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AS LIÇÕES APRENDIDAS 

Em tempos de crise, ter empatia é
fundamental! 
Um vírus mostra que somos todos iguais! 
Unidos nos preparamos para vencer toda
e qualquer dificuldade! 
Solidariedade, coragem e atitude são

necessárias para vencer o desafio!

APRESENTAMOS
NESTA EDIÇÃO
Conquistas, desafios e perspectivas,
com evidências de que coletivamente

temos o poder de transformar esse
momento em algo positivo.

COMO
ENCARAR ESSE
TEMPO?
Uma oportunidade para
pensar e repensar!
Uma oportunidade para
olhar para si e se conhecer melhor.
Uma oportunidade para olhar
para o outro e o conhecer melhor.
Uma oportunidade para
sermos mais evoluidos!

A união
da comunidade
fatecana faz a
força da Fatec

Barueri!
 

Juntos estamos
vencendo!



Neste contexto, no dia 05 de fevereiro de 2020 realizamos na
Fatec Barueri as atividades de acolhimento dos docentes para o
primeiro semestre do ano com a seguinte programação:

VI SEMANA DE PLANEJAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO DA
FATEC BARUERI
A SPAP é um projeto desenvolvido pela Unidade do Ensino Superior de
Graduação - CESU do Centro Paula Souza em parceria com as
Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, que visa  promover

aperfeiçoamento pedagógico dos docente por meio da apresentação
de ferramentas de Metodologias Ativas, que favorecem o aprendizado e
a melhoria do ensino nas Fatecs do CPS, refletindo nos indicadores dos
cursos. 
O evento também promove uma maior integração dos docentes dos
diversos cursos da Fatec, que compartilham experiências da prática
docente, sempre enriquecedoras.

Compartilhando, a título de recordação, todas as conquistas da
Fatec Barueri obtidas no semestre anterior, destacamos (Direção)
os desafios e as perspectivas da nossa faculdade para 2020/1, de
modo a prosseguirmos nos trabalhos voltados a excelência do
ensino. Assim, como de costume, com comprometimento e
transparência nos trabalhos, enaltecemos e valorizamos o
ambiente colaborativo que desfrutamos, em que todos participam
com seus talentos e, por isso, continuamente alcançando os
melhores resultados.

PROGRAMAÇÃO

Fatec
Barueri: conquistas, desafios e

perspectivas
Profa. Dra. Renata

Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
 

Ensino
híbrido - rotação por estações

Profa. Dra. Luciana
Ruggiero Gonzalez

Coordenadora de Projetos
da CESU

Na sequência das atividades do dia, usufruimos

da “Oficina: Ensino híbrido - rotação por estações”,
que foi conduzida pela Profa. Dra. Luciana
Ruggiero Gonzalez, Coordenadora de Projetos da
CESU, realizando atividades interativas, para que
além do conhecimento teórico da ferramenta de
metodologia, pudéssemos também vivenciá-la,
permitindo uma maior reflexão sobre a didática e
o conteúdo aplicado.
Desta maneira, nossas atividades de
planejamento e aperfeiçoamento pedagógico
alcançaram seus objetivos, num espírito de
acolhimento e preparação para o semestre letivo.

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

Profa. Dra. Luciana Ruggiero Gonzalez,
Coordenadora de Projetos da CESU,
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Com alegria, no dia 06 de fevereiro, iniciamos as aulas do 1º Semestre de
2020, realizando o acolhimento de todos os discentes (veteranos e
calouros)! 
Na ocasião, destinamos o auditório da Fatec para a recepção dos 320
alunos calouros (120 do período matutino, 80 do período vespertino; e 120
do período noturno). Lá demos as boas-vindas e externamos a felicidade
de recebê-los, também apresentando as orientações para o sucesso
acadêmico.

ACOLHIMENTO DISCENTE - QUE SEJAMOS
SIMBOLICAMENTE GIRASSÓIS O ANO TODO!

O fechamento da atividade em cada um dos três períodos do dia foi
realizado com uma reflexão, inspirando-se na rotina de vida dos girassóis
que, além da luz solar, também se nutrem da energia uns dos outros para
manutenção da vida. Pudemos, assim, juntos e de forma análoga, refletir
sobre nossa conduta para o crescimento pessoal e profissonal próprio e
do próximo, destacando que:

Juntos somos fortes. 
Juntos podemos mais. 
Juntos somos Fatec Barueri.

Recepção dos alunos calouros do período matutino CST
em Eventos, CST em Gestão de Recursos Humanos  e

CST em Gestão da Tecnologia da Informação

Recepção dos alunos calouros do período vespertino CST em Comércio Exterior e
CST em Logística

Recepção dos alunos calouros do período
noturno CST em Comércio Exterior, CST
em Design de Mídias Digitais e CST em
Transporte Terrestre
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Como medida de contenção a pandemia do novo coronavírus
(COVID – 19) passamos a desenvolver as atividades em regime de
teletrabalho, mas retomamos o semestre letivo, utilizando a
tecnologia para nos amparar. Assim, tivemos um ótimo retorno as
atividades acadêmicas deste primeiro semestre letivo de 2020,
com novo calendário acadêmico que contemplou período de
capacitação de docentes e de discentes de forma remota.

