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CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
COM VOTOS DE BOAS FESTAS!
Confira as
matérias nas
seções:

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Estamos chegando ao fim de mais um ano de muito trabalho e sucesso!
Para encerrar este ciclo com “chave de ouro”, no dia 19 de dezembro de 2019,
realizamos uma acolhedora confraternização, na qual todos que desenvolvem
atividades laborativas na nossa Fatec foram convidados.
A sinergia fez do evento um momento alegre e de fortalecimento dos nossos
vínculos!

✓ Parceria Fatec
Barueri e BOMI
✓ Renovação de
TT
✓ COMEX e GE
no ENADE
✓ Visita ao Porto
de Santos
✓ Reuniões
✓ Eventos
internos e
externos!

E MUITO MAIS!

Boa Leitura!

Temos muito motivos para comemorar, pois em 2019 tivemos importantes
conquistas, dentre as quais:
• início da implantação do CST em Gestão de Recursos Humanos;
• aniversário de 10 da nossa Fatec;
• inauguração do laboratório do CST em Design de Mídias Digitais (Agência
28);
• aniversário de 10 anos do CST em Comércio Exterior;
• Moção de Aplausos à Fatec Barueri pela Câmara Municipal;
• metas alcançadas na relação candidato/vaga em todos os cursos que
oferecemos;
• mobiliários novos e sob medida confeccionados para o palco do nosso
auditório;
• equipamentos de som adquiridos para o nosso auditório;
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✓ Conquistas
de 2019

•
•
•
•

recebimento de mobiliário para preparação de novas salas de aula/laboratórios;
recebimento de novos computadores alocados na sala dos professores e
ambientes administrativos;
aumento do quadro de colaboradores;
aumento das HAEs da nossa Unidade;
avanço nos trabalhos para a ampliação das dependências da Unidade de Ensino,
cuja documentação encaminhada pelo CPS já foi enviada para a Prefeitura de
Barueri, estando na Secretaria de Negócios Jurídicos, aguardando parecer da
procuradoria;
lanchonete em funcionamento;
oferta de cursos profissionalizantes do Programa Novotec Expresso, da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
reconhecimento pelo CEE do CST em Logística pelo tempo máximo - 03 anos;
renovação de reconhecimento pelo CEE dos CSTs em Eventos e Transporte
Terrestre pelo tempo máximo - 5 anos;
Conceito 4 no Enade para o CST em Comércio Exterior;
Conceito 5 no Enade para o CST em Gestão Empresarial, no qual somos
Unidade-Polo;
desenvolvimento de diretrizes sólidas quanto aos procedimentos e orientações
sobre trabalho de graduação;
aditamento de todos o PPCs dos CSTs quanto ao “estágio supervisionado”,
ampliando possibilidade de validação de atividades realizadas por nossos
discentes, em face de manifestação favorável da CESU, quanto ao nosso pedido
formalizado;
início da reforma da biblioteca, com troca de piso e recebimento de mobiliário
sob medida e apropriado para atendimento;
aumento da participação de docentes e discentes em eventos científicos
externos;
designação pela Superintendência do CPS para integrarmos o Comitê de
Diretores (mandato 2019-2020);
ampliação da oferta de atividades culturais e tecnológicas nos nossos eventos
acadêmicos;
atuação da Fatec Barueri como membro do Órgão Gestor da Política Municipal
de Educação Ambiental.
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RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO
CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ Renovação
do Curso de
TT!

Com grande alegria e orgulho informamos que
logramos êxito no pedido de Renovação do Reconhecimento
do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre,
oferecido
pela
Fatec
Barueri,
do
Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo
prazo de cinco anos.
Parabenizamos
ao coordenador
do
curso,
professores, servidores administrativos, alunos e ex-alunos!
Expressiva conquista!!!! Renovação de reconhecimento de
curso pelo tempo máximo! Que satisfação recebermos tão
importante resultado do trabalho de excelência que, com
comprometimento, técnica e espírito de união, realizamos!
Confiram abaixo a publicação no Diário Oficial de
05/09/2019.
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PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO
TECNOLÓGICA E INTERAÇÃO COM
EMPRESAS – SISTEMA DUAL – EMPRESA
BOMI GROUP E FATEC BARUERI
Prof. Me. Antônio Fernando Degobbi
Coordenador do CST em Logística

Confira
nesta
página:

✓ Convênio:
Fatec
Barueri e
BOMI!

Em 1º de setembro de 2019, foi formalizado um Convênio entre o
CEETEPS e a Bomi Group, visando efetivar um Programa de
Complementação Tecnológica e Interação com Empresas – Sistema Dual.
O objetivo é o de propiciar aos alunos - matriculados nas disciplinas
“Projeto Interdisciplinar V” e Projeto Interdisciplinar VI”, do Curso Superior
de Tecnologia em Logística, da Fatec de Barueri, por meio de atividades
acadêmicas e com foco na interdisciplinaridade - a capacidade de atuar
tecnicamente e em equipe no Centro de Distribuição (CD) da Bomi,
realizando um projeto de melhoria contínua, por intermédio da solução de
um problema empresarial real, gerando o plano de ação correspondente.
Neste semestre, os alunos cumpriram a primeira parte do projeto,
criando um plano de ação (5W2H), o qual envolveu duas atividades
logísticas do CD (setor de embalagem e adequação de produtos
farmacêuticos e 5S na Câmara Fria, que também envolve processos de
embalagem). Em 2020-1, os alunos irão executar as ações de melhorias,
controlar as anomalias e, após a estabilização dos processos, padronizálos.
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✓ Convênio:
Fatec
Barueri e
BOMI!

A Bomi Health Carrier é a primeira marca Bomi dedicada
exclusivamente ao transporte de produtos médicos, de diagnóstico,
farmacêuticos e suplementos. Por meio do Bomi Health Carrier, a empresa
faz a gestão completa da cadeia do frio de produtos até a entrega para o
destinatário final, quer seja um hospital, uma clínica, um paciente
domiciliar, uma farmácia ou um laboratório de análise. A empresa conta
com uma frota de mais 220 veículos próprios, na Itália, Turquia, Holanda,
Colômbia, Chile, Peru e México. Em todos os demais países da rede, é
assegurado um serviço de qualidade por meio de parceiros selecionados
e exclusivos.
Os trabalhos estão sendo conduzidos no CD da Bomi de Barueri,
situado em Itapevi, SP. Os alunos estão realizando projetos de melhoria
contínua em conjunto com funcionários da empresa, reunindo-se, uma vez
por semana, para tratar da solução de problemas práticos, vivenciando
diversos aspectos do ambiente de trabalho que, certamente, serão muito
úteis ao futuro gestor de logística. Dentre os vários objetivos do projeto,
pode-se destacar:
• Propiciar aos alunos da Fatec Barueri uma experiência corporativa
integrada às atividades acadêmicas, por meio de treinamentos de
integração no ambiente empresarial e desenvolvimento de projetos
práticos;
• Estabelecer integração entre o mundo do trabalho e o ambiente
escolar, de modo a equalizar os conteúdos oferecidos aos
estudantes com as necessidades da indústria;
• Oferecer aos estudantes um conjunto de atividades, tanto no
ambiente pedagógico, quanto na empresa, de modo a inserir os
estudantes em ambiente e atividades típicas do mercado de
trabalho;
• Proporcionar aos alunos da Fatec Barueri um currículo que
complemente o Curso Superior do Tecnólogo com atividades
específicas oferecidas pela Bomi, sob coordenação da Fatec.
Por fim, vale comentar que a interação empresa – escola começa a
produzir efeitos positivos junto aos alunos, que já enxergam com mais
solidez a importância dos conhecimentos adquiridos, em função de sua
aplicação na prática. Some-se a exposição positiva frente aos gestores da
empresa, propiciando abertura para potenciais vagas de emprego.
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ACOLHIMENTO FATECANO AOS ALUNOS
INGRESSANTES DOS CURSOS
PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA
NOVOTEC EXPRESSO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta

