coordenadores e direção. Além disso, contamos
com as ilustres presenças do Secretário da Indústria, Comércio e Trabalho
de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo), do Vereador e Vicepresidente da Câmara Municipal de Barueri, Sr. Alan Miranda e da Profa.
Marinês Oliveira Perez (Coordenadora de Projetos da CESU do Centro
Paula Souza).
Nosso
reconhecimento
à
importância da dedicação dos alunos,
egressos, professores e corpo técnicoadministrativo da Fatec Barueri na
história dos dez anos do Curso
Superior de Tecnologia em Comércio
Exterior. O sucesso é uma conquista
coletiva!
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CONQUISTAS DA NOSSA FATEC BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

PONTO DE ÔNIBUS
Confira
nesta
página:

✓ Nossas

Com
imensa
alegria,
compartilhamos
importante
conquista da nossa Fatec Barueri
que passou a ter um ponto de
ônibus, a partir de 18 de abril, para
maior segurança e conforto dos
nossos alunos e colaboradores. A
linha de ônibus A111 – Estação
Antônio João/ Vila Marcia/ Estação
Barueri (Via Câmara Municipal,
FATEC Barueri, SENAI e ETEC).
Para mais informações sobre os
horários e itinerários: CLICK

Conquistas

APROVADO FABLAB!
Com imensa alegria, compartilhamos outra importante
conquista da nossa Fatec Barueri! Por meio dos pareceres
técnicos da Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU
integralmente favoráveis às aquisições dos materiais e
dos equipamentos que possibilitarão termos um FabLab na
nossa Unidade de Ensino, com as benesses que este ambiente
proporcionará, notadamente para o processo de ensino e
aprendizagem!
Diante desta manifestação favorável, a demanda foi
encaminhada pela própria CESU à Unidade de Gestão
Administrativa Financeira - UGAF do CEETEPS para a prática dos
atos administrativos necessários com vistas as aquisições.
Expressamos nosso especial agradecimento ao Prof.
Me. Jadir Custódio Mendonça Junior que, com habilidade e
profissionalismo, tanto contribuiu para que apresentássemos ao
CEETEPS esta proposta inovadora (criação do FabLab),
com indicação precisa dos bens oportunos para aquisição.

ÁREA DE CONVIVÊNCIA!
Em abril o espaço de convivência, localizado na área externa
do pátio, foi aberto ao público, com o intuito de oferecermos mais
um ambiente para confraternização e lazer. Só foi possível
disponibilizar esta área após o pleno atendimento às normas de
segurança. O espaço está aberto das 08h às 21h30min.
6
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LABORATÓRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR:
UM SONHO QUE VIROU REALIDADE
Prof. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em Comércio Exterior

Confira
nesta
página:

✓ Conquista
para

A Fatec Barueri recebeu com muita alegria, o comunicado da Unidade
do Ensino Superior de Graduação – CESU, por meio do memorando
117/2019, sobre a aprovação integral para a aquisição de todos os materiais
e equipamentos solicitados para a montagem do Laboratório do Curso de
Tecnologia em Comércio Exterior.
A conquista é de todos: direção, coordenação, curso, docentes e
discentes.
A idealização do Laboratório de Comercio Exterior remonta a 2014,
quando escrevi o projeto juntamente com o professor Givan Aparecido
Fortuoso da Silva.
O referido projeto levou em consideração algumas das seguintes
premissas:
✓

COMEX

✓

O mercado de trabalho exige um profissional atualizado com habilidades e
competências que o diferencie dos demais; o discente precisa lidar com situações
do cotidiano da área de comércio exterior que estimulem o pensamento crítico para
uma melhor tomada de decisão; o ensino qualitativo deve utilizar-se de
instrumentos pedagógicos diversos que permitam um aprendizado mais completo
e diferenciado para os discentes; o aprendizado lúdico proporciona ao discente uma
visão mais clara da situação proposta e contribui para uma melhor análise das
possíveis soluções frente aos problemas apresentados.
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível
Tecnológico elaborada pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica do
Ministério da Educação e homologada em 13/12/2002 pelo referido ministério faz
menção à importância do Curso Superior de Tecnologia com o seguinte destaque:
“O Curso superior de tecnologia é essencialmente um curso de graduação, com
características diferenciadas, de acordo com o respectivo perfil profissional de
conclusão”.

É com base nessas características diferenciadas que o Laboratório de
Comércio Exterior se torna um meio indispensável na apresentação de um
ensino mais prático e voltado ao mercado de trabalho, visto que permite a
simulação de diversas situações aplicáveis na área, bem como contribui para
uma compreensão e visualização dos assuntos abordados em sala de aula.
Orçado em R$ 108.487,00 o laboratório de Comércio Exterior contará
com os seguintes equipamentos:
Uma Smart TV de 50’, uma caixa de som amplificado, um microfone
com fio, uma mesa de escritório, quarenta e uma cadeiras giratórias,
quarenta e um notebooks Intel Core i5 8GB, sete relógios de parede com
fusos horários, um ar condicionado, um porta bandeira para três mastros, um
mastro de bandeiras, três bandeiras e seis mesas redondas.
Também farão parte da infraestrutura do Laboratório de Comércio
Exterior uma maquete que será construída pelos alunos do curso retratando
uma área portuária.
Todos os docentes e discentes do curso superior de Tecnologia em
Comércio Exterior poderão usufruir do laboratório, o qual propiciará um
ganho na qualidade do ensino.
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VEM AÍ: ENSINO DUAL NA FATEC BARUERI!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ Ensino dual
na Fatec
Barueri

Com imensa alegria compartilhamos o resultado de muito trabalho e
dedicação da Fatec Barueri, em oferecer um ensino de excelência com foco na
melhoria contínua.
Junto à Área de Gestão de Parcerias e Convênios do CPS estamos
atuando para que tenhamos um Acordo de Cooperação Técnico Estadual com
uma grande empresa para aproximarmos cada vez mais os nossos alunos do
mercado de trabalho, fazendo com que associem os conhecimentos adquiridos
na sala de aula às experiências profissionais da área de logística.
Fruto deste processo, no dia 03 de agosto do ano vigente, logramos
êxito na publicação no D.O.E. do Chamamento Público n. 007/2019 que teve
por objetivo a implantação do ensino dual na nossa Fatec, mediante a seleção
de pessoa(s) jurídica(s) que, com apresentação de propostas e seguindo os
critérios do edital, viessem a proporcionar aos alunos do Curso Superior de
Tecnologia (CST) em Logística, matriculados nas disciplinas “Projeto
Interdisciplinar V” e Projeto Interdisciplinar VI”, a capacidade de atuação técnica
e em equipe num Centro de Distribuição de empresa parceira, por meio de
atividades acadêmicas e com foco na interdisciplinaridade.
Nestes termos, com vistas a concretização da implantação
do ensino dual no CST em Logística ofertado na Fatec Barueri, tivemos uma
empresa interessada na parceria e, segundo a Área de Gestão de Parcerias e
Convênios do CPS, o êxito dos trabalhos será objeto de pauta da próxima
reunião do Conselho Deliberativo do CPS, com vistas a formalização da
aproximação público-privada!
Nossos cumprimentos ao Coordenador do CST em Logística, Prof. Me.
Antônio Fernando Degobbi, pela expressiva atuação que possibilitou o sucesso
nos trabalhos!
Abaixo, texto publicado no D.O.E:

Estamos caminhando com a Educação 4.0 e, desta forma, formando
os melhores profissionais para o mundo do trabalho!
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FATEC BARUERI EM PROL DAS AÇÕES SOCIAIS!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ COMEX:
Visita GAISB

No evento de Simpósio de Comércio Exterior – SIMCOMEX
realizado nos dias 07 e 08 de maio de 2019 foram arrecadados 93
quilos de alimentos não perecíveis. Em paralelo, também tivemos
uma ação do NAP que disponibilizou uma caixa em frente ao mural do
“Bem-Estar”, para receber doação de roupas e agasalhos.
Após a arrecadação das roupas e alimentos, enviamos o Ofício
DIR nº 120/2019 solicitando à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social que indicasse uma instituição de caridade
para realizarmos a doação. Nestes termos, recebemos a indicação da
Associação GAISB - Grupo de Apoio de Integração Social de
Barueri voltada ao acolhimento de crianças e adolescentes e que
desenvolve projetos sociais voltados ao esporte e cultura.
Assim, no dia 18 de junho fizemos a entrega das doações que
foram recebidas com imensa alegria pela equipe da associação, bem
como pelas crianças e adolescentes amparadas pelos projetos.
Abaixo fotos relacionadas à entrega dos alimentos:
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VISITA TÉCNICA: “CONSCIÊNCIA CIBERNÉTICA
[?] HORIZONTE QUÂNTICO”
Profa. Dra. Helena Damélio
Docente dos CSTs em Comércio Exterior e
Design de Mídias Digitais

Confira
nesta
página:

✓ Visita
técnica

A visita técnica à exposição “Consciência Cibernética [?]
Horizonte Quântico”, do Itaú Cultural, ocorreu no dia 6 de abril,
integrando alunos dos cursos de Comércio Exterior e de Design de
Mídias Digitais, da Fatec Barueri, bem como alunos do curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Fatec Carapicuíba.
Organizei a visita contando com a importante participação da
professora Ernestina Frigelg. Nesse sentido, a visita teve o intuito de
promover o contato dos participantes com obras de arte e tecnologia e
promover reflexões sobre a interação do homem com a máquina, sobre
a inteligência artificial e o sobre uso de algoritmos que geram
resultados poéticos diversos.
Dentre as obras que mais despertaram o interesse dos alunos,
estão: Cloud Piano, de David Bowen, em que movimentos das nuvens,
capturados por uma câmera no alto do prédio, traduzem-se em notas
musicais tocadas no piano, Quantum Garden, de Robin Baumgarten,
com produção de belos efeitos visuais a partir da interação dos
visitantes, a instalação Quantum, de Rejane Cantoni, com
interessantes projeções visuais decorrentes da combinação de
imagens capturadas dos visitantes e trabalhadas por algoritmos.
Foi feita também a visita à “Ocupação Manoel de Barros” e ao
Espaço Olavo Setúbal, do qual fazem parte as coleções permanentes:
Brasiliana Itaú e Itaú Numismática. A visita ao Itaú Cultural é gratuita.
Para saber mais, leia sobre:
A exposição: http://bit.do/e8CBq
Uma reportagem a respeito de Arte e Tecnologia, por Marcos Cuzziol,
idealizador desta mostra: http://bit.do/e8CBx
Confira algumas fotos a seguir!

10

Edição Especial
2019
Ano 2 - Edição 7

Confira
nesta
página:
Cloud Piano

Agent Rubi

✓ Visita
técnica

Quantun Garden

Quantun

Deep Meditations: a brief history of almost
everything

xxx
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VISITA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RECURSOS HUMANOS (ABRH)
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ Visita da
ABRH

O presidente e a coordenadora de projetos da Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH), Região Metropolitana Oeste, estiveram nos
visitando com vistas ao alinhamento das ações necessárias para a realização
de um Acordo de Cooperação.
A ABRH manifestou o seu interesse em contribuir para a formação
acadêmica, profissional e cidadã dos nossos alunos do CST em Gestão de
Recursos Humanos.
É fundamental destacar o competente trabalho do nosso Coordenador
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Prof. Me.
Givan Fortuoso da Silva, que vem atuando com afinco para que este
alinhamento de trabalho. Assim, é primordial mencionar que nosso coordenador
está focado na busca desta vindoura parceria, para que seja possível trazer
melhores resultados aos nossos alunos, além de fortalecer cada vez mais
nossas ações educacionais.

Estamos sempre atuando para que os nossos alunos tenham uma formação
completa, associando o conhecimento teórico adquirido em sala de aula às
experiências práticas do mercado de trabalho.
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VISITA DO CHEFE DE GABINETE DA
PREFEITURA DE BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta

Também recebemos no mês de agosto, a visita do Dr. Antonio Carlos
Pasinato, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Barueri. Na ocasião Pasinato veio
revisitar nossas instalações, bem como reforçar a parceria entre o município e
a Fatec Barueri, com vistas a prosseguirmos ofertando o melhor ensino.

página:

✓ Visita
Chefe de
Gabinete e
do Gestor
Pedagógico
Regional

PROJETO REGIONALIZAÇÃO DAS FATECS
Outra ilustre visita, que tivemos o prazer de receber, foi do Prof.
Ronaldo Willian Reis, Gestor Pedagógico Regional das FATECs –
GPRF, coordenador da Região 5 – Grande SP Noroeste que inclui a
nossa unidade de ensino. No encontro, o Prof. Ronaldo realizou a
Apresentação do Projeto de Regionalização das Fatecs, para a
direção, coordenadores e equipe de apoio, objetivando contribuir com os
trabalhos que a nossa unidade vem desenvolvendo, em busca da
melhoria constante, voltada para a excelência do Ensino Tecnológico.
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VISITA TÉCNICA: MERCADO LIVRE
EXPERIENCE
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

No dia 29 de agosto, coordenadores dos cursos, professores e
alunos da nossa Fatec Barueri visitaram o "Mercado Livre Experience",
que ocorreu no Expo São Paulo.
Temos de destacar que o Prof. Pinho que se dedicou para que
os convites fossem disponibilizados gratuitamente, possibilitando a
participação de alunos e professores no evento.

✓ Visita
Técnica
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ATIVIDADE DE ACOLHIMENTO MARCA INÍCIO DO
SEMESTRE, AOS ALUNOS E COLABORADORES
DA FATEC BARUERI
Confira
nesta
página:

✓ Atividade de
Acolhimento:
início do
semestre
letivo

Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes
Docente do CST em Design de Mídias Digitais

No dia 05 de agosto, a diretora da Fatec Barueri, Profa. Dra.
Renata Giovanoni Di Mauro - juntamente com a equipe de
coordenadores e corpo administrativo - recepcionou os novos alunos dos
cursos de tecnologia oferecidos na Fatec Barueri. A atividade de
acolhimento aconteceu nos três turnos da faculdade e tratou dos mais
diversos temas como: aplicação de metodologias ativas em sala de aula,
novos projetos educacionais e extensionistas, além de ambientar toda a
comunidade acadêmica com um clima saudável e amistoso, que faz
parte da nossa unidade.
Além disso, a equipe da Atlética da Fatec Barueri, representada
pelo seu presidente Cezar Augusto Proetti, também em clima de
descontração, apresentou todas as atividades recreativas e os eventos
desportivos, internos e externos que são promovidos pela atlética e
representando a Fatec Barueri. Proetti também falou sobre as
tradicionais festanças promovidas pela entidade.