SUCESSO NA PROGRAMAÇÃO DE RETORNO
REMOTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Para tanto, disponibilizamos orientações aos docentes: 
I – vídeo da Direção da Fatec Barueri de boas-vindas ao retorno das
atividades acadêmicas aos professores: 
https://www.youtube.com/watch?v=PY1EbsF5qx4&feature=youtu.be 
 

 
Com espírito colaborativo vencemos o desafio, 
mantendo o isolamento social e prosseguindo
com o semestre letivo!

II – conjunto de vídeo-aulas, de autoria graciosa do nosso colega Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça
Junior (que muito agradecemos pela dedicação artesanal e compartilhamento do conhecimento),
para a capacitação dos docentes ao uso (para fins de aulas online) de recursos da ferramenta
Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?
v=Aiy0wWWpyK0&list=PLSOvhuSl8d8a0684UvBrTjHr_haBrzTtg 
 
III – um convite para um encontro online que objetivou o recebimento de mais orientações ao uso
da ferramenta Microsoft Teams e a didática-pedagógica destinada às atividades acadêmicas,
sendo que as orientações ocorreram no período de 24 a 30/04 e foram cuidadosamente
agendadas respeitando os dias/horários que os colegas estão com atividades acadêmicas na Fatec
Barueri, para que todos estivessem participando da programação.
 
Para apoio ao uso da ferramenta Microsoft Teams pelos docentes, constituímos um Grupo de
Trabalho (GT) formado graciosamente pelos colegas Prof. Me. Gilmar Araújo Pinheiro, Prof. Me. Jadir
Custódio Mendonça Junior, Prof. Me. Luciano Deluqui Vasques, Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes,
Prof. Dr. Márcio André Ferreira Pereira e pelo auxiliar docente Sr. Luciano Leite Gustavo, de modo
que, diante da necessidade de orientação adicional para o uso da ferramenta estes colegas estão
desde então especialmente colaborando conosco e somos muito gratos pelo trabalho. 
 
Também disponibilizamos orientações aos alunos: 
I - um vídeo de boas-vindas da direção da Fatec Barueri: https://www.youtube.com/watch?
v=f5q4YnPpRCg&feature=youtu.be 
 
II - uma vídeo-aula destinada a capacitação ao uso da ferramenta Microsoft Teams (para fins de
aulas online), de autoria do Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior, que agradecemos pela
dedicação e compartilhamento do conhecimento: https://www.youtube.com/watch?
v=cmuJmxUj4TU&feature=youtu.be 
 
III – convidando-os para encontros online com o coordenador do curso para o recebimento de
orientações adicionais sobre o uso da ferramenta Microsoft Teams e a didática-pedagógica destina
às atividades acadêmicas.
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Nossos alunos foram ainda orientados a: 
- diante de qualquer dificuldade contar o coordenador do curso,
por meio do e-mail institucional; 
- utilizar a Secretaria Acadêmica Virtual, que pode ser acessada
pela página oficial da Fatec ou pelo link:
http://secretaria.fatecbarueri.com.br/ ; 
- consultar na página inicial da Fatec uma interface para os
Comunicados da Direção, que contém diretrizes próprias deste
período de medidas restritivas para contenção do contágio do
Novo Coronavírus; e 
- ativar o e-mail institucional, para que a ferramenta Microsoft
Teams seja eficaz para as aulas online, disponibilizando para
todos suporte por meio do e-mail: local.ue209@fatec.sp.gov.br. 
 
Com todas estas ações, seguimos trabalhando em equipe com
afinco para soluções alternativas que permitam a realização das
atividades próprias de um semestre letivo, com medidas que
protejam nossos professores, servidores e alunos. 
 
Pedimos que se cuidem e que zelem pelas suas famílias! 
 
Estamos todos juntos, unidos, ainda que fisicamente distantes,
atuando com responsabilidade e solidariedade na superação do
imenso desafio que o novo cenário nos impõe.