Tivemos, mais uma vez, o valoroso auxílio dos alunos do CST em
Eventos, que contribuíram efetivamente para os preparativos e na recepção
dos alunos ingressantes dos Cursos Profissionalizantes do Programa
Novotec Expresso, que realizamos no mês de setembro!
A equipe, sob orientação da Coordenadora do Curso, Profa. Dra.
Viviane Minati Panzeri, confeccionou vários brindes de boas-vindas e,
também, atuou na aula inaugural. Certamente, os alunos do Novotec
sentiram-se acolhidos!
Agradecemos pela dedicação e reconhecemos o talento dos alunos
do nosso CST em Eventos.

página:

✓ NOVOTEC:
acolhimento
e auxílio dos
discentes do
CST em

Mimo de boas-vindas entregue aos alunos do Programa Novotec Expresso:

Eventos
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NOVOTEC: AULA INAUGURAL
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira

No último dia 04 de setembro realizamos, com grande êxito, a
aula inaugural para os calouros dos Cursos Profissionalizantes do
Programa Novotec Expresso. Formamos cinco turmas, com cerca de
200 matriculados!

nesta
página:

✓ NOVOTEC:
Aula
Inaugural

Nesta data demos as boas-vindas com a participação do corpo
docente dos cursos do Programa Novotec e alunos dos nossos cursos
superiores de tecnologia; apresentamos a nossa Unidade de Ensino e
expressamos o nosso desejo de, em breve, estarem conosco como
alunos dos nossos cursos de graduação!
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REUNIÃO SOBRE ESTÁGIO COMO
ATIVIDADE CURRICULAR
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

No dia 16 de setembro, nos três períodos de oferecimento dos
Cursos Superiores de Tecnologia da nossa Fatec Barueri, reunimos os
alunos - no auditório da Unidade - que estão matriculados em semestres
em que o estágio passa a ser obrigatório para transmitir as diretrizes legais
e acadêmicas sobre essa importante atividade curricular.
Para o desenvolvimento das atividades, contamos com a valiosa
contribuição da Profa. Cinira Melo, que didaticamente apresentou para os
alunos os procedimentos acadêmicos e os aspectos normativos, dirimindo
também as dúvidas.
Nossa gratidão à professora pela expressiva colaboração!

✓ Estágio
Curricular
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SETEMBRO AMARELO
Profa. Me. Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa
Responsável pelas Atividades do NAP

Confira

No dia 18.09 foram realizadas, nos três períodos das aulas, palestras
sobre a campanha: Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio.

nesta
página:

✓ Setembro
Amarelo

Nosso reconhecimento e gratidão pelo relevante trabalho desenvolvido
pelas professoras Juliana Pellegrinelli e Viviane Minati Panzeri, que
possibilitaram a ofertas destas atividades!
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VISITA TÉCNICA AO PALACIO DOS
BANDEIRANTES
Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki
Docente do CST em Eventos

Confira
nesta

No dia 18.09, a turma do 2º semestre do CST em Eventos teve a
oportunidade de conhecer o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo
do Estado de São Paulo. Como proposta interdisciplinar de Cerimonial e
Gestão do Patrimônio Cultural, juntamente com a professora Gabrielle
Cifelli, os alunos foram recebidos pelo Sr. Carlos Takahashi, chefe de
gabinete de Casa Civil e autor de publicações relevantes na área de
Cerimonial Público Brasileiro.

página:

✓ Visita
Técnica à
ALESP

Os alunos conheceram as dependências externas e internas do
Palácio, bem como o patrimônio cultural inerente às exposições
permanentes e galeria dos ex-governadores, finalizando a visita com uma
palestra sobre Cerimonial Público e almoço no refeitório.
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MOBILIÁRIO NOVO PARA NOSSO
AUDITÓRIO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Com grande satisfação, compartilhamos mais uma conquista da nossa
Fatec Barueri: mobiliário planejado para o palco do nosso auditório, que decorre
do deferimento que alcançamos perante a Prefeitura de Barueri em face de
solicitação que realizamos neste sentido.

Confira
nesta
página:

Assim, conforme fotos abaixo estamos com um púlpito, uma mesa
grande de 3,5 metros (sendo a união de dois módulos de 1,75 metros, que podem
ser separados e alocados conforme a demanda) com fechamento frontal e uma
mesa de som confeccionada conforme a nossa necessidade.
As atividades destinadas a entrega do serviço de marcenaria tiveram
início no dia 17 de setembro e foram concluídas em 19 de setembro.

✓ Auditório:
Mobiliário

Estamos felizes com mais um resultado de excelência, fruto do trabalho
que unidos realizamos, de modo que, com foco na melhoria contínua da nossa
Fatec Barueri, seguimos confiantes de que este novo mobiliário agregará ainda
mais para as atividades acadêmicas que realizamos com tanto zelo.

novo
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PROJETO COLABORATIVO INTERNACIONAL
Profa. Me. Jadir Mendonça Jr.
Coordenador do CST em DMD
Profa. Dra. Tânia Letícia dos Santos
Docente do CST em DMD

Confira
nesta
página:
✓ Projeto
Internacional

A CESU do CPS, juntamente com a coordenação do Curso Superior
em Design de Mídias Digitais da Fatec Barueri, estão apoiando a
professora Dr.ª Tânia Letícia dos Santos da Fatec de Barueri e a Dr.ª
Michaela Moura-Kocoglu da Florida International University, as quais
desenvolvem o Projeto Colaborativo Internacional intitulado “Gender
Violence in Social Media: A comparative study between the U.S. and
Brazil”.
Alunos de Estudos sobre Mulheres e Gênero do Curso de
Bacharelado em Artes da FIU - Universidade Internacional da Florida - em
Miami/Florida trabalharão em conjunto com os alunos do 2º semestre do
Curso Superior em Design de Mídias Digitais, da Fatec Barueri Faculdade de Tecnologia “Pe. Danilo José de Oliveira Ohl”, ao longo de
um período de oito semanas. O objetivo final do referido Projeto
Colaborativo Internacional é a elaboração de um relatório comparativo
sobre questões relacionadas à Violência de Gênero nas Mídias Sociais
nos dois países.

Coordenador, Prof. Jadir, Profa. Tania e alunos do 2º semestre de DMD

O projeto realiza-se com o auxílio de dispositivos e interfaces digitais,
que permitem a execução de tarefas colaborativas por meio de
videoconferências, compartilhamento de arquivos e outras formas de
comunicação, os Projetos Colaborativos Internacionais representam uma
oportunidade ímpar de trabalho colaborativo de estudantes da Fatec com
estudantes de uma universidade internacional.
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VISITA DO GESTOR PEDAGÓGICO
REGIONAL
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira

Em 20 de setembro recebemos, na nossa Unidade de Ensino,
com grande satisfação, a visita do Prof. Dr. Ronaldo Willian Reis,
Gestor Pedagógico Regional de Fatec (Núcleo Regional 5 GSP
Noroeste).

Pedagógico

Nesta visita abordamos de forma bastante proveitosa os
seguintes temas: Atribuições do coordenador pedagógico - Prof. Dr.
Nailton Matos; Programa Novotec; ENADE; Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI da Fatec Barueri; Projetos Pedagógicos dos Cursos
- PPCs e suas reestruturações que estão em demanda pela CESU;
Necessidade de aumento do quadro de colaboradores administrativos;
Futuras vagas de concurso para docentes e auxiliares docentes;
Necessidade de aquisição de computadores e datashow/TVs para a
melhoria contínua das atividades acadêmicas da nossa Unidade de
Ensino; Necessidade de aumento do link de internet para a Fatec
Barueri; Solicitação de diretrizes sobre as metas para a Bonificação por
Resultado que será paga no próximo ano.

Regional

Abaixo foto da nossa reunião de trabalho:

nesta
página:

✓ Visita do
Gestor
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NIVELAMENTO DE MATEMÁTICA
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Com a proposta de bem preparar nossos alunos, o Nivelamento
de Matemática está sendo oferecido na nossa Unidade de Ensino e
caminha com grande adesão dos alunos!

Confira
nesta
página:

✓ Nivelamento
de
matemática

Neste semestre estamos realizando 10 aulas presenciais, sendo
cada qual ofertada em dois dias da semana, não existindo necessidade
de inscrição, podendo o aluno optar em qual horário deseja participar!
Nosso reconhecimento à dedicação da Profa. Sabrina para termos os
melhores resultados!