Ainda sobre a fala da diretora da Fatec Barueri, Profa. Dra.
Renata Giovanoni Di Mauro, este foi o momento para apresentar a
agenda de trabalho e expor à comunidade da Fatec Barueri, todas as
atividades que vem sendo feito a várias mãos, com confiança e
transparência.
O resultado disso, não poderia ser diferente!
Sucesso Total!
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FATEC BARUERI EM DESTAQUE NO
INFORMATIVO DA CESU
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

O "Informativo da Unidade do Ensino Superior de Graduação CESU" é publicado para servidores da Administração Central do
CEETEPS e Diretores das Unidades de Ensino, a respeito de atividades
de planejamento e aperfeiçoamento pedagógicos.
Em destaque, a atividade que foi realizada em 01/08/2019, na
nossa Fatec Barueri. Confira:

✓ Reconhecimento:
atividade de
aperfeiçoamento
pedagógico

Também é oportuno mencionar que esteve presente para
prestigiar o evento, o Prof. Ronaldo Willian Reis, Gestor Pedagógico
Regional das FATECs, como pode-se observar na foto acima (canto
inferior esquerdo).
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Confira
nesta

Outro aspecto que é relevante destacar foi a expressiva
participação dos docentes (como nota-se nas fotos), nas atividades
propostas pela Profa. Marinês Oliveira Perez, uma vez que ela
trabalhou com as Metodologias Ativas: TBL (Team Based Learning).
Além disso, estavam presentes nessa atividade, os docentes da Fatec
Carapicuíba.

página:

✓ Reconhecimento:
atividade de
aperfeiçoamento
pedagógico
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PALESTRA COM GRAZIELY LARIOS SILVA:
EGRESSA DA FATEC BARUERI
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI

Confira
nesta
página:

✓ Palestra:

No dia 04/04/2019, tivemos a imensa honra de receber a nossa
egressa Graziely Larios Silva - Senior Software Engineer Dynamics
CRM/365. Ela está trabalhando na empresa Avanade – Join Venture
Microsoft & Accenture, e ministrou a palestra Agile & Sure Step
Methodologies. Ao final da palestra deu um relevante depoimento sobre
a importância do Curso Superior Tecnológico em Gestão da Tecnologia
da Informação, da Fatec Barueri, na sua entrada e evolução no mercado
profissional. Queremos deixar nossa enorme gratidão pela sua presença
neste evento.

egressa
de GTI
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PALESTRAS: LIVELO E HIFLEX
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI

Confira
nesta
página:

✓
✓ Palestras
Reconhecimento:
atividade
de GTI de
aperfeiçoamento

No dia 12 de abril,
recebemos o Sr. Felipe D. Escoffier
Pontieri, co-fundador e CEO da
Livelo, com a palestra “De uma
startup à Livelo: um estudo de caso
sobre a construção de uma
organização de sucesso”. A palestra
versou sobre a importância das
Startups no processo de inovação e
do crescimento econômico. No
evento, Felipe Pontieri buscou
incentivar os alunos a serem criativos
e inovadores.

pedagógico

Já no dia 30/04, recebemos
o Sr. Gustavo Rates e a Srta.
Gisele Feitosa da Rocha da
empresa HiFlex Consultoria,
com a palestra “SCRUM:
metodologias
ágeis”.
A
palestra versou sobre o
crescente
uso
das
metodologias ágeis - em
especial o SCRUM - pelas
organizações, com destaque
para as empresas de TI.

Essas palestras decorrem do esforço
do professor Dr. Paulo Medeiros, em
aproximar a nossa unidade de ensino
e as empresas de tecnologia da
região de Barueri. Na foto ao lado,
Professores Doutores Marcelo Eloy
Fernandes, Marcelo Okano e Paulo
Medeiros.

19

Edição Especial
2019
Ano 2 - Edição 7

CURSO PEOPLEWARE
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI

Confira
nesta
página:

No dia 19 de abril tivemos o encerramento do curso de
PeopleWare, ministrado aos alunos de GTI. Nesse dia, os alunos
receberam os certificados de conclusão do curso que foram: Caio
Vinicius Ferreira de Oliveira, Diego de Souza Pinho, Edson Martins de
Abreu, Fernanda Castilho, Ismael Rodrigues Solano, Ivo Henrique de
Oliveira, Kaique Fernandes da Silva, Kaithleen de Andrade Rodrigues,
Leonardo Toshio Kobayashi, Livia Hilario, Marcos Cesar Moratori Filho,
Vagner Cavalcanti e Vinicius Gabriel de Souza Rodrigues.

✓ Curso

para GTI

Os alunos Caio Vinicius Ferreira de Oliveira, Diego de Souza
Pinho e Fernanda Castilho estão estagiando, por terem obtido as
melhores avaliações durante o curso.
Parabéns e sucesso a todos!

20

Edição Especial
2019
Ano 2 - Edição 7

PALESTRA: IniciativaZ
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes
Docente do CST em Design de Mídias Digitais
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Com o objetivo de promover o conhecimento aos alunos recebemos o Sr.
Rafael Ireno (IBM) que ministrou a palestra: “IniciativaZ” para os discentes do CST
em Gestão da Tecnologia da Informação. A palestra teve grande aderência, visto
que os alunos acompanharam atentamente às informações.

✓ Conhecimento:
palestra
para GTI

Neste dia, o consultor Ireno esclareceu o contexto da Iniciativa Z, a qual é
um programa colaborativo e gratuito da IBM e tem como foco ampliar o
conhecimento de alunos, educadores, professores e pesquisadores do mundo todo.
Na apresentação, Ireno identificou que a iniciativa vai além de uma palestra, visto
que é um programa de aprimoramento técnico e de acesso gratuito, com o apoio
de ferramentas, softwares IBM, equipamentos, materiais didáticos e incentivo a
certificações.
Além disso, Ireno abriu a possibilidade para que os alunos pudessem
participar de um meeting em https://meetup.com/iniciativaz, nesse caso, esta
experiência proporcionou o que há de melhor aos alunos do curso de GTI.
Na percepção do coordenador Oswaldo Soulé Junior, iniciativas como esta
aproximam cada vez mais as organizações do meio acadêmico. A coordenação
destacou que a participação do público, por meio de feedback positivo, aponta para
sucesso e sinergia total desta atividade acadêmica.
Vale destacar ainda que, neste
dia, tanto a diretora Prof. Dra. Renata
Giovanoni
Di
Mauro,
quanto
o
coordenador de Gestão da Tecnologia da
Informação, Prof. Me. Oswaldo Soulé
Junior,
puderam
acompanhar
o
palestrante e contar sobre a brilhante
evolução do curso de GTI, oferecido pela
Fatec Barueri.
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INTERCÂMBIO: PREPARADO PARA DECOLAR?
Carolina Bonafé Noronha Costa
Aluna concluinte do CST em COMEX
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✓ Intercâmbio:
aluna concluinte
de COMEX