Diante do novo cenário acadêmico que passamos a ter, resultante das decretações de
calamidade pública e quarentena no Estado de São Paulo, com adoção de teletrabalho e
oferecimento de aulas remotas como medidas para a contenção da pandemia do novo
coronavírus (COVID -19), criamos a Secretaria Acadêmica Virtual para recebimento das
solicitações dos nossos alunos e público externo. 
Ressaltamos e agradecemos o engajamento excepcional dos nossos estimados professores Me.
Luciano Deluqui Vasques, Me. Márcio André Ferreira Pereira e Me. Josenilson (Joy) Costa de
Oliveira que prontamente contribuíram para que em pouquíssimo tempo tivéssemos nossa
página da Fatec Barueri atualizada com as informações que este momento exige e a criação
da nossa Secretaria Acadêmica Virtual. 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS

CRIAÇÃO DA SECRETARIA ACADÊMICA VIRTUAL E
ATUAÇÃO DO SITE DA FATEC BARUERI

 

 
Visitem nosso site e vejam
o resultado do belíssimo
trabalho que em equipe,
com espírito de união e
dedicação artesanal
alcançamos!
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O Centro Paula Souza passou a disponibilizar em seu site, através
do link https://www.cps.sp.gov.br/duvidas-aulas-online/, além de
vídeos tutoriais e cartilhas, também “suporte” para o uso da
ferramenta Microsoft Teams. 
Nesta página há o FAQ (Frequently Asked Questions) destinado a
autoatendimento, de modo que ao fazermos uma pesquisa
podemos encontrar a resposta facilmente, sendo importante
colocar a identificação “Professor Fatec” ou “Aluno Fatec” para ser
direcionado ao banco de conhecimento correto. Caso a dúvida não
esteja relacionada neste banco, poderemos enviá-la para o “Suporte
Teams”, através do preenchimento do “Formulário de Suporte” que
lá se encontra. As dúvidas apresentadas nesta plataforma por
professores e alunos da nossa Fatec Barueri, mediante o
preenchimento do formulário, serão respondidas pelo Prof. Me.
Gilmar Araújo Pinheiro, em face de convite que neste sentido
realizamos ao colega e foi acolhido.

Empreendendo ações para
aumentar ainda mais a
frequência discente às aulas

O Centro Paula Souza observando os
percentuais de frequência discente está
buscando soluções para aumentar ainda
mais a quantidade de alunos que de forma
remota possam prosseguir os estudos, de
modo que está empreendendo ações para
a disponibilização futura de chips,
mediante assinaturas de termos de
responsabilidade. 
Diante desta perspectiva as coordenações
dos cursos já atuaram no levantamento dos
dados dos discentes cuja disponibilização
de chip agregará para a continuidade dos
estudos de forma remota. 
Ao recebermos maiores informações sobre
essa possibilidade transmitiremos a todos.
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SUPORTE TEAMS
Acesso fácil disponível na página da
nossa Fatec!

Diante destas novas informações que recebemos do
CPS, pensando e atuando para proporcionar aos
colegas professores e aos nossos alunos um acesso
fácil, já estamos disponibilizando no nosso site
https://fatecbarueri.edu.br/home/  uma interface
“Suporte Teams” que possibilita acesso aos materiais
preteritamente disponibilizados por nós e pelo CPS,
bem como para o canal de apoio ao uso da
ferramental recentemente criado. 
 

 Agradecemos aos colegas Prof. Me. Josenilson
(Joy) Costa de Oliveira, Prof. Me. Luciano Vasques
Deluqui, Prof. Me. Gilmar Araújo Pinheiro e a
Diretora de Serviços Acadêmicos, Srta. Maria
Cristina Pacheco Lima, pela pronta
colaboração/atuação para que tivéssemos esse
recurso no nosso site, facilitando assim o acesso às
informações e ao suporte.

Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Contribuições didático-pedagógicas para as aulas
remotas

Objetivando contribuir com as atividades acadêmicas que
passaram a ocorrer de "forma remota", como medida para a
continuidade deste semestre letivo (2020/1), o nosso estimado

colega Prof. Dr. Nailton Santos Matos disponibilizou importantes

orientações/contribuições didático-pedagógicas, que podem ser
consideradas por meio do link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?
v=t4tqQLcTpGs&feature=youtu.be 
 
Agradecemos ao Prof. Nailton pelo compartilhamento do saber e
desenvolvimento primoroso do Projeto de HAEs, que nesta
temática realiza na nossa Fatec! 
 
Ainda sobre orientações didático-pedagógicas, a Unidade do
Ensino Superior de Graduação – CESU está disponibilizando
relevantes contribuições aos docentes, por meio do acesso inicial
https://cesu.cps.sp.gov.br/aulaonline. 
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NOVOS ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS PARA AS 
COORDENAÇÕES DOS CURSOS

O Centro Paula Souza, neste processo de
criação de equipes (turmas) no MS Teams,
gerou novos e-mails para cada uma das
coordenações dos cursos superiores
oferecidos pelas Fatecs do CEETEPS,
passando a usá-los (as novas contas de e-
mails) também para as comunicações,
assim, com vistas a mantermos um único
e-mail institucional para cada uma das
coordenações dos nossos cursos,
facilitando, deste modo, o seu uso e a
comunicação institucional, passamos a
utilizar exclusivamente estas novas contas:
 

CST em Eventos
Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri
f209.eventos@fatec.sp.gov.br