14

Set. Dez./2019
Ano 2 - Edição 8

SOLENIDADE DE ENTREGA DOS
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO
CURSO PROFISSIONALIZANTE DE
ALMOXARIFE E ESTOQUISTA DO
PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ CONCLUSÃO:
Curso
Almoxarife

No dia 25 de setembro de 2019 foi realizada a solenidade de
entrega dos certificados de conclusão do Curso Profissionalizante de
Almoxarife e Estoquista ofertado pela Fatec Barueri, em Parceria com a
Unidade de Formação Inicial Continuada (UFIEC) através do Programa
Via Rápida Emprego.
Na ocasião, o Diretor de Serviços Administrativos e Coordenador
do Curso na nossa Unidade de Ensino, Sr. Wallace Cirilo de Souza Silva,
realizou a entrega dos certificados aos concluintes! Muitos destes
manifestaram o interesse em fazer uma graduação tecnológica na nossa
Fatec Barueri, demonstrando assim o quanto apreciaram estar conosco
desenvolvendo habilidades profissionais! Seguimos com entusiasmo pelo
resultado alcançado!
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FATEC BARUERI COLABORANDO COM A
POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Coordenador do CST em GRH

Confira
nesta
página:

Destaque merecido deve ser dada à participação da Fatec Barueri
no Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental (OGPMEA),
se mostrando atuante nas discussões e nas ações para a definição de uma
Política Municipal de Educação Ambiental.
Na sua atuação consciente e colaborativa, no dia 12 de setembro, a
Fatec Barueri esteve presente em mais uma reunião do Órgão Gestor, que
desta vez foi realizada no campus Alphaville da Universidade Mackenzie.
Nesta oportunidade a Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
conduziu os trabalhos apresentando, a um grupo formado por
coordenadores e docentes do Mackenzie, o Órgão Gestor desde sua
criação, as suas atribuições, a sua composição e, também, o diagnóstico
realizado quanto às ações desenvolvidas pelas entidades participantes.

✓ Fatec
Barueri e
OGPMEA

Em outubro, a reunião aconteceu no dia 7, e foi realizada na Secretaria
de Recursos Naturais e Meio-ambiente (SEMA) de Barueri. Nesta reunião
foi avaliada a apresentação institucional feita no Mackenzie e, também, foi
feita uma avaliação da reunião na Coordenadoria de Educação Ambiental
(CEA) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de
São Paulo. Mais uma vez, a Fatec Barueri esteve presente de maneira
colaborativa.
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Continuação
Já em novembro no dia 14, a reunião do Órgão Gestor foi na Fundação
Instituto de Educação de Barueri (FIEB). Na ocasião, aconteceu o diálogo e
avaliação do documento "Diretrizes Pedagógicas e Programa Municipal de
Educação Ambiental" e, também, a avaliação do formulário-diagnóstico da
Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPPEA)
sugerido pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA), da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo.
De maneira costumeira, a Fatec Barueri esteve presente e colaborativa
com os trabalhos.

Confira
nesta
página:

✓ Fatec
Barueri e
OGPMEA

Foto Reunião OGPMEA – 14/11/19

Em dezembro no dia 12, a reunião do Órgão Gestor foi na Fundação
Alphaville. Nessa data, foram revisadas as atividades realizadas durante o ano
e, com base em documentos legais, definidos os estudos, bem como as ações
que ocorrerão no primeiro semestre de 2020, com vistas à propositura de um
Programa Municipal de Educação Ambiental para o Município de Barueri, que
corresponda à realidade/necessidade da região e que conte com a
participação efetiva da população.

Foto Reunião OGPMEA – 12/12/19

Frente ao exposto, a Fatec Barueri conclui o ano de 2019 com
contribuições efetivas e constantes junto ao Órgão Gestor de Política Municipal
de Educação Ambiental, projetando-se para atuações análogas em 2020,
ciente da relevante responsabilidade institucional que possui!
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REUNIÃO PARA O EVENTO:
CAMPEONATO DE ROBÔS
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI

Confira
nesta

No dia 01 de outubro de 2019, reuniram-se na sede do CIT
(Centro de Inovação Tecnológica de Barueri), os seus representantes,
Sr. Jonatas, Sr. Valdir e Prof. Wilson; a empresa Orange Maker,
representada pelo Sr. Anderson; o Senai, representada pela Profa.
Karina e pelo Prof. Rodrigo; a ETEC, representada pelo Prof. Gusmão;
o ITB representado pelo prof. Robson; A Fatec Barueri, representada
por mim e pelo Prof. Deluqui.

página:

✓ Campeonato
de robôs!

A reunião teve por objetivo estabelecer como funcionará o
primeiro campeonato de robôs de Barueri, que será disputado entre os
alunos das instituições de ensino presentes na reunião, no aniversário
de Barueri, em 2020. Estabeleceu-se que cada instituição selecionaria
duas equipes de alunos, sendo que cada equipe teria no mínimo dois
e no máximo 4 alunos. Essas equipes receberão treinamento em
Arduino e robótica, gratuitamente, oferecidos pela Empresa Orange
Maker, parceira da prefeitura de Barueri para esse evento. O
treinamento ocorrerá em duas datas: 26/10 e 07/12. Parabéns à
prefeitura e ao CIT por essa iniciativa.
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OFICINA DE “DESIGN THINKING:
CRIATIVIDADE COLABORATIVA” PARA
OS ALUNOS DE GESTÃO EM RECURSOS
HUMANOS
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Coordenador do CST em GRH
Nos dias 1 e 3 de outubro foi realizada a oficina de "Design Thinking:
criatividade colaborativa" para as turmas do 1º e 2º semestres do curso de
Gestão em Recursos Humanos.

Confira
nesta
página:

A oficina foi uma iniciativa do Prof. Paulo Rogério de Medeiros – da
disciplina Captação e Seleção de Talentos – e foi ministrada pelos consultores
Andressa Yoshida - Agile Coach e GP na Space Needle Tecnologia; e Arthur
Sanches - UI Designer na TriggoLabs, com 4 anos de experiência na área.
Destaque: a Andressa Yoshida é formada pela Fatec Barueri no Curso de
Gestão da Tecnologia da Informação!
O Design Thinking é uma metodologia ágil que de forma criativa e
colaborativa permite alcançar a solução de problemas de maneira inovadora,
dentro de uma perspectiva de empatia máxima dos envolvidos no problema.

✓ OFICINA:
Design
Thinking

A oficina realizada em dois dias permitiu que aos alunos de Gestão em
Recursos Humanos não somente conhecer essa metodologia ágil, mas colocála em prática! A proposta foi possibilitar aos alunos a aprendizagem de novas
formas para solucionar problemas, a partir do uso de sua criatividade e
capacidade de adaptação.
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EIS, ENTÃO, A ETAPA FINAL DOS NOSSOS
FORMANDOS: A COLAÇÃO DE GRAU!
Maria Cristina Pacheco Lima
Diretora de Serviços Acadêmicos
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✓ Formatura
2019/1

Com grande alegria, a Faculdade de Tecnologia “Padre Danilo José de
Oliveira Ohl” – Fatec Barueri, realizou no dia 07 de outubro de 2019, às 19:00
horas, no Centro de Eventos de Barueri, a formatura dos alunos concluintes
de 2019/1, dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior (15ª
Turma), Transporte Terrestre (13ª Turma), Eventos (8ª Turma), Gestão de
Tecnologia da Informação (8ª Turma), Gestão Empresarial (5ª Turma) e Logística
(1ª Turma), totalizando 72 formandos.
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 pela diretora da Fatec Barueri, Profa. Dra. Renata Giovanoni
Di Mauro, apesar de um ato oficial e jurídico, é, sobretudo, festivo e carregado de
simbolismo.
Os familiares e os amigos puderam demonstrar tamanha satisfação ao
contemplarem a grande recompensa dos nossos formandos. Claro! Pois foi com
superação e proeza, que passaram por desafios e lutas diárias! Enfim, eles
chegaram até esse momento tão especial, graças à coragem e ao ânimo! Agora,
realmente o que nos resta, é desejar a todos, muito sucesso e um futuro
promissor.
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11ª SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA
DA FATEC BARUERI “TECNÓLOGO:
PENSAR PARA TRANSFORMAR”
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta
página:

✓ 11ª Semana
Cultural e

Nos dias 08, 09 e 10 de outubro foi realizado o evento da 11ª Semana
Cultural e Tecnológica da Fatec Barueri com o tema: “Tecnólogo: pensar para
Transformar”.
Tivemos uma rica Programação durante os três períodos, com várias e
relevantes atividades (teatro, mesa-redonda, palestras, entre outros) que
contemplaram desde temas específicos relacionados aos cursos até assuntos
de interesse comum.
Além da participação efetiva dos professores, alunos e profissionais
externos, contamos especialmente com a ilustre presença do Coordenador
Técnico da Unidade do Ensino Superior de Graduação do Centro Paula Souza,
Prof. Dr. Rafael Ferreira Alves; da Diretora da Fatec Carapicuíba, Profa. Dra.
Marcia Luiza Pires de Araújo; do Diretor da Fatec São Paulo, Prof. Me. Decio
Moreira; do Diretor da Fatec Sebrae, Prof. Dr. Mario Roque, bem como do
Secretário de Relações Institucionais do Município, Dr. Marinho Trimboli.
Destacamos a especial atuação dos alunos do CST em Eventos e da
Profa. Dra. Margibel Adriana Oliveira, que realizaram um trabalho primoroso na
organização do nosso importante evento institucional.