Fui contemplada para cursar um
semestre da faculdade (curso de
Comércio Exterior) na Espanha,
especificamente na Universidade de
Córdoba. Ali pude ter a vivência em
um país com uma cultura e língua
completamente
diferentes
das
minhas. Nessa Universidade cursei
cinco matérias, sendo que quatro
delas recebi a equivalência no Brasil.
Além disso, nessa experiência pude
adquirir a fluência da língua
espanhola, o que é extremamente
importante para o trabalho que
realizo atualmente, já que atuo na
área de despacho aduaneiro e
contato países de língua espanhola
Reitoria da Universidade de Córdoba (UCO)
todos os dias.
No entanto, mesmo que um programa de bolsa de estudo no exterior nos
ofereça uma grande oportunidade e algumas facilidades, não é tão simples
quanto se pensa. Com certeza você sabe da importância de se realizar um
intercâmbio. Mas você sabe da importância dos seus preparativos?
Realizar um intercâmbio vai muito além da brilhante ideia de candidatar-se a
um programa de bolsa. Para decolar na sua carreira você precisa se preparar:
ficar atento aos prazos estipulados, ler atentamente o edital, se informar quanto
aos custos/despesas que a bolsa cobre, adiantar as documentações necessárias
básicas e, se precisar, preparar os bolsos.
Em vestibular e em concursos públicos nós temos como instrução o edital. E
com o programa de bolsa não é diferente! No edital constam todas as
informações importantes para que todo o processo de seleção ocorra da maneira
mais clara e justa possível. É importante seguir à risca o que é solicitado.
No geral, os programas de bolsa de estudos estipulam longos prazos para que
os candidatos façam as suas inscrições e que participem das etapas solicitadas.
Mas depois de selecionado, o contemplado tem um curto prazo para organizar as
suas documentações e embarcar. É certo que quase todos os países exigem ao
menos o passaporte, passo que pode ser adiantado antes mesmo da
contemplação da bolsa. A depender do país e da sua bolsa, será obrigatória a
emissão do visto de estudante, que somente poderá ser emitido com a
apresentação do passaporte. Ademais, cada consulado cobra uma taxa pela
emissão do visto, bem como solicitar que você comprove uma certa "reserva" de
dinheiro!
Além disso, vale lembrar que, na sua grande maioria, os programas de
intercâmbio não cobrem 100% dos gastos, o que irá exigir que você faça uma
programação financeira antes mesmo de ser contemplado. Muitos alunos, além
de trabalharem e contarem com o apoio da família, recorrem a vaquinhas online,
rifas, amigos e professores, alertando-os da possibilidade de contemplação e do
desejo de poder estudar fora do país.
Realizar um Intercâmbio exige esforço e preparo do candidato, e o que eu
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CURSO DE ALMOXARIFE E ESTOQUISTA:
VIA RÁPIDA – UFIEC
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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A Fatec Barueri em parceria com a Unidade de Formação Inicial
e Educação Continuada (UFIEC) oferecerá, por intermédio do Via Rápida
Emprego, o curso de "Almoxarife e Estoquista".
O curso é gratuito e para qualificação que visa capacitar, o
profissional desempregado para retornar ao mercado de trabalho, bem
como capacitar os jovens que desejam ter o primeiro emprego. Essa
atividade terá duração de aproximadamente um mês e terá início no dia
28 de agosto de 2019. As aulas estão sendo ministradas de segunda a
sexta-feira das 13h30 às 18h.

✓ Curso
Via Rápida

EXPOTEC: PARTICIPAÇÃO DE ALUNO
- CST EM EVENTOS
✓ Discente de
Eventos

Com alegria informamos que nosso aluno Ronald Galdino, do CST
em Eventos, atuou como mestre de cerimônias na maior feira de cursos
técnicos da região oeste de São Paulo, a ExpoTec, realizada na cidade
de Barueri.
Comparecemos ao evento, prestigiando a atuação do nosso aluno!
Na ocasião, o Prefeito Rubens Furlan, em seu discurso de abertura
dos trabalhos, ressaltou a importância da Fatec Barueri para o
município.
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✓ Reunião:
OGPMEA

REUNIÃO: FATEC BARUERI NO ÓRGÃO
GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – OGPMEA
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Coordenador do CST em GRH
A Fatec Barueri consciente do seu compromisso com a Educação
Ambiental atua, de maneira presente e colaborativa com o Órgão Gestor da Política
Municipal de Educação Ambiental – OGPMEA.
Nos meses de maio (dia 13) e junho (dia 10) a Fatec Barueri participou
das reuniões desse importante órgão gestor. Na reunião de maio discutiu-se o
chamamento público para preenchimento de uma vaga a ser ocupada por uma
organização não-governamental, seguindo os critérios previstos na Lei 2622/2018
2018, ou seja, atuar no município há mais de dois anos com foco ambiental, social
e/ou educação. Também foi realizada uma leitura e análise final no parecer sobre
o projeto de educação ambiental proposto pela empresa CAN – Controle Ambiental
Nacional a fim de que fosse dada uma devolutiva para verificação e
acompanhamento caso a proposta venha a progredir junto à Secretaria de
Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri. Em maio discutiu-se,
também, uma agenda inicial para a apresentação do OGPMEA junto às entidades
que o compõem, sendo a primeira apresentação realizada em 30 de maio, pelo
Prof. Givan Fortuoso da Silva, da Fatec Barueri, para o Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de. Barueri – COMDEMA.
Em junho, a reunião serviu para avaliar a apresentação feita COMDEMA
e discutir uma preparação para as próximas apresentações do órgão gestor. Dentro
do cronograma estabelecido, no dia 27/06, tivemos uma apresentação do Prof.
Givan Fortuoso da Silva, no encontro dos Agentes de Sustentabilidade, promovido
pela Fundação Alphaville, realizado na Secretaria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente (Sema). No dia 28/06, a apresentação aconteceu na Fatec Barueri,
sendo a ministrada pela Diretora de Planejamento Ambiental na Prefeitura de
Barueri, Sra. Yara Garbelotto. A apresentação na Fatec Barueri contou com a
participação da Direção, dos coordenadores de curso e da equipe administrativa.
Cumprindo o cronograma de apresentações do OGPMEA, no dia 02/07, para a
Superintendência e para a equipe de gestores da Fundação Instituto de Ensino de
Barueri – FIEB, a apresentação foi realizada pela Profa. Dra. Renata Giovanoni Di
Mauro, diretora da Fatec Barueri.
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REUNIÃO: NOVAS PARCERIAS COM O
MUNICÍPIO DE BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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✓ Reunião:

No dia 04.07.19 tivemos reunião na Secretaria da Indústria,
Comércio e Trabalho do Município de Barueri, presidida pelo Secretário
Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo), para tratarmos de novas parcerias
Prof. Me. Givan
Fortuoso
da Silva
com esta municipalidade envolvendo
a nossa
Unidade
de Ensino.
Coordenador do CST em GRH