 
CST em

Gestão da Tecnologia da Informação
Prof. Me. Oswaldo Soule Junior

f209.gti@fatec.sp.gov.br
 

CST em Gestão de Recursos Humanos
Prof. Me. Givan Aparecido

Fortuoso da Silva
f209.grh@fatec.sp.gov.br

 
CST em Comércio Exterior

Prof. Sérgio Dias Teixeira Junior
f209.comex@fatec.sp.gov.br

 
CST em Logística

Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi
f209.logistica@fatec.sp.gov.br

 
CST em Transporte Terrestre
Profa. Dra. Lilian Marques Silva

f209.tt@fatec.sp.gov.br
 

CST em Design de Mídias Digitais
Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior

f209.dmd@fatec.sp.gov.br

ATIVIDADES ACADÊMICAS 
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Concluímos as primeiras semanas de aulas online com resultados
espetaculares. Pudemos perceber o quanto cada um se dedicou e
deu o seu melhor! Agradecemos a todos por trazerem atitude tão
positiva a este retorno remoto das atividades acadêmicas! 
 
Segue abaixo percentual de frequência da primeira semana de aulas
ofertadas de modo remoto:
 
 

Segue abaixo percentual de frequência da segunda semana de aulas
ofertadas de modo remoto: 
 

ÊXITO NO RETORNO REMOTO DAS AULAS
Frequência discente expressiva

Todo o sucesso que
alcançamos neste
retorno às aulas é
fruto do trabalho em
equipe, porque cada
um fez com esmero a
sua parte.
 

Reuniões regulares envolvendo Diretora,
Coordenadores dos Cursos e Orientadora de Polo
persitem em momento de teletrabalho, usando a
ferramenta MS Teams

Com foco no contínuo êxito dos trabalhos e atentos aos desafios
que o momento atual nos impõe, as reuniões de alinhamento das
atividades acadêmicas prosseguem regularmente, mas em novo
formato – o formato virtual!

Assegurando a transmissão de informações, garantindo a boa
comunicação, realizando reflexões, tomando decisões e realizando
ações, estamos unidos na gestão!

REUNIÕES CONTINUAM PELO MS TEAMS
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PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
ADMINISTRATIVO
Em tempos de teletrabalho as reuniões de
alinhamento persistem

Nosso planejamento e aperfeiçoamento das atividades
administrativas com a participação de todos os colaboradores da
área administrativa da Fatec Barueri prosseguem mesmo em
tempos de teletrabalho.
 
Iniciamos o semestre com reunião presencial, conforme foto ao
lado, em que comemoramos as conquistas do semestre anterior e
consideramos as nossas metas, a partir da nossa missão
educacional, poderando as atividades organizacionais para que
2020/1 também tenha o brilho de mais um semestre de êxito.
 
 Com o advento do teletrabalho como medida de contenção da
pandemia, as reuniões de alinhamento prosseguem mas de
forma remota, na qual estamos utilizando com êxito a ferramenta
MS Teams diariamente e assim, também administrativamente,
nossa rotina laboral está ativa.
 
Certos de que o sucesso é uma conquista coletiva, externamos
nosso reconhecimento e nossa gratidão pelo comprometimento
desta excelente equipe!
 

 
Nossa Fatec Barueri tem alcançado bons

resultados também em face do
comprometimento e da dedicação de cada

um de vocês!
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Com imensa satisfação e alegria, compartilhamos uma grande e
importante conquista alcançada: 
 
No dia 01 de abril de 2020 tivemos a celebração do Convênio de
Cooperação Técnico-educacional, entre o CEETEPS e o município
de Barueri, objetivando a ampliação do prédio da Fatec Barueri,
com vistas a construção do "Complexo Educacional de
Hospitalidade e Lazer", onde será ofertado o CST em Gastronomia,
o primeiro gratuito no Estado de São Paulo. 
 
A publicação no Diário Oficial do Estado (D.O.E) sobre a celebração
do convênio ocorreu no dia 04 de abril de 2020. 
 
Cabe-nos expor que, o município além de realizar a ampliação do
prédio da Fatec Barueri, construindo salas de aula e laboratórios
(atendendo inclusive às condições de acesso para pessoas com
deficiência), também disponibilizará equipamentos e mobiliários
já cuidadosamente relacionados.
 
Nestes termos, primando continuamente pela idoneidade,
publicidade e transparente, segue abaixo a relação de atribuições
do município: 
 
a) responsabilizar-se pela construção dos laboratórios e das salas
de aulas; 
b) aquisição de mobiliário, equipamentos e utensílios para o pleno
funcionamento do Curso Superior Tecnologia em Gastronomia; 
c) comunicar ao CEETEPS o cronograma de execução das obras; 
d) responsabilizar-se, findas as obras, pela aprovação dos órgãos
competentes, conforme legislação vigente. Esta conquista irá
beneficiar não somente a comunidade fatecana e a cidade de
Barueri, mas se estenderá as cidades circunvizinhas. 
 
Através deste convênio possibilitaremos o acesso de mais pessoas
a um curso superior gratuito e de qualidade. Isso é motivo de
orgulho! 
 