Tecnológica
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DIA DOS PROFESSORES: DIA DE
COMEMORAÇÃO!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
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No dia dos professores os alunos - 1º semestre do CST em Eventos ofereceram um brunch aos mestres, demonstrando o carinho e o apreço que
têm pelos que diariamente se dedicam a, por meio da educação, transformar
pessoas e conduzi-las ao sucesso profissional.
Os professores ficaram felizes pelo reconhecimento, uma vez que, com
comprometimento, dedicação, tempo, estudo, pesquisa etc. atuam para que os
alunos da Fatec Barueri sejam destaque no mundo do trabalho, alcançando
realização profissional, com formação cidadã.

página:

✓ Brunch
surpresa
para o dia
dos
Professores!
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PALESTRA SOBRE STARTUPS
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI
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No dia 17 de outubro, o Sr. Igla, da startup de educação Digital
Innovation One, esteve na Fatec Barueri para ministrar a palestra “Startups
e oportunidades para estudantes de TI”.
Nessa palestra, o Sr. Igla falou do mundo das startups e como elas
podem ser opções para as mais diversas áreas de atuação, principalmente
as ligadas à TI. Também apresentou sua plataforma de treinamento em TI,
que é gratuita, para todos os nossos alunos de GTI.

✓ Palestra GTI

EGRESSAS DE GTI
✓ Publicação

de artigo

As nossas egressas Tamires Silva Pinto e Tassia Silva Pinto, sob
minha orientação, tiveram o seu artigo “Engenharia Social: o uso da
ferramenta de software Phihsx como recurso de conscientização sobre
ataques de engenharia social”, aprovado para publicação.
O estudo é derivado do seu trabalho de graduação, do curso de
Gestão da Tecnologia da Informação, e será publicado na edição de 2019
da Revista Olhar Tecnológico, Fatec Catanduva, ISSN 2359-6015.
Parabéns Tamires e Tassia.
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VISITA TÉCNICA AO PORTO DE SANTOS
Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva
Docente de Comércio Exterior
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✓ Visita Técnica

No dia 19 de outubro foi realizada a já tradicional visita técnica ao
Porto de Santos. Desta vez, a visita contou com a participação dos
alunos dos cursos de Comércio Exterior e de Logística.
Como responsável pela organização da visita técnica, também
contei com a colaboração e a participação das professoras Aline
Sacomano e Meire Reis além do Matheus Louback, auxiliar docente.
A atividade possibilitou que os alunos tivessem uma
compreensão melhor das suas áreas de formação, por meio de um
passeio de escuna no Canal do Estuário do Porto de Santos. Os alunos
puderam conhecer mais sobre a história, a importância e a estrutura do
Porto de Santos que é o maior da América Latina e representa quase um
terço movimentação do comércio exterior brasileiro.
A visita técnica, além de ser uma excelente oportunidade de
aprendizagem, se mostrou como uma importante experiência de
interação e descontração entre os alunos e professores.

ao Porto de
Santos
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REUNIÃO: PARCERIA ODONTOPREV
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI
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✓ Parceria
ODONTOPREV

No dia 22 de outubro de 2019, reuniram-se no CIT (Centro de
Inovação Tecnológica de Barueri) os seus representantes, Sr.
Jonatas, Sr. Valdir, Profa. Rosi e Prof. Wilson; da empresa Orange
Maker, Sr. Anderson; da empresa Odontoprev. Sra. Rose e Sr.
Renato; do ITB/ETEC, Prof. Gusmão; do SESI, Prof. Rodrigo e da
Fatec Barueri, eu o Prof. Gilmar.
A reunião teve o objetivo criar uma parceria entre a empresa
Odontoprev, com o CIT e com as instituições de Ensino para
promover processos de inovação e de empregabilidade que
envolvam o CIT e as instituições de ensino. A empresa Odontoprev,
também se colocou à disposição da Fatec Barueri para fazer a
apresentação de suas vagas de estágios para os cursos de GTI e
DMD.
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FATEC BARUERI PARTICIPA DO FÓRUM
DE METODOLOGIAS ATIVAS DO CPS
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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No dia 23 de outubro de 2019, das 8h às 17h, ocorreu no Centro de
Capacitação do Centro Paula Souza o II Fórum de Metodologias ativas.
O evento teve como objetivo promover reflexões necessárias para a
utilização de tecnologias na educação.
A Fatec Barueri contou com a participação do professor Dr. Nailton Matos
apresentando o trabalho “Aprendizagem ativa e formação de professores da
educação superior tecnológica: uma experiência com o Apoio pedagógico na
Fatec Barueri”. O trabalho resultou de um ciclo de minicursos sobre metodologias
ativas organizado pelo professor, com a participação dos docentes da unidade.
Parabenizamos o Prof. Nailton pelo resultado alcançado!
O trabalho completo está disponível nos anais do evento no site:
https://cesu.cps.sp.gov.br/forum-de-metodologias-ativas/

✓ Fórum CPS:
Metodologias
Ativas
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SOMOS SUCESSO NO ENADE!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

Confira
nesta

Segundo o resultado da avaliação do INEP, divulgado em 23 de
outubro de 2019, o nosso CST em Comércio Exterior é Conceito 4 e o CST
em Gestão Empresarial, que somos Polo, é Conceito 5 – nota máxima.
Estes resultados de excelência foram celebrados na nossa Fatec
Barueri!
Parabenizamos a todos pelo importante resultado!

página:

✓ ENADE:
Sucesso!
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COMÉRCIO EXTERIOR: NOTA 4 NO ENADE 2018
Prof. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em Comércio Exterior
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✓ COMEX:
Nota 4 no

O CST em Comércio Exterior, da Fatec Barueri, obteve o conceito 4 no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2018. O exame é
organizado e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal ligada ao Ministério da Educação (MEC).
O feito merece destaque não só pela nota obtida, mas por manter o curso no
mesmo nível de qualidade desde 2015 quando foi aplicada a primeira avaliação,
destinada aos cursos superiores de tecnologia em Comercio Exterior.
No ENADE 2018, 86 (oitenta e seis) cursos superiores de tecnologia em
comércio exterior foram avaliados e estão alocados em quatorze estados
brasileiros com significativa representatividade nos Estados de São Paulo (52
cursos 60,47%) e Rio Grande do Sul (10 cursos 11,63%).
O total de cursos participantes correspondem a 50 instituições de ensino
superior (IES), organizadas academicamente em Universidades, Centros
Universitários, Faculdade e Institutos Federais de Educação Tecnológica.
A Fatec Barueri foi uma das treze IES que atingiu a nota 4, ou seja, faz parte
de um seleto grupo que representa 27,6% de todas as universidades, centros
universitários, faculdades e institutos federais de educação tecnológica com o
referido conceito no país. Dessas IES, apenas quatro faculdades em todo o país
alcançaram a nota 4 e todas são FATECS.
A média geral dos alunos do CST em Comércio Exterior, da Fatec Barueri,
foi de 52,8 enquanto a média do curso em todo o país foi de 45,5, conforme tabela
abaixo.