Para esta importante reunião, contamos com a presença da
Profa. Laura Laganá, Diretora Superintendente do CPS, do Sr. Hamilton
Pacífico da Silva, Coordenador de Infraestrutura do CPS, e
do Prof. Antonio Augusto Covello, quem atualmente responde pelas
atribuições da Área de Gestão de Parcerias e Convênios, da Assessoria
de Desenvolvimento e Planejamento do CPS.
Abaixo foto do registro da reunião:

Novas
Parcerias

25

Edição Especial
2019
Ano 2 - Edição 7

39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta

No dia 06 de agosto de 2019 foi realizada a 39ª Reunião Ordinária da
Congregação da nossa Unidade de Ensino, na qual tomaram posse os novos
representantes docentes e técnico-administrativos deste órgão colegiado para
um mandato de dois anos. Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Coordenador do CST em GRH

página:

✓ Reunião da
Congregação

:

A seguir os principais assuntos tratados na reunião:
- Reunião Extraordinária, para apreciação das vagas e disciplinas que serão
destinadas à "monitoria" no 2º semestre de 2019;
- Aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o reconhecimento do Curso
Superior de Tecnologia em Logística, pelo prazo de 3 anos;
- Reunião na Secretaria da Indústria, Comércio e Trabalho do Município de Barueri;
- Reparos realizados em todas as salas de aula; retoques de pintura; reparo no piso
emborrachado e a lavagem da cobertura da entrada da Fatec;
- Tivemos a aquisição de itens de som profissionais para o auditório da Unidade
através de Projeto enviado à Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT;
- Aprovação das propostas de alteração do componente curricular "estágio curricular
supervisionado" dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comercio Exterior,
Eventos, Logística, Gestão da Tecnologia da Informação e Transporte Terrestre,
pela Unidade do Ensino Superior de Graduação - CESU;
- Indicação, por unanimidade, após parecer da comissão avaliadora, composta pelo
Prof. Sergio Dias Teixeira Junior, pela Srta. Maria Cristina Pacheco Lima e por
mim, do Prof. Nailton Santos de Matos como Coordenador de Projetos responsável
pela coordenação pedagógica da Fatec Barueri;
- A Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU solicitou que os PPC's dos
Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior e Transporte Terrestre
sejam restruturados pela Unidade de Ensino e as propostas encaminhadas até
dezembro de 2019;
- No 2º semestre de 2019 a Fatec Barueri oferecerá os cursos de Auxiliar de Logística
e Vídeo Maker - Youtuber, no período vespertino, por meio do programa NOVOTEC
Expresso.
- Registramos o agradecimento a Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri que assumiu a
Direção da Unidade, em minha substituição, por 20 dias no mês de julho, em função
do gozo das minhas férias.
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REUNIÃO: ATUAÇÃO DA FATEC BARUERI
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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A Fatec Barueri atua junto ao Órgão Gestor da Política Municipal de
Educação Ambiental de Barueri e no dia 12 de agosto participamos de reunião
do Órgão Gestor na Secretaria
de Me.
Infraestrutura
e MeiodaAmbiente
– SIMA, do
Prof.
Givan Fortuoso
Silva
Estado de São Paulo. O encontro
teve
como
objetivo
discutir
sobre
projetos
Coordenador do CST em GRH
futuros que poderão ser implantados no município, inclusive com participação
da nossa Unidade de Ensino.

✓ Reuniões:
Atuação
Fatec Barueri

APRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR
No dia 15 de agosto, tive o privilégio de realizar a apresentação do
Órgão Gestor na Secretaria de Educação do Município de Barueri, na qualidade
de membro deste órgão, representando a nossa Fatec. Na ocasião estavam
presentes a presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal de
Educação. Assim, avançamos ainda mais nos trabalhos de inserção da Fatec
Barueri em frentes reflexivas educacionais do município, ampliando a
divulgação dos nossos cursos superiores de tecnologia e nosso compromisso
com o melhor ensino.
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REGULAMENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Realizamos, nos dias 19 e 20 de agosto, reuniões no auditório com todas as
turmas de quinto e sexto semestres dos Cursos Superiores de Tecnologia, para
apresentarmos as novas diretrizes e fortalecermos nossos alunos nesta etapa final da
vida acadêmica.
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Coordenador do CST em GRH
Na ocasião, também presentes coordenadores dos cursos e a diretora de
serviços acadêmicos, o Prof. Nailton, que atua na nossa Unidade de Ensino como
Coordenador Pedagógico. Ele efetuou a apresentação da proposta pedagógica e
atuou dirimindo as dúvidas dos alunos. Assim, nosso registro de reconhecimento e
agradecimento pela excelente atividade realizada que produzirá bons frutos
acadêmicos!
Abaixo, registro de uma das reuniões:

✓ Reunião
sobre os TGs
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REUNIÃO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva

No dia 26 de agosto Coordenador
aconteceu adoreunião
CST em que
GRH tratou do estágio
supervisionado - componente curricular de todos os Cursos Superiores de
Tecnologia ofertados por nossa Unidade de Ensino. Cumpre ressaltar que
tivemos a relevante participação da Profa. Cinira, na recapitulação das
disposições legais relativas ao assunto, que nossos coordenadores de cursos
e diretora de serviços acadêmicos realizaram.
Agradecemos a dedicação da Profa. Cinira, dos coordenadores dos
cursos e da diretora de serviços acadêmicos para que tenhamos sempre as
melhores práticas na Fatec Barueri.

✓ Reunião:
estágio
supervisionado
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REUNIÃO: NOVOTEC
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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✓ Reunião:
NOVOTEC

No dia 02 de setembro, as aulas dos Cursos do Programa Novotec
Expresso iniciaram na nossa
Prof.
Unidade
Me. Givan
de Ensino.
Fortuoso da Silva
Coordenador
do CST
GRH
Estão em funcionamento cinco turmas
noem
vespertino,
das quais, uma
para o Curso de Vídeo Maker - Youtuber e quatro para o Curso de Auxiliar de
Logística, de modo que agregamos ao nosso quadro discente cerca de 200
matriculados.
As atividades de apoio aos cursos serão realizadas pelas professoras
Margibel e Rejane. Estas colegas, para o exercício das funções, estarão na
sala localizada na frente da biblioteca (Sala 17), compartilhando assim o
espaço até então utilizado exclusivamente pelos orientadores de estágio.
Estamos providenciando, como ferramenta de apoio para a boa
comunicação com os nossos novos alunos dos cursos profissionalizantes, um
quadro de avisos personalizado. Este ficará localizado no andar superior da
nossa Unidade de Ensino, uma vez que utilizaremos especialmente as salas
de aula do andar superior para a oferta destes cursos.
Ainda com vistas à organização e controle de entrada e saída dos
novos alunos, dos Cursos do NOVOTEC Expresso na Fatec, providenciamos
carteirinha de identificação.
Com vistas à uniformização dos procedimentos docentes, no dia 30.08
realizamos reunião de trabalho, na qual contamos com a colaboração do Prof.
Degobbi para a apresentação da proposta acadêmica.
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FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES
DE 2018/2
Maria Cristina Pacheco Lima
Diretora de Serviços Acadêmicos
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✓ Formatura
2018/2