Registramos, por imprescindível, que logramos êxito graças ao
comprometimento dos envolvidos, pois, mesmo com as
dificuldades que surgiram por conta da pandemia, atuamos
focados e assim alcançamos a meta!
 
Seguimos confiantes de que trabalhando com união e empenho,
as dificuldades servem apenas para nos impulsionar para o
sucesso. 
 
Por isso juntos somos mais fortes!
 

CONQUISTA ALCANÇADA
Convênio firmado para a ampliação do prédio da
Fatec Barueri, construção do "Complexo de
Hospitalidade e Lazer” e oferta de Graduação em
Gastronomia
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Sendo assim, tive acesso ao Edital e fiquei a par de todos os detalhes referentes ao Programa de Bolsas
do Santander, tal como os requisitos e etapas a serem cumpridas para efetivar a participação. Em
seguida, realizei as inscrições no site da ARInter, do Santander Universidades e da escola EF English Live,
e a partir daí, iniciei o curso de inglês oferecido aos discentes participantes do programa. Feita a inscrição
e a realização do curso, fui acompanhando o andamento das etapas de acordo com os prazos
estabelecidos pelo Edital, e fiquei altamente animada e tanto quanto surpresa ao receber a notícia de
que havia sido aprovada. Então, a partir daí foi de vital importância o suporte que a Diretora de Serviços
Acadêmicos da Fatec Barueri, Maria Cristina, junto a ARInter me proporcionaram após o momento da
aprovação, agradeço muito por terem me apoiado no cumprimento das etapas posteriores e esclarecido
dúvidas que surgiram durante esse processo. Estabelecida a confirmação e finalização do programa,
evidencio que sou muito grata ao Santander, ao Centro Paula Souza e à Fatec Barueri por sempre
proporcionarem oportunidades de crescimento a nós discentes, e por se mostrarem cada vez mais
preocupados com o nosso desempenho e crescimento tanto profissional quanto pessoal. 
Obrigada por me estimularem a alcançar cada vez mais os meus objetivos.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –

CEETEPS  através da Assessoria de Relações Internacionais –
ARInter tornou público o Edital nº 003/2020 para inscrições ao
processo seletivo do 1º semestre de 2020 para a concessão de 20
(vinte) bolsas-auxílio no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos
reais) por mês, durante o período de 12 (doze) meses, do Programa
Bolsas Santander Graduação do Santander Universidades, para
alunos das Faculdades de Tecnologia – Fatecs do Estado de São
Paulo, ocorrido no período de 01/04/2020 a 12/04/2020. Todos os
inscritos no programa foram contemplados com um curso de
inglês on-line, fornecido pela empresa EF English Live, com
duração de 30 (trinta) dias a partir do cadastro na plataforma do
curso. 

É com imensa satisfação a nossa aluna Estela Cardoso Souza, do
Curso Superior de Gestão de Recursos Humanos, terceiro semestre,

período matutino, foi selecionada entre 1934 (mil novecentos e
trinta e quatro) inscritos de todas as Fatecs do Estado. 

Desejamos muito sucesso à Estela! Segue seu depoimento:

EDITAIS DA ARINTER

Srta. Maria Cristina Pacheco
Lima - Diretora Acadêmica
da Fatec Barueri

Fiquem ligados: aluna da Fatec Barueri - Estela
Cardoso Souza - foi selecionada!

Participar do processo seletivo do Programa Bolsas Santander
Graduação foi uma grande honra, e ser aprovada foi gratificante.
Assim que recebi o e-mail da Assessoria de Relações Internacionais
do Centro Paula Souza (ARInter), informando sobre o processo de
seleção, fiquei entusiasmada ao perceber que o programa ofertado
pelo Santander Universidades iria conceder bolsas-auxílio aos
estudantes da Fatec que participassem e fossem selecionados
durante o processo, e que, além disso, todos os inscritos seriam
comtemplados com um curso de inglês on-line fornecido pela escola
EF English Live por um período de 30 dias. Encarei a oportunidade
como um alteroso incentivo, pois reconheci que a participação ao
programa renderia muito além da possível aprovação e concessão
do apoio financeiro, mas também proporcionaria um ganho de
experiência, bem como o estudo da língua inglesa, idioma tão
importante para a colocação e ascensão no mercado atualmente.

 

Estela Cardoso Souza, do
CST em Gestão de Recursos
Humanos
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Dando continuidade ao Programa de Monitoria de
Disciplinas do primeiro semestre de 2020, conforme a
Deliberação CEETEPS 40, de 08-02-2018, a disciplina de
Técnicas de Apresentação de Portfólio do Curso Superior
de Design de Mídias Digitais prossegue com a monitoria
de forma virtual sob a orientação do Prof. Me. Marcos
Antonio de Lima Junior e, para que não haja prejuízos aos
alunos que dela necessitam, está sendo oferecida pela
plataforma MS Teams. As atividades estão sendo
realizadas pela nossa aluna Luana Rocha Castellano a
quem parabenizamos pelo comprometimento.