ENADE

Os indicadores acima evidenciam, não só a posição de destaque do CST em
Comércio Exterior da Fatec Barueri, bem como reforçam o compromisso da
direção, coordenação e do corpo docente em oferecer um ensino superior de
qualidade que garanta a formação qualitativa, aos discentes e mantenha o curso
entre os dez mais procurados de todas as Fatecs.
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GESTÃO EMPRESARIAL: NOTA 5 NO
ENADE
Profa. Dra. Helena Damélio
Orientadora de Polo
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial-EaD tirou nota
5, a nota máxima, no ENADE 2018.
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✓ ENADE

Aconteceu desta forma: o SiGA identificou 597 estudantes com
percentual de progressão (PP) para fazer o ENADE. Esses 597 foram
inscritos. Deles, 497 compareceram ao exame. Dos 100 ausentes, 20%
justificaram a ausência. No Polo da Fatec Barueri, com a gestão do professor
Nailton Matos, a participação dos alunos foi integral.
Enfim, todos os formandos de Gestão Empresarial da Fatec que
realizaram o exame fizeram um excelente trabalho e levaram o Curso a obter
a nota 5. Estudar a distância exige do estudante maturidade, gestão da vida
acadêmica, comprometimento e muita disciplina.
Mandamos uma mensagem de parabéns a nossos participantes do
Exame e tivemos depoimentos preciosos, de quem muito se dedicou, como o
de um de nossos queridos egressos:
“Quando eu vi a notícia do ENADE e quando li o e-mal hoje, falando que ficamos em
primeiro nas públicas de SP e em quarto nas públicas do país, meus olhos se
encheram de lágrimas e meu coração se encheu de orgulho. Eu já carregava a Fatec
comigo com orgulho no meu trabalho anterior e agora no atual. Mas depois dessa, vi
que os esforços dos professores e alunos me deram autoridade para bater no peito.
De fato, me emocionou muito. Muito obrigado por compartilhar a notícia. E sou
Fatecano com orgulho!”

Este é um trabalho que não se fez sozinho: em Barueri, ele começou
com a professora Alair Helena Ferreira, foi continuado com o professor Nailton
Matos, que foi o gestor responsável pela turma que fez o Exame e agora
continua comigo, Helena Damélio, atual Orientadora de Polo.
E um resultado tão animador deste trabalho só existe porque muitos
colegas participaram deste processo: como docentes de apoio, na orientação
de estágios, de TGs, de PIs, na aplicação de provas, na ajuda para sanar
dúvidas. Também dá certo porque temos excelente suporte de todas as
demais equipes: laboratórios que funcionam e que, em dia de provas
presenciais, têm tudo instalado, pronto, com suporte, secretaria que dá todo o
apoio necessário, funcionários dedicados, diretoria acadêmica atenta,
diretoria administrativa competente e direção geral inspiradora.
Assim, esta nota é uma vitória de todos. Juntos celebramos e
agradecemos, especialmente, à professora Cathia Lima Petroni, que é a
Coordenadora de Curso e Equipe Gestão Empresarial, e à professora Simone
Brito, que coordena as Orientações de Polo.
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CURSO DE INTRODUÇÃO AO ARDUÍNO
Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.
Coordenador do CST em GTI
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No dia 26 de outubro, tivemos na Fatec Barueri, o curso
de introdução ao Arduino, ministrado pelo Prof. Fernandes, da
Orange Maker. Participaram do treinamento, os alunos que se
inscreveram para o evento de robótica, que será realizado em
26 de março de 2020. Além dos nossos alunos, tivemos a
participação dos nossos professores Deluqui e Gilmar, bem
como o Prof. Gusmão e os alunos da ETEC Barueri e do Prof.
Rodrigo e seus alunos do SENAI.

✓ Curso GTI
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✓ CST em
Eventos:
Simpósio

ALUNOS DO CST EM EVENTOS ATUAM NA
ORGANIZAÇÃO DO 1º SIMPÓSIO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
DO CENTRO PAULA SOUZA
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Com satisfação, recebemos da Coordenadora de Projetos da Unidade do
Ensino Superior de Graduação - CESU, Profa. Dra. Renata Castro Cardias
Kawaguchi, convite para que alunos do CST em Eventos da nossa Fatec
participassem da organização do 1º Simpósio de Iniciação Científica e
Tecnológica do CPS.
Assim, nossos alunos receberam treinamento no Centro de Capacitação
do CPS e desenvolveram com maestria as atividades que lhe couberam neste
importante evento institucional, que foi realizado no dia 08 de novembro de 2019.
Nossos agradecimentos à Profa. Renata Cardias, Coordenadora de
Projetos da CESU, pela oportunidade e capacitação ofertada, bem como ao Prof.
André Guilles Troysi de Campos Andriani, Coordenador do Projetos da CESU,
pela atuação no acompanhamento dos discentes na capacitação e evento!

no CPS

✓ Altar de Día
De Muertos

No dia da capacitação, uma vez
que estávamos no Centro Paula Souza,
encerradas as atividades para a atuação
no referido simpósio, visitamos o "Altar
de Día de Muertos", que foi montado por
nossos alunos, sob a coordenação da
Profa. Rosângela, em face da etapa final
do concurso que também participamos,
pois fomos finalistas e no dia seguinte
teríamos o júri para a decisão dos
ganhadores!
Assim, segue foto que tiramos no
CPS, ao lado do “altar”, após a
capacitação, já na torcida pelo resultado
do concurso:
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FATEC BARUERI É FINALISTA NO
CONCURSO “ALTAR DÍA DE LOS
MUERTOS” E EXPÕE SEU TRABALHO
NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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✓ Altar Día de
Los Muertos

Fatec Barueri participou pelo segundo ano consecutivo do concurso
“Altar do Día de Los Muertos”, organizado pela Assessoria de Relações
Internacionais (ARInter) do Centro Paula Souza, em parceria com o
Consulado Geral do México em São Paulo, e novamente vai para a final!
Em 2018, o altar da nossa Fatec ficou entre os finalistas, com
exposição para visitação e julgamento na Administração Central do Centro
Paula Souza, gerando grande orgulho para todos nós, notadamente diante do
belíssimo trabalho apresentado, que mobilizou várias habilidades e
competências dos nossos alunos!
Neste ano, aprimoramos a estrutura do altar e os ornamentos, com
uma dedicação sempre profissional e detalhista dos requisitos apresentados
pelo edital do concurso. Convidamos a Profa Rosângela de Moura (Disciplina:
Espanhol) para a inscrição e a orientação do grupo de alunos (CST em
Eventos e CST em Comércio Exterior) na montagem do altar.
O resultado foi sucesso, pois o altar desse ano ficou exposto na nossa
Unidade de Ensino para visitação, nos dias 17 e 18 de outubro, na sala 29,
sendo classificado para a final, de modo que realizamos a exposição na
Administração Central do CPS e, no dia 30 de outubro de 2019 – dia da final
- tivemos o nosso altar escolhido para ficar exposto no Memorial da América
Latina! Que prestígio!!!
Parabenizamos os alunos e a professora Rosangela, que atuou na
orientação, pelo belíssimo trabalho e resultado alcançado, fruto da grande
dedicação e competência!
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VESTIBULAR FATEC BARUERI:
1º SEMESTRE DE 2020
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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No período de 15/10 a 13/11/2019, estivemos envolvidos na divulgação
de nosso “Processo Seletivo Vestibular”, cuja prova foi aplicada no dia
08/12/2019, sob a coordenação geral do nosso colega, sempre amigo, Prof. Dr.
Nailton Santos de Matos, com participação efetiva dos coordenadores dos
cursos, docentes, corpo-técnico administrativo e equipe da direção.
Registramos, por oportuno, nosso reconhecimento e gratidão pelo zeloso
trabalho realizado!
Com êxito e sempre todos juntos, atuamos com vista a alcançarmos a
meta: 1,5 candidato/vaga por curso (inscrições pagas).
Entre as ações desenvolvidas para tal fim, que foram alinhadas em
reuniões regulares de trabalho, destacamos:
1.