E o tão esperado momento chegou! Com grande satisfação, a Faculdade de
Tecnologia “Padre Danilo José de Oliveira Ohl” – Fatec Barueri, realizou no dia 30 de
abril de 2019, às 19h, no Centro de Eventos de Barueri, a formatura dos alunos
concluintes de 2018/2, dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior
(14ª Turma), Transporte Terrestre (12ª Turma), Eventos (7ª Turma), Gestão de
Tecnologia da Informação (7ª Turma) e Gestão Empresarial (4ª Turma), totalizando
115 formandos.
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
O cerimonial da formatura (Composição da Mesa, Entrada dos Formandos,
Hino Nacional, Hino da Cidade etc.) e, em especial, a outorga do grau de tecnólogo
Coordenador do CST em GRH
pela diretora da Fatec Barueri, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro, é um momento
sempre emocionante que nos faz lembrar das nossas formaturas.
Olhamos os rostos dos familiares e amigos, e vemos refletidos neles o orgulho
e a emoção por contemplarem a tão grande recompensa. Imaginamos a jornada que
cada um passou... todos os desafios e lutas diárias que enfrentou até chegar com
superação e proeza a esse tão esperado momento, graças à coragem e ao ânimo! A
cada um deles, desejamos todo o sucesso e um futuro promissor.
Logo abaixo, compartilho com todos os nossos alunos fotos da formatura e
alguns depoimentos dos formandos destaques de 2018/2, os quais receberam
merecidamente a “láurea acadêmica”. Essa notoriedade só foi possível, em virtude de
seu desempenho acadêmico durante todo o curso, garantindo concluí-lo com a maior
nota média de sua turma. Que isso sirva de motivação, planejamento, determinação
e disciplina para o futuro de vocês estudantes. Não porque queiram provar algo a
alguém, mas por terem sonhos e objetivos. Sonhem bastante, pois quando temos um
sonho, a vida faz mais sentido!
Desejo a cada um de vocês, força de vontade e persistência, para que, em
breve nos emocionemos também com a sua Formatura. Tenho certeza que, direção,
docentes e funcionários, também compartilham dessa mesma emoção. Juntos, lá...
aplaudiremos a sua conquista!

A seguir, apresentaremos alguns depoimentos de alunos formados no dia
30.04.2019.
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✓ Depoimento:
Tecnólogo de
GTI

JEONATÃ APOSTOLO DE OLIVEIRA – 20 ANOS
CST EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Meu nome é Jeonatã Apostolo de Oliveira, tenho 20 anos, e moro no município
de Caieiras.
Há um tempo eu nunca imaginaria fazer algum curso na Fatec Barueri. Na
verdade, eu mal conhecia o município de Barueri.
A primeira vez que ouvi falar da Fatec Barueri foi na feira do Centro Paula Souza,
a FETEPS. Em 2015, como aluno da Etec de Franco da Rocha, participei de um projeto
nesta edição. Nisso, conheci alguns projetos vencedores do ano anterior (2014), entre
eles, havia um projeto chamado Mães de Primeira de Barueri, elaborado por uma
equipe da Fatec Pe. Danilo José de Oliveira Ohl, a Fatec Barueri. Na época eu nem
imaginava concluir minha primeira graduação nessa Faculdade.
Foi então que o tempo se passou e, no final do ensino médio, tive de decidir
uma instituição de ensino superior para cursar. Diversas opções vieram em minha
mente e, uma das mais fortes, até por estudar em uma Etec, era de cursar alguma
Fatec. Foi então que encontrei um curso com uma grade que atendia o que eu buscava
em um ensino superior, o Curso de Gestão da Tecnologia da Informação. A Fatec
Barueri era uma das poucas a oferecer este curso no período que eu desejava
(matutino).
Fiz o vestibular e entrei na turma do primeiro semestre de 2016. A partir de então
as coisas começaram a se agitar um pouco. Acostumar com um novo ritmo não foi tão
fácil quanto eu imaginava. Precisei me dedicar mais aos estudos, além de me
acostumar gastar quase quatro horas por dia em transporte (duas de ida e duas de
volta) que costumavam estar com trens bem cheios e, com uma frequência razoável,
ter problemas.
Essas mudanças me deixaram desanimado no começo, principalmente por
algumas das matérias ser diferentes do que eu imaginava. Não foi nada fácil continuar.
Mas decidi persistir e, com o apoio dos meus colegas, continuei me esforçando.
No meio do caminho, apareceram outras dificuldades. Os trabalhos começaram a ficar
mais puxados, surgiram atividades extras e o estágio para cumprir. No começo foi difícil
organizar o tempo e me acostumar com o novo ritmo, mas isso era necessário para
meu desenvolvimento pessoal e profissional.
Eu realmente queria terminar esse curso e me dedicar a essa graduação.
Felizmente, nenhuma dessas dificuldades reduziu minha frequência na faculdade ou
meus estudos.
Eu persisti, assim como muitos outros alunos da minha turma - e imagino que
de outras turmas também - com dificuldades semelhantes ou até maiores que a minha.
Não deixamos as dificuldades nos vencer. Nós continuamos nos apoiando. Nos
ajudamos até o fim do curso. Dividimos trabalhos, projetos e até estudávamos juntos.
Além disso, tivemos o apoio de diversos professores, que marcaram nossas
vidas e, por mais que alguns parecessem “chatos”, na verdade estavam exercendo da
melhor forma seu papel de nos desenvolver. Isso deu certo no final.
No dia 30 de abril de 2019, minha turma realizou a colação de grau. Foi uma
honra estar presente nesse momento, e saber que meu esforço foi reconhecido. Nesse
dia, também fui contemplado com o Láurea Acadêmica. Foi muito boa a sensação de
saber que minha dedicação estava sendo notada e servindo como motivação para
outros.
E não só isso, com os projetos desenvolvidos, e conhecimentos adquiridos no
decorrer do curso, melhorei minhas habilidades relacionadas à área da tecnologia da
informação, também ligadas à gestão e o trabalho em equipe. Isso foi essencial para
eu conseguir estar empregado na área.
Não tenho dúvidas de que, ter persistido e dedicado até o final desse curso valeu
a pena.
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✓ Depoimento:
Tecnólogo de
GTI
Grupo de TG e que me acompanhou na maior parte dos projetos
(Da esquerda para direita, Victor Hugo, Marcelo Eloy, Jhonnatan Neves, Bruno
Menezes, Lucas Kumagai, Jeonatã Apostolo e Oswaldo Soulé)

Recebimento da Láurea Acadêmica pelo Coordenador de Curso Prof. Me.
Oswaldo Soulé Jr.
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LARISSA LIE OKAMOTO – 21 ANOS – CST EM EVENTOS
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✓ Depoimento:
Tecnóloga em
Eventos