Com grande satisfação a Faculdade de Tecnologia “Padre Danilo
José de Oliveira Ohl” – Fatec Barueri totaliza 129 formandos,
como concluintes de 2019/2, dos Cursos Superiores de
Tecnologia em Comércio Exterior (16ª Turma), Transporte
Terrestre (14ª Turma), Eventos (9ª Turma), Gestão de Tecnologia
da Informação (9ª Turma) e Gestão Empresarial (6ª Turma) e
Logística (2ª Turma). 

 

Estávamos desenvolvendo ações para que no dia 28/04/2019, às
19h, no Centro de Eventos de Barueri, ocorresse a outorga do
grau de tecnólogo pela diretora da Fatec Barueri, a Profa. Dra.

Renata Giovanoni Di Mauro, a cada um dos formandos; no
entanto, diretrizes governamentais, bem como advindas do
Centro Paula Souza, destinadas a contenção da pandemia do
novo coronavírus (COVID – 19) nos conduziram para a suspensão
/ o adiamento do importante evento. 

 

A colação de grau, que também é conhecida como formatura, é
uma cerimônia acadêmica tradicional e que tem caráter
obrigatório para a outorga de grau do bacharel, licenciado ou
tecnólogo. 

 

O talento, a força de vontade e a persistência de nossos alunos
os trouxeram até aqui. Estamos aguardando novas diretrizes do
CPS para prosseguirmos com os atos destinados a outorga de
grau aos formandos. Esperamos que esta vitória de cada um seja
o início de muitas outras conquistas, impulsionando novas
buscas e abrindo diversos horizontes, sempre apontando para
um futuro muito luminoso.

MONITORIA DE FORMA REMOTA 
CST em Design de Mídias Digitais

Luana Rocha Castellano,
do CST em Design de
Mídias Digitais

FORMANDOS DE 2019/2
Fatec Barueri totaliza 129 formandos
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No dia 30 de março de 2020 tivemos a assinatura do novo Termo
Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-Educacional
celebrado entre o CEETEPS e o município de Barueri, objetivando
a manutenção física da Fatec Barueri, que teve sua publicação no
Diário Oficial do Estado (D.O.E) no dia 03 de abril de 2020. 

Antes de lograrmos este termo aditivo, estas eram as atribuições
do referido município para com a Fatec Barueri: 
a) responsabilizar-se pela regularização registral do imóvel, situado
na Avenida Carlos Capriotti, n° 123, Novo Centro Comercial,
Barueri/SP, local de funcionamento da Faculdade de Tecnologia
“Pe. Danilo José de Oliveira Ohl” – Fatec Barueri; 
b) providenciar a lavratura do Termo de Permissão de Uso em
favor do CEETEPS, do imóvel situado na Avenida Carlos Capriotti n°

123, Novo Centro Comercial, Barueri, no qual está sediada a
Faculdade de Tecnologia “Pe. Danilo José de Oliveira Ohl” – Fatec
Barueri; 
c) responsabilizar-se pela manutenção física do prédio (redes
elétrica e hidráulica, reparos e demais obras civis) destinada ao
bom funcionamento da Faculdade de Tecnologia “Pe. Danilo José
de Oliveira Ohl” - Fatec Barueri, até a lavratura do Termo de
Permissão de Uso ao CEETEPS; 

d) colaborar com o CEETEPS, observada a sua disponibilidade de
recursos humanos e orçamentários, na cessão de funcionários para
prestarem serviços na Faculdade de Tecnologia “Pe. Danilo José de
Oliveira Ohl” – Fatec Barueri; 
e) responsabilizar-se pelo custeio de energia elétrica, água e
impostos e taxas que possam recair sobre o imóvel, no período de
vigência desta avença, ou até a efetivação do Termo de Permissão
de Uso; 

Com o novo termo aditivo são atribuídas formalmente mais
responsabilidades ao Município, conforme segue: 

f) responsabilizar-se pela contratação, instalação e manutenção
dos serviços de ar condicionado; 

g) responsabilizar-se pela contratação, instalação e manutenção
de catraca eletrônica; 

h) providenciar equipamento e serviço de acesso wifi; 
i)  responsabilizar-se pela contratação, instalação e manutenção
do circuito de câmeras internas no prédio da Faculdade de
Tecnologia “Pe. Danilo José de Oliveira Ohl” - Fatec Barueri; 
j) responsabilizar-se pela poda e corte da grama da Unidade; 

k) responsabilizar-se pelos insumos de copa e limpeza para o
corpo administrativo. 

Ante todo o exposto, cumpre-nos informar que via expedição de
ofícios já atuamos, após a publicação no D.O.E.,

informando/requerendo às Secretarias Municipais competentes
sobre as demandas, para que sejam executadas. 
Registramos, por imprescindível, que os nossos esforços são para
garantir a melhoria contínua da Fatec e, graças ao
comprometimento e empenho dos envolvidos, pudemos lograr
êxito!