✓ VESTIBULAR

Ofícios despachados/protocolados com o material de divulgação vestibular (cartazes e
folders), bem como arte digital, para:
• Todas as escolas vinculadas à Diretoria de Ensino de Osasco;
• Todas as escolas vinculadas à Diretoria de Ensino de Itapevi;
• Todas as escolas vinculadas à Diretoria de Ensino de Carapicuíba;
• Todas as escolas vinculadas à Secretaria de Educação do município de Barueri;
• Todas as Secretarias do Município de Barueri;
• Todas as Unidades vincadas ao Instituto Técnico de Barueri (ITB).
2. Ofício despachado/protocolado com a prefeitura de Barueri solicitando a divulgação do
Processo Seletivo Vestibular em todas as mídias digitais e impressas do município;
3. Ofício despachado/protocolado perante a Superintendência da FIEB com solicitação de espaço
para realização do exame do Processo Seletivo Vestibular;
4. Ofício despachado/protocolado perante a Superintendência da FIEB com solicitação para
divulgação do processo seletivo vestibular no intranet aos alunos;
5. Ofício despachado/protocolado perante a Superintendência da FIEB com solicitação de
autorização e agenda para realização de visitas às Unidades vinculadas ao ITB;
6. Divulgação do processo seletivo vestibular nas empresas:
• Casa do Lojista;
• My Placa Office;
• Friozen;
• Alstom;
• Log Frio;
• Sinalronda;
• JAMEF;
• CCR;
• KEEPERS;
• DHL;
• Robert Bosh;
• CSU.
7. Visitas realizadas para divulgação do vestibular:
• Unidades vinculadas ao ITB;
• Escolas estaduais compartilhadas com o município;
• Gabinetes de todos os vereadores da Câmara Municipal de Barueri.
8. Disponibilização de 18 faixas de divulgação do vestibular nas principais vias do município de
Barueri;
9. Divulgações realizadas nas mídias digitais:
• O Secretário de Industria, Comércio e Trabalho, Sr. Joaldo Macedo Rodrigues, mais uma
vez, fez um vídeo sobre o vestibular da Fatec Barueri e divulgou em suas redes sociais;
• A Secretaria da Mulher divulgou nossa arte do vestibular no Instagram;
• Os vereadores divulgaram em suas redes sociais o nosso processo seletivo vestibular;
• A Secretária de Administração, Sra. Cilene Bittencourt, autorizou a divulgação da arte
do vestibular no site do "RH online" utilizado por todos os servidores do município;
• A Secretaria de Cultura e Turismo também realizou a divulgação do nosso processo
seletivo vestibular em suas redes sociais.
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10. Os nossos alunos e egressos contribuíram para a divulgação: gravaram vídeos que foram
postados nas nossas redes sociais (abaixo alguns vídeos):
• https://www.instagram.com/p/B4S2BmIAyHN/?igshid=1b2zw6pq33t58
• https://www.instagram.com/p/B4NyYi2gsco/?igshid=adnx7c7mpwcn
• https://www.instagram.com/p/B4duZ_pASXN/?igshid=pcw6t4hmegz1
11. A Câmara Municipal de Barueri divulgou a arte do nosso vestibular no site oficial e nas redes
sociais;
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✓ VESTIBULAR

12. Produção e divulgação nas nossas redes sociais de um vídeo institucional expondo que
independentemente do desempenho no ENEM, o desejo de estudar numa faculdade pública e
gratuita pode ser concretizado participando do processo seletivo vestibular da Fatec;
13. Realização do evento "Fatec Aberta" recebendo candidatos e potenciais candidatos, para que
conheçam os nossos cursos e a nossa estrutura;
14. Divulgação do processo seletivo vestibular no Ganha Tempo;
15. Divulgação do processo seletivo vestibular para os alunos do Programa Novotec;
16. Envio de e-mail marketing com a arte de divulgação do vestibular da Fatec Barueri aos alunos
cancelados, bem como aos egressos;
17. Divulgação do processo seletivo vestibular para as empresas que, em razão dos contratos de
estágio assinados, firmamos convênios;
18. Conversa com todas as turmas de todos os cursos solicitando a divulgação do vestibular para
seus familiares, amigos e conhecidos.

Frente a todo o exposto, ressaltamos mais uma vez que o trabalho em
equipe, com disciplina, procedimento, respeito e foco no atingimento da meta,
permitiu que os expressivos números abaixo indicados fossem alcançados:
Inscrições efetivadas (pagas):
CURSOS
Comércio Exterior (Tarde)
Comércio Exterior (Noite)
Eventos
Gestão da Tecnologia da Informação
Transporte Terrestre
Logística
Design de mídias digitais
Gestão de Recursos Humanos
Total

INSCRITOS
90
533
120
306
95
74
417
295
1930

VAGAS
40
40
40
40
40
40
40
40
320

DEMANDA
2,25
13,33
3,0
7,65
2,38
1,85
10,43
7,38
6,03

Inscrições NÃO efetivadas (não pagas):
CURSOS
Comércio Exterior (Tarde)
Comércio Exterior (Noite)
Eventos
Gestão da Tecnologia da Informação
Transporte Terrestre
Logística
Design de mídias digitais
Gestão de Recursos Humanos
Total

INSCRITOS
39
255
58
133
69
47
215
282
1098

VAGAS
40
40
40
40
40
40
40
40
320

DEMANDA
0,98
6,38
1,45
3,33
1,73
1,18
5,38
7,05
3,43

Parabenizamos a todos os envolvidos (corpo docente, corpo técnicoadministrativo e corpo discente) nas atividades que proporcionaram tão relevante
resultado!
A força do grupo confere a excelência como "marca" da nossa Fatec!!!
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PROF. DR. MARCELO TSUGUIO OKANO
ATUA NA ABERTURA DO 1º SIMPÓSIO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
DO CPS
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

página:

✓ 1º Simpósio

Prestígio para a Fatec Barueri! Nosso Prof. Dr. Marcelo Tsuguio
Okano deu início ao evento – Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica
do CPS, como Coordenador institucional das bolsas CNPQ PIBIT e PIBIC
do CPS e professor do Mestrado Profissional da Unidade de PósGraduação, Extensão e Pesquisa na mesma instituição.

de Iniciação
Científica

Prof. Okano, parabéns pelos trabalhos!
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ALUNOS DA FATEC BARUERI
SE DESTACAM NO IDEATHON
Profa. Dra. Alair Helena Ferreira
Agente do INOVA CPS
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✓ IDEATHON

A 1ª edição do IDEATHON ocorreu no dia 09 de novembro de 2019, na
Universidade do Hamburguer, em Barueri/SP, para discutir e criar projetos
relacionados à economia circular, com a participação de universidades como
Universidade Metodista de São Paulo, FATECs Cotia, Barueri, Mogi das
Cruzes, São Bernardo do Campo e São Paulo, órgãos públicos, fornecedores
do sistema McDonald's/Arcos Dorados, equipe Arcos Dorados, Agência
INOVA Centro Paula Souza e outros convidados.
E o que seria uma Economia Circular? Em um sistema linear, como
aplicado atualmente, o crescimento econômico depende do consumo de
recursos finitos, o que traz o risco iminente de esgotamento de matériasprimas. Com menos recursos disponíveis, os custos são cada vez mais
elevados ocasionando instabilidade e insegurança em relação ao futuro. Nesse
sentido, o conceito de Economia Circular defende que cada material seja
aproveitado em fluxos cíclicos.
O evento contou com a participação de 120 alunos dessas diferentes
faculdades. Eles foram divididos aleatoriamente apenas no dia do evento em
10 equipes que precisaram elaborar projetos com base no conceito da
Economia Circular, para solucionar problemas identificados pelos grupos com
aplicação nas esferas público, privada, ONGs, Sociedade ou Instituições de
ensino. As equipes foram orientadas pelos convidados do evento e professores
das FATECs presentes.
A aluna Luana Rocha Castellano, do CST em Design de Mídias Digitais
da Fatec Barueri, participou do grupo vencedor do IDEATHON com o projeto
“ECOPEV” que propõe a instalação de pontos de entrega voluntária de
resíduos sólidos em cada bairro de uma cidade, onde a população geral
poderia participar de oficinas temáticas e obter informações sobre reutilização
de material reciclável mediante totens e aplicativos informativos. Dessa
maneira, o município poderia oferecer benefícios fiscais para os bairros ou
pessoas com maior participação de entrega.
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Outro grupo da Fatec Barueri composto pelos alunos Agnys Bueno,
Guilherme Vicente Pereira, Fernando C. Gonçalves Santos, todos do CST em
Design de Mídias Digitais e a aluna Victória Di Fatima da Luz de Andrade do CST
em Comércio Exterior além de outros dois componentes não fatecanos, foram
orientados pelo professor da FATEC Mogi das Cruzes Cadu Damian, e criaram
um projeto de economia circular direcionado à esfera pública. O grupo
desenvolveu o projeto denominado “SIMOV” (Sistema Integrado de Móveis
Escolares) para a Prefeitura de Barueri, uma base de dados para consulta de
estoque, onde seria possível que as escolas compartilhassem entre si os móveis
como cadeiras, carteiras e armários não utilizados, evitando assim o descarte
incorreto desses materiais.