O momento da decisão. “Para qual Curso vou prestar o vestibular?” O
questionamento me acompanhou durante todo ensino médio. Pesquisei
diversos cursos, da área de exatas até de biológicas, mas sentia que não
encontrava exatamente o que desejava. Já na época das inscrições, me
deparei com a oportunidade que mudou o meu futuro. Lendo a grade curricular
do CST em Eventos, tive a certeza que havia encontrado o que tanto buscava.
Em 2016, estava ingressando na Fatec Barueri, para cursar Tecnologia
em Eventos. Encantada com a nova etapa da vida, com a curiosidade sobre a
área, pude aproveitar cada conhecimento passado pelos professores com
muito entusiasmo. O novo horizonte que estava à minha frente proporcionou
muito aprendizado e amizades para toda a vida.
Pré-evento, transevento e pós-evento. Esses foram os termos que abriram
meu leque do conhecimento. Durante todos os projetos integradores, pudemos
colocar em prática toda teoria da sala de aula. Desde a ideia, até o relatório.
Aprendemos a lidar com imprevistos, planejar e organizar, fazer uma boa
gestão de pessoas, preocupar-se com a logística e o cerimonial. Toda a
adrenalina e correria, resultam sempre no sorriso no rosto dos participantes
que nos dão a certeza do grande sucesso do evento.
Com todo o conhecimento adquirido, tive a oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho, aplicando os fundamentos de eventos de maneira
profissional e único.
A Fatec Barueri, me proporcionou além de aprendizado, muitas amizades e
experiências inesquecíveis durante os três anos de curso.
Gostaria de agradecer a Instituição, aos docentes e a todos os meus
colegas que me acompanharam durante a trajetória.
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DEPOIMENTO ESPECIAL DO ALUNO GUILHERME CEZAR VISGUEIRA MARTINS
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A Fatec Barueri me presenteou com uma visão diferente do mercado
profissional! Quando entrei para a Fatec o meu pensamento sobre eventos era
completamente diferente e não tinha a noção que este era um meio tão
complexo. O corpo de docentes foi extremamente importante para a adaptação
e apesar de dificuldades em algumas matérias os professores sempre
procuram ajudar e passar da maneira mais tranquila o que deve ser aprendido.
Outra coisa que aprendi junto com os meus colegas, que uma nota baixa não
deve ser motivo de acabar com tudo e que sempre tem aquela prova extra ou
até mesmo um trabalho que pode ajudar a salvar o semestre.
Na Fatec tive experiências incríveis, tanto profissionais como pessoais. É
o lugar certo para fazer e conseguir diversos contatos profissionais. Conquistar
o sonhado diploma não é fácil, mas vale muito a pena por conta das
experiências e aprendizados que adquirimos durante toda essa trajetória.

✓ Depoimento:
Tecnólogo em
Eventos

Da esquerda para direita: Beatriz de Castro Ribeiro, Isabella Luzinete dos
Santos, Guilherme Cezar Visgueira Martins, Larissa Lie Okamoto e Victoria
Vasconcelos Rezzitti
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ERILIA BARBOSA LUCENA, 35 ANOS – CST EM GESTÃO EMPRESARIAL NA
MODALIDADE EAD

Confira
nesta
página:

Ingressei no curso com 32 anos de idade, mãe de dois filhos. Atuando
no mercado financeiro, em uma área operacional, precisava, com urgência,
concluir um curso superior. A opção de ser uma faculdade pública, gratuita e,
ainda, ser EaD, fez com que o caminho para esse sonho fosse pavimentado.
Foram necessários esforços para a conclusão dessa tarefa, um senso de
organização de tempos e disciplina. O apoio da Coordenação da Faculdade foi
imprescindível. Alguns de meus colegas desistiram no decorrer do caminho,
mas meu esforço individual foi recompensado. As metas estabelecidas foram
alcançadas com seis meses de antecedência! Só tenho a agradecer a todos
que de certa forma me auxiliaram na conquista desse diploma.

✓ Depoimento:
Tecnóloga em
Gestão
Empresarial

36

Edição Especial
2019
Ano 2 - Edição 7

Confira
nesta
página:

✓ Depoimento:
Tecnólogo em
Transporte

JOSÉ NORBERTO PRESSER, 65 ANOS – CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
Tenho já quase 66 anos e esse é o segundo curso que faço na Fatec. O
primeiro foi na década de 1970 na Fatec-SP (Processamento de Dados). Sou
casado e tenho 4 filhos e 2 netos. Sempre valorizei e incentivei o estudo em
minha família e hoje sinto muito orgulho de minha esposa, que também voltou
aos bancos escolares, e meus filhos, todos formados em boas faculdades. A
ordem normal dos fatos é os pais comparecerem à formatura dos filhos, mas
dessa vez ocorreu o contrário.
Sempre gostei da área de exatas, em particular de matemática, tendo
participado de vários fóruns na internet sobre o assunto durante muito tempo.
Depois de 40 anos afastado da escola, senti necessidade de rever algumas
matérias e aprender outras novas. O curso de Transporte Terrestre da FatecBarueri se encaixou perfeitamente nas minhas expectativas, pois além de ser
um curso noturno e não muito distante de onde moro (Embu das Artes), tinha
foco em infraestrutura rodoviária e ferroviária, assuntos com forte sintonia em
matérias das áreas de exatas.
Assim, iniciei o curso muito motivado e graças à qualidade dos
professores e do programa curricular, consegui cumprir meu objetivo que era o
de aprender os processos construtivos de rodovias e ferrovias, além de revisar
e reforçar alguns assuntos perdidos ao longo dos anos. Os trabalhos escolares
em grupo foram uma ótima maneira de trocar experiências e fazer amigos.
Para os mais jovens, pode ser que aos 18 ou 20 anos, ainda seja difícil
definir sua vocação e seguir uma carreira. O importante é estabeler um objetivo
e focar nele, mantendo o equilíbrio entre estudo, trabalho, lazer e família. A
formação superior abre novas portas e muitas oportunidades.

Terrestre

Minha filha caçula, esposa, eu, neto e
meu primogênito
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GIOVANA SOUZA DE OLIVEIRA, 21 ANOS
CST EM COMÉRCIO EXTERIOR – NOTURNO
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✓ Depoimento:
Tecnóloga em
COMEX

Todos sabemos que nossas vidas estão traçadas até o final do ensino
médio, mas e depois?
No meu último ano, estava como grande parte dos adolescentes, ou
seja, sem ter ideia do que queria fazer na faculdade e cheguei até a fazer teste
vocacional, mas a psicóloga me disse a mesma coisa que eu já havia pensado,
fazer Administração – o famoso curso de “quem não sabe o que quer”. Já havia
até me matriculado em 2 faculdades particulares em São Paulo, quando minha
irmã disse “você deveria fazer Fatec, meu amigo faz lá e é de graça”. Claro que
o ponto decisivo para mim não foi apenas ser gratuito ou mais perto de onde
eu moro, do que as particulares, mas a qualidade do curso, afinal já tinha
escutado em várias feiras de intercâmbio que a Fatec era um nome
reconhecido lá fora.
Antes de me inscrever para o vestibular, fui olhar os cursos (claro!) então
vi o de Comércio Exterior e pensei “ah, este é parecido com ADM... vai esse
mesmo” – sim, entrei em um curso que eu nem sabia se gostaria. E é assim
que a história começa: eu, na faculdade, perdida e matriculada para um curso
que eu não fazia ideia do que aprenderia.
Sinceramente, no começo a gente se assusta um pouco; matérias
novas, trabalhos que não acabam mais, provas, professores mais rígidos do
que no ensino médio... afinal, é a primeira vez que muitos saem da mais odiada
e necessária zona de conforto: a escola.
Já vou lhes preparar para o pior semestre que vocês terão: o terceiro,
ele é aquele que você já está cansado pela correria de um ano e meio, não
aguenta mais olhar na cara das pessoas, provavelmente está começando a
estagiar na área então parece um zumbi todos os dias, faz os trabalhos de
madrugada porque é o único horário que tem e pensa todos os dias “o que eu
estou fazendo aqui?”. Em contrapartida, você percebe que só falta mais um
pouquinho, já passou por tanta coisa que nem se estressa mais, tem seu(s)
grupo(s) de amigos e trabalhos e, nessa altura, já até se acostumou a ir todos
os dias no mesmo lugar e ficar sentado por 5 horas. Particularmente, o último
também foi ruim para mim, pois era hora de dizer adeus a algo que era rotina,
aos amigos, aos professores, às feiras de terças-feiras, aos jogos de futebol,
às fofocas e às brincadeiras do dia a dia.
Minha dica é: você pode não aguentar mais, querer sair, se estressar,
passar noites e noites sem dormir fazendo trabalho, mas aproveite... aproveite
os amigos que você faz, as oportunidades que aparecem, a vivência, tudo que
puder; porque depois que termina, você precisará de tudo (e todos) isso. E, não
tenham vergonha de dizer que fazem ou fizeram Fatec, pois esse nome abre
portas no mercado de trabalho. Um dia a gente entende que faculdade não é
só mais uma linha no currículo; é um término, um ponto de partida e um novo
“eu”.
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✓ Depoimento:

Da esquerda para direita, Matheus Gonçalves, Paulo Zensque,
Michelle Kaori, Giovana Oliveira, Caio Henrique, Maria Strumiello e Nicoly
Rodrigues.

Tecnóloga em
COMEX

Da esquerda para direita - Matheus Gonçalves, Giovana Oliveira,
Paulo Zensque, Nicoly Rodrigues, Maria Strumiello, Jéssica Bruno e Ilmara
Assis.
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@FATEC – E-mail INSTITUCIONAL
Prof. Me. Márcio André F. Pereira
Responsável pela Administração
dos E-mails institucionais @Fatec da Fatec Barueri
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Quem pode ter uma conta de e-mail da Fatec?
Todos os alunos em curso, professores e funcionários vinculados à FATEC
poderão ter uma conta no domínio "@fatec.sp.gov.br".

página:

Como faço para obter uma conta?
Prof. Me.
Givan Fortuoso da Silva
Ao ingressar na FATEC os alunos
automaticamente
serão registrados para
receber uma conta institucional.
Coordenador
do CST
em GRH no e-mail pessoal
Quando as contas forem criadas,
os alunos
receberão
cadastrado no SIGA, o seu usuário e senha.
Caso não receba a mensagem, preencha o formulário no website da FATEC
BARUERI no link @FATEC

✓ E-mail

Esqueci a minha senha de acesso. Como faço para recuperá-la?
Acesse a página www.fatec.sp.gov.br, clique no ícone "E-mail institucional" e
depois em "Redefinir senha". Informe seu CPF e e-mail institucional. O sistema
enviará uma mensagem para o seu e-mail pessoal com os dados de acesso. É
um processo rápido e fácil para recuperar sua senha. Mas fique atento à caixa
de SPAM / Lixo Eletrônico.

Institucional

Mas caso tenha problemas neste processo, acesse o website da FATEC
BARUERI e clique em @FATEC.
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E a conta permanece ativa por quanto tempo?
Tornando-se aluno da FATEC Barueri, você ganhará uma conta de e-mail institucional
no formato @fatec.sp.gov.br. A conta permanece ativa enquanto utilizar, isto é, se
deixar de usar por mais de 3 (três) meses, sua conta será cancelada. A instituição,
quando necessário, solicita sua confirmação de uso, recadastramentos, que são
obrigatórios. Assim, como qualquer sistema de e-mail.
No caso de professores, enquanto mantiver seu vínculo com a instituição.

Programa MSDN - Softwares
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✓ E-mail
Institucional

Enquanto você tiver sua conta de e-mail @FATEC (@fatec.sp.gov.br), terá acesso
gratuitamente* ao download do Windows e ao pacote Office 365 para até 5
dispositivos com Word, Excel, Powerpoint, OneNote e o OneDrive com 1TB (Terabyte)
para armazenamento em nuvem.
Após realizar a entrada no sistema (digitar seu usuário e senha) na tela a seguir você
localiza o acesso para estes programas.

O programa também proporciona aos estudantes enquanto matrícula ativa dos Cursos
Superiores de Tecnologia do eixo Informação e Comunicação (Design em Mídias
Digitais e Gestão da Tecnologia da Informação) a oferta* de ferramentas de
desenvolvimento e infraestrutura Microsoft para a instalação em equipamentos
pessoais, visando o aprendizado das ferramentas e a instalação dos programas nos
laboratórios de informática institucionais. Todos com chaves de instalações originais e
licenciados. No endereço www.fatec.sp.gov.br clique em “Loja de Software”. É
indispensável o e-mail @fatec.

Sou ex-aluno e meu e-mail foi cancelado por não uso. Consigo recuperar
meu e-mail?
Infelizmente não. Por isto, acesse, mantenha o uso constante em sua conta de e-mail.
E lembre-se, o acesso é verificado pela autenticação, isto é, uso de usuário e senha.

Dúvidas ou problemas
Entre em contato com o responsável do projeto no e-mail local.ue209@fatec.sp.gov.br.
Sua mensagem poderá ser respondida em até 10 dias úteis.
*Outras informações
É importante informar que qualquer condição poderá ser alterada atendendo assim
normas ou legislações ou por outros motivos, tendo-se a preocupação do aviso
antecipado.
Assim como acesso a programas (softwares) ofertados gratuitamente por parceiros ou
condições podem ter suas condições alteradas a critério deste(s) parceiro(s).
Qualquer outra situação será analisada pela instituição reservando-se em suas
decisões além de tomar medidas para cumprimento de regras definidas, regulamentos,
normas e legislação.
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RECONHECIMENTO PELO TRABALHO:
AGRADECIMENTOS À COLABORADORA NALINE
BELMIRO FREITAS SILVA
No mês de maio a Sra. Maria Cristina
Pacheco
Lima,
diretora
de
serviços
acadêmicos gozou férias e a Sra. Naline
Belmiro Freitas Silva (Foto abaixo), assistente
técnica-administrativa, a substituiu com
maestria para a continuidade dos atos
acadêmicos voltados as rotinas da Unidade de
Ensino.

VEM AÍ: 11ª Semana Cultural e
Tecnológica
Para a 11ª Semana Cultural e
Tecnológica, da nossa Unidade de
Ensino, que ocorrerá neste semestre
letivo, entre 08 e 10 de outubro,
contamos com a valiosa contribuição
de toda a comunidade fatecana!
Assim, foram disponibilizados nos
quadros de avisos dos cursos, um
cartaz para que fosse acessado o
formulário
eletrônico
e todos
pudessem
participar.
Foram
apresentadas sugestões: a) quanto
ao tema do evento; b) indicações de
palestrantes; e, c) atividades
culturais e científicas.
Profa. Dra. Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Assim, servimo-nos deste Boletim
Informativo para formalizar o reconhecimento e
o agradecimento pelo comprometimento e pela
atuação exemplar voltada aos melhores
resultados da nossa Fatec!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

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
Revisão e diagramação
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
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