MAIS UMA GRANDE CONQUISTA ALCANÇADA
Novo Termo Aditivo assinado para a manutenção
física da Fatec Barueri
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec Barueri
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9ª EDIÇÃO DO SIMTTE EM
FORMATO DIGITAL
No dia 20 de maio de 2020 aconteceu mais uma edição do SIMTTE IX -Simpósio
de Transporte Terrestre, na modalidade virtual, na plataforma Microsoft Teams, das
18h30 às 22h50. Este evento acadêmico-profissional foi promovido pelos docentes
e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre da
Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – Fatec Barueri e teve
como temática: “A tecnologia em benefício da mobilidade”. Nesta edição do
SIMTTE, contamos com a participação de mais de 145 pessoas no evento, entre
alunos, ex-alunos, docentes e convidados. Na abertura e encerramento do evento
tivemos a fala da Diretora da unidade, Prof.ª Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro,

“Aprendendo com os desafios e com as adversidades que o momento de
contenção da pandemia nos impõe, estamos, de forma destemida, em contínuo
sucesso cumprindo nossa missão educacional”..
 

PALESTRAS

Tivemos palestra ministrada pelo
Sr. Ivan Granha - engenheiro
mecatrônico, pós-graduado em
Engenharia Clínica, palestrante
motivacional, desenvolvedor de
projetos para o futuro das nossas
cidades, incluindo a mobilidade
urbana - que ministrou a palestra
com a temática: “A mobilidade e
as ciclovias”. O objetivo da
palestra foi mostrar para os alunos
que existe uma possibilidade de
melhorias na mobilidade urbana
das cidades e também na
qualidade de vida de todos com a
implantação de ciclovias.

AVALIAÇÃO

Para avaliar os trabalhos
contamos com as
participações da
Arquiteta e
Urbanista Tassia Botti
Bozza, do Engenheiro
Agrônomo Renato José
Afonso e do Engenheiro
Eletricista Reginaldo
Carlos de Andrade.
Expressamos nossos
sinceros agradecimentos
pela participação da
comissão
avaliadora.

Profª Dr.ª Lilian Marques Silva
Coordenadora do CST em
Transporte Terrestre

APRESENTAÇÕES DE
TRABALHOS

Após a palestra, tivemos a
apresentação dos trabalhos dos alunos
inscritos,  feitos com construção de
maquetes digitais e física. Como
primeira apresentação tivemos o
trabalho: “Kartódromo da Aldeia da
Serra”; desenvolvido pelos alunos: Celso
Lima da Silva, Edson Moreira, Marcos
Antônio Ferreira da Silva, Tayla Bianca
Cristina Lorenzzetti e William Feitosa
Lopes. A segunda apresentação foi do
trabalho: “Estação City Hall”;
desenvolvido pelos alunos: Joaquim
Pereira da Costa Junior e Ricardo
Teodoro Freitas.

APRESENTAÇÕES DE
TRABALHOS

A terceira apresentação foi do
trabalho: “Proposta de melhorias
para Estação Antônio João”;

desenvolvido pelos
alunos: Aparecida Calixta Necer,
Fernanda Evangelista Guedes, Jason
Vidal Ferreira Silva, Jéssica Faria dos
Santos e Letícia Caroline Evangelista
da Silva.
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CLASSIFICAÇÃO
DOS TRABALHOS 
E PRÊMIOS

Após as palestras
anunciamos a
classificação dos
trabalhos. Em primeiro
lugar tivemos o trabalho:
“Proposta de
melhorias para Estação
Antônio João”; em
segundo lugar tivemos o
trabalho:
“Estação City Hall”; e em
terceiro lugar tivemos o
trabalho: “Kartódromo da
Aldeia da Serra”. Cada
integrante dos grupos
recebeu a assinatura de
e-books
doados pela Editora
Cengage Learning.
 

Também foram
sorteados, para os
participantes do evento,
três assinaturas de e-
books, doados pela
Editora
Cengage Learning,
grande apoiadora dos
nossos eventos.

PALESTRAS
Enquanto os avaliadores
deliberavam sobre a
classificação dos trabalhos,
tivemos a apresentação da
palestra: “Acessibilidade nos
municípios”, proferida pelo Sr.
Thiago Von Zeidler Gomes,
arquiteto e urbanista,

bacharel em Gestão de
Políticas Públicas e mestre
em Gestão e Planejamento
do Território, fundador de
uma empresa de
planejamento urbano e
regional com foco em
infraestrutura, mobilidade
urbana e cidades inteligentes. 

O objetivo da palestra foi mostrar para os
alunos que existe possibilidade de contribuir
com o acesso universal à cidade, por meio
do planejamento e da gestão democrática
dos modos de transportes, de forma a
garantir os deslocamentos de pessoas e
cargas em todo território nacional.

AGRADECIMENTOS
Aproveitamos a oportunidade para agradecer e cumprimentar aos senhores
Ivan Granha e Thiago Gomes pelas excelentes palestras proferidas. Os
conteúdos apresentados foram de grande valia para os nossos alunos.
 

Agradecemos e cumprimentamos também os autores dos trabalhos. Nossos
alunos mais uma vez demonstraram grande conhecimento na área de
mobilidade urbana e transportes.
 

Por fim, nós, do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre da
Faculdade de Tecnologia "Padre Danilo José de Oliveira Ohl" – Fatec Barueri,
agradecemos a participação de todos e esperamos todos na Décima Edição
do Simpósio de Transporte Terrestre em 2021.
 

 

SIMTTE - COMISSÃO CIENTÍFICA
O evento contou com a comissão organizadora que, compartilhando seus talentos, permitiu a excelência das
atividades, de modo que agradecemos e parabenizamos expressivamente cada um dos integrantes: Prof. Dr.
Alexandre Trigo Veiga, Profa. Esp. Beatriz Policarpo, Profa. Me. Carlota Chiemi Kuramochi, Prof. Esp. Daniel Batista
de Almeida, Profa. Esp. Edilize Lourenço Graballos, Prof. Dr. Eik Tenório, Prof. Me. Euclides Reame Junior, Prof. Dr.
Germano Manuel Correia, Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira, Profa. Dra. Maria Socorro Gonçalves Torquato,

Profa. Dra. Lilian Marques Silva, Prof. Esp. Rubens de Oliveira Passos, Profa. Me. Sabrina Saito, Prof. Dr. Sandro
Detoni, Prof. Me. Tadeu Zaccarelli Tavares, Profa. Dra. Vilma Ferreira Moreira, Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki,Prof.
Dr. Walter Aloísio Santana, auxiliar docente Sr. Mateus Louback Gonçalves, discente Sr. Júlio Cesar.
 

Saiba mais em:
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DISCENTES PARTICIPAM DE OFICINA NO CST
EM TRANSPORTE TERRESTRE
 
PROJETO "O PROFISSIONAL EM SALA DE AULA"

As oficinas são práticas regulares no Curso de Superior de Tecnologia em
Transporte Terrestre da Faculdade de Tecnologia "Padre Danilo José de
Oliveira Ohl" – Fatec Barueri e têm a função de contribuir para a
formação humana, acadêmica e profissional dos alunos.
 

No dia 29 de maio de 2020, os alunos, do 5º semestre do Curso Superior
de Tecnologia em Transporte Terrestre da Fatec Barueri, participaram da
oficina ministrada pelo Sr. Heitor Campos Moreira da Silva, técnico em
sistemas mecânicos de transporte sobre trilhos e técnico em eletrônica,

agente de atendimento de manutenção da concessionária da Linha 4
do metrô de São Paulo.

A temática da oficina
foi: “Novas tecnologias
na sinalização
ferroviária”. O objetivo
da oficina foi mostrar
para os alunos as novas
tecnologias que estão
sendo empregadas na
área metroferroviária.

Nesta oficina foram
abordados
tópicos como: Controle
de trens baseado em
comunicação (CBTC);

Grade of
Automation (GoA);

mobilidade (Headway);

Circuito de via – AC e DC
track/ FTGs
(CDV); entre outros
tópicos da área
metroferroviária.

 

CUMPRIMENTOS

Aproveitamos a
oportunidade para
agradecer e
cumprimentar o
senhor Heitor Campos
pela excelente
apresentação. Os
conteúdos
apresentados foram
de grande valia para
os nossos alunos.

Profª Dr.ª Lilian Marques Silva -

Coordenadora do CST em
Transporte Terrestre

Sr. Heitor Campos Moreira da Silva, técnico em
sistemas mecânicos de transporte sobre
trilhos e técnico em eletrônica

 Edição 9BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 20 / 1

15



Tico Marcondes, da Evente-se
Educação

PALESTRAS NO CST EM EVENTOS

CERIMONIAL

No dia 20 de maio de 2020,

os alunos da disciplina
Cerimonial das Fatec Barueri
e Itu puderam assistir pelo
Microsoft Teams a palestra
do Sr. Carlos Takahashi sobre
Cerimonial Público Brasileiro,

em que puderam ter
informações relevantes sobre
as questões ligadas a essa
prática que permeia o setor
público.

Prof.ª Dr.ª Viviane Shibaki
do CST em Eventos

PROJETO
INTEGRADOR V

Na disciplina de Projeto
Integrador V, aconteceram
duas palestras, a primeira com
Tico Marcondes, da Evente-se
Educação e a segunda com o
ex-aluno do curso e produtor
de eventos, Marcelo Barbiero.

As duas palestras trouxeram
um panorama dos eventos,
inclusive na atualidade.

Marcelo Barbiero, ex-aluno
do CST em Eventos da
Fatec Barueri

Prof. Ms. Carlos Eduardo Silva,

do CST em Eventos

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
A convite do Prof. Ms. Carlos