nesta
página:

✓ IDEATHON

Com o referido projeto obtiveram o segundo lugar na classificação geral
do evento e entregaram à FATEC Barueri o troféu representativo da classificação
como prova de agradecimento e reconhecimento pela grande oportunidade que a
instituição ofereceu ao grupo.
Também merecem destaque o aluno Lucas Tironi Colombo e a aluna
Eloisa Cristina de Sousa Leme, ambos do CST em Gestão da Informação que
ficaram em terceiro lugar com o projeto intitulado Eleva-c² (Economia, Limpeza,
Educação, Vida, Ambiente, Conscientização e Circular). A proposta é criar uma
plataforma de dados que, atrelada as práticas da economia circular das empresas,
apresenta um índice de sustentabilidade que gera uma visibilidade positiva
perante a sociedade.
A representatividade dos nossos alunos nos melhores grupos
classificados enaltece o orgulho que sentimos por eles na justa forma de
parabenizá-los pelos feitos conquistados.
Tive especial participação, já que atuei como agente regional de inovação
da Região Metropolitana 1 (INOVA – Paula Souza) do CPS, na organização, apoio
e divulgação do evento.
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✓ Reunião:

FATEC BARUERI E SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO
ALINHANDO AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA
OFERTA DE ATIVIDADES CULTURAIS COM
PARTICIPAÇÃO DOS NOSSOS ALUNOS
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri

No dia 12 de novembro de 2019 recebemos na Fatec Barueri
colaboradores da Secretaria de Cultura do município e desenvolvemos
diálogo com vistas ao alinhamento de ações voltadas a oferta de mais
atividades culturais aos nossos alunos no próximo ano!

Secretaria da
Cultura e Fatec
Barueri

✓ Divulgação do
NOVOTEC:
Vídeos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GRAVA VÍDEOS
PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO
PROGRAMA NOVOTEC EXPRESSO NA FATEC BARUERI

gravados na
Fatec Barueri

Tivemos o privilégio de receber este semestre, no mês de novembro,
colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do
Estado de São Paulo, para a gravação de vídeos destinados a divulgar os
cursos profissionalizantes do Programa Novotec!
Neste contexto, direção, professores e alunos da nossa faculdade
gravaram expressivos depoimentos sobre os resultados positivos dos trabalhos
realizados com a oferta destes cursos profissionalizantes.
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REESTRUTURAÇÃO DO CST EM
COMÉRCIO EXTERIOR
Prof. Sérgio Dias Teixeira Jr.
Coordenador do CST em COMEX

Confira
nesta
página:

✓ Reestruturação
de COMEX

Os cursos superiores das Fatecs foram criados para atender a
constante demanda do mercado de trabalho, na busca de um profissional
atualizado e com sólida formação acadêmica, para exercer com
competência e habilidade as atividades inerentes às funções assumidas.
Com esta finalidade e orientação da Profa. Marinês Oliveira Perez
(Coordenadora de Projetos do Eixo Gestão e Negócios do Ensino Superior
de Graduação – Cesu), o curso superior de tecnologia em Comércio
Exterior necessita se reestruturar, para que obtenha uma melhor
adequação do seu desenho curricular, em atendimento das atuais
necessidades do mercado de trabalho.
Nesse sentido, uma reunião de apresentação, dos objetivos da
reestruturação e composição do comitê, foi realizada na administração
central do Centro Paula Souza em 11 de setembro passado com todos os
coordenadores de comércio exterior das Fatecs. A ocasião contou com as
presenças dos responsáveis pela reestruturação, Profa. Marinês Oliveira
Perez, Prof. André Luiz Braun Galvão (Diretor do Departamento Acadêmico
– Pedagógico do Ensino Superior de Graduação - CESU), Profa.
Esmeralda Aparecida de Oliveira – Assessora de Diretoria - Coordenadora
de Projetos do Eixo Gestão e Negócios do Ensino Superior de Graduação
– CESU) e Profa. Mariane Teixeira (Coordenadora de Projetos do Eixo de
Línguas, da Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU). Além dos
participantes mencionados a reestruturação do curso está tendo a
supervisão do Prof. Rafael Ferreira Alves (Coordenador do Ensino Superior
de Graduação – CESU)
Para início dos trabalhos, a Fatec Barueri sediou no dia 24 de
setembro, a 1ª reunião dos coordenadores de comércio exterior com as
seguintes presenças: Prof. Gilberto Margarido (Fatec Guarulhos); Prof.
Ricardo Sérgio Neiva Nóbrega (Fatec Indaiatuba); Profa. Eva Fagundes
Weber (Fatec Itapetininga); Profa. Aline Correia de Souza Colantuono
(Fatec São Caetano do Sul); Profa. Daniele dos Santos Ramos Xavier
(Fatec Zona Leste) Profa. Luciana Nogueirol Lobo ( Fatec Praia Grande) e
Prof. Sergio Dias Teixeira Junior (Fatec Barueri).
O comitê, formado pelos coordenadores de curso acima
mencionados, adotou como fundamentação legal, as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação de Nível Profissional
Tecnológico com o Parecer CNE/CES nº 436/01, de 02/04/01 que tratam
da organização dos cursos superiores de tecnologia no Brasil, o Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia que aborda os perfis
profissionais de conclusão dos concluintes e um estudo realizado pelo
Centro de Ensino Empresarial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que
divulga as novas habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.
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Esse material possibilitou a construção de um objetivo geral e
objetivos específicos mais adequados à formação de um profissional com
sólida formação acadêmica; especialista para o arranjo produtivo local;
atento às necessidades das organizações empresariais; que contribua na
formulação
do
planejamento
estratégico
das
organizações;
empreendedor; ético; com boa comunicação; articulador dos saberes
teóricos e práticos, que transponha as dificuldades e se adapte às novas
funções; conhecedor das suas emoções e sentimentos; com boa relação
interpessoal; hábil para trabalhar em equipe e administrar conflitos.
O comitê também pesquisou os projetos pedagógicos do curso de
comércio exterior das principais instituições de ensino superior do país
para verificar se as disciplinas ofertadas estão entre aquelas oferecidas
pelas Fatecs.

✓ Reestruturação
de COMEX

O comitê já está realizando uma atualização das ementas, com apoio
do corpo docente das unidades, solicitando que o conteúdo programático
seja revisto para a constante melhoria da qualidade do curso e possa
atender os arranjos produtivos locais.
Uma segunda reunião já foi realizada no Centro Paula Souza em que
se foi discutido um desenho curricular para o curso, com algumas
alterações de semestre nos oferecimentos das disciplinas, visando não só
contribuir para a melhoria do aprendizado discente, como também a
diminuição da evasão escolar.
Outra etapa importante é a construção das competências,
habilidades e atitudes que cada disciplina deve proporcionar aos alunos e
que devem estar em sintonia com os objetivos gerais e específicos do
curso para garantir a qualidade da formação pretendida em atendimento
aos anseios do mercado profissional.
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FATEC BARUERI PARTICIPA DE
CAPACITAÇÃO NO CENTRO PAULA SOUZA
PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA TAREFA
INSTITUCIONAL “EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMAS”
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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No dia 25 de novembro de 2019, atuando para o aprimoramento
contínuo dos trabalhos, a Srta. Maria Cristina, nossa diretora
acadêmica e o Sr. Milton, nosso colaborador que, dentre outras
Sérgio Dias
Jr. de diplomas,
frentes, atua nas atividadesProf.
pertinentes
à Teixeira
expedição
participaram de capacitação
realizada
Secretaria Geral de
Coordenador
do CSTpela
em COMEX
Diplomas de Graduação da CESU.

✓ Capacitação
no CPS
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PROJETO SOBRE A DISCIPLINA TEORIAS
ORGANIZACIONAIS
Profa. Dra. Alair Helena Ferreira
Docente do CST em Gestão de RH
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✓ Teorias
Organizacionais:
BPL

No dia 26 de novembro, os alunos do primeiro semestre de Gestão
de RH da Fatec Barueri apresentaram no Auditório, o projeto da disciplina
Teorias Organizacionais, sob minha orientação. O foco foi apresentar uma
visão sobre empresas que adotam estratégias humanizadas em relação aos
funcionários e comunidade em que estão inseridas. O projeto iniciou com a
palestra de Hugo Bethlem, sobre capitalismo consciente e a tese de
Doutorado de Pedro Paro, sobre a pesquisa de 22 empresas humanizadas,
que terá livro publicado em janeiro de 2020.
Utilizando as orientações da Aprendizagem Baseada em Projetos
(PBL), a disciplina Teorias das Organizações utilizou para reflexão o
questionamento central para desenvolver o projeto:
“Quais são as mudanças na organização na forma e no conteúdo do
trabalho, que demonstram evoluções na gestão empresarial?”
As questões intermediárias para a elaboração do projeto foram:
1.
2.
3.
4.

Em que medida as organizações, hoje, podem construir uma Gestão em
que o trabalhador seja percebido como sujeito social?
Como a experiência da Gestão Empresarial, como ação coletiva, pode ser
analisada do ponto de vista histórico, teórico e empírico?
Quais são as ferramentas e conceitos da Gestão que estão sendo utilizadas
por empresas ditas “humanizadas”?
Quais são as mudanças na organização na forma e no conteúdo do
trabalho, que demonstram evoluções na gestão empresarial?

A partir desses questionamentos solicitou-se:
- Pesquisar e escolher uma empresa para o estudo em profundidade, de
ferramentas inovadoras de gestão organizacional.
- Discutir o porquê dessas empresas foram consideradas humanizadas?
- Quais projetos se destacam na gestão de RH dessas empresas?

Dessa maneira pretende-se introduzir os alunos em temas
relacionados à metodologia de projetos, com um olhar reflexivo e crítico
sobre as organizações.
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FATEC BARUERI PARTICIPANDO DAS REUNIÕES
DESTINADAS AO ALINHAMENTO DE CONVÊNIO ENVOLVENDO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CENTRO PAULA
SOUZA E EMPRESA SAP PARA A OFERTA DO CURSO
BUSINESS ONE – SISTEMA ERP PARA PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS AOS ALUNOS FATECANOS
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Fomos convidados a participar do projeto que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, juntamente com o CPS, via Unidade do Ensino
Superior de Graduação – CESU, está alinhando com a Empresa SAP.
A pretensão é ofertarmos graciosamente aos alunos o curso Business
One – Sistema ERP para pequenas e médias empresas. Assim, com vistas ao
alinhamento das ações, a primeira reunião ocorreu no dia 25 de novembro no
CPS.

✓ Convênio:
SDE/CPS e
empresa SAP

Visite-nos em:
http://www.fatecbarueri.edu.br/
Sugestões
comunica.barueri@fatec.sp.gov.br
Diretora
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Foto do dia 25 de novembro de 2019

Editora e Revisora Responsável

A segunda reunião
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
ocorreu no dia 17 de dezembro
na SAP. Para esta reunião,
convidamos os professores Jadir
e
Oswaldo
para também
participarem, de modo a já
alinharmos em equipe as nossas
atividades
com
vistas
a
ofertarmos o curso na nossa
Fatec no primeiro semestre de
Foto do dia 17 de dezembro de 2019
2020.

Seguimos confiantes de que esta é mais uma ação para
aumentarmos a empregabilidade dos nossos discentes, ampliando
oportunidades no mercado de trabalho!
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CESU PUBLICA INFORMATIVO SOBRE
1ª REUNIÃO DO NOVO COMITÊ DE DIRETORES
DE FATECS
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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✓ 1ª Reunião
Comitê de
Diretores de
FATECS
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✓ 1ª Reunião
Comitê de
Diretores de
FATECS

Link da matéria publicada pela Cesu-CPS:
https://cesu.cps.sp.gov.br/primeira-reuniao-do-novo-comite-de-diretoresde-fatecs-com-mandato-de-01-11-2019-a-31-10-2020/
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FESTIVIDADE DOS 10 ANOS DO CST EM
COMÉRCIO EXTERIOR
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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O Prof. Sérgio Dias, com a colaboração da exímia equipe de eventos
institucionais, bem como da Profa. Ernestina, do Prof. Masys e da Profa.
Paula Valéria, organizou a Festa dos 10 anos do CST em Comércio Exterior,
que contou com retrospectiva, projeção do curso especialmente em face do
conceito Enade, relatos de ex-alunos e homenagem aos professores.
Professores e alunos brindaram o sucesso do curso!

✓ 10 anos de
COMEX

Comemoramos ....

Banda da Guarda Municipal de Barueri
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Cantamos parabéns e cortamos bolos no período vespertino
e no período noturno!

nesta
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✓ 10 anos de
COMEX
Prof. Sérgio destaca que o CST em Comércio Exterior –
Noturno está entre os cursos mais concorridos das Fatecs!
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CENTRO PAULA SOUZA COMEMORA SEU
JUBILEU DE OURO - ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS!
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
Prof. Sérgio Dias Teixeira Jr.

Confira

Coordenador
CST emPaula
COMEX
No dia 06 de dezembro
de 2019do
o Centro
Souza recebeu
homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do São Paulo pelos
seu aniversário de 50 anos!
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✓ Jubileu de

Ao lado, com a placa
comemorativa, Secretária de
Desenvolvimento Econômico –
Dra.
Patrícia
Ellen,
Superintendente do Centro
Paula Souza – Profa. Laura
Laganá e Presidente da
Assembleia
Legislativa
–
Deputado Cauê Macris.

ouro do CPS

A seguir, fotos do evento
com
Profa.
Laura
(Superintendente do CPS),
Profa. Márcia (Diretora da Fatec
Carapicuíba), Profa. Emilena
(vice-diretora superintendente
do CPS) e Prof. Geraldo
(Diretor da Fatec Zona Sul):
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✓ Conclusão
NOVOTEC
Expresso

SOLENIDADE FESTIVA DE CONCLUSÃO DOS
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
DO PROGRAMA NOVOTEC EXPRESSO
OFERECIDOS NA FATEC BARUERI NESTE
2º SEMESTRE DE 2019
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
No dia 11 de dezembro de 2019, realizamos a solenidade festiva de
conclusão dos Cursos Profissionalizantes do Programa Novotec Expresso.
Neste evento contamos com a presença ilustre do Sr. Daniel Barros,
coordenador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Governo
do Estado
de São
Prof. Sérgio
Dias Teixeira
Jr.
Paulo que, sempre apoiando os trabalhos, integrou a mesa e proferiu
palavras de estímulo aos formandos.
Coordenador do CST em COMEX
Parabéns
aos
professores,
coordenadores,
corpo-técnico
administrativo e especialmente aos nossos formandos!
Nossos agradecimentos à equipe de eventos formada por alunos do
CST em Eventos da nossa Fatec que, sob a coordenação da Profa.
Margibel, atuou para que tivéssemos um lindo momento festivo!
Postagem do Sr. Daniel Barros nas redes sociais:
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Alguns dos registros fotográficos do evento:
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✓ Conclusão
NOVOTEC
Expresso
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Caros professores e alunos,
Desejamos boas festas e boas férias!
Estaremos, no mês de janeiro que se aproxima, à disposição e atuando para que
a nossa Fatec Barueri novamente esteja minuciosamente preparada para acolhê-los no
início de mais um semestre letivo (2020/1), com vistas a juntos seguirmos alcançando
os melhores resultados!
Professores,
Contamos com a participação de todos nas atividades da Semana de
Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico que realizaremos no dia 05 de fevereiro
de 2020, a partir das 13h30!
Alunos,
Estaremos recebendo-os para o início das aulas no dia 06 de fevereiro!

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 e Revisora Responsável
Profa. Dra. Margibel A. de Oliveira
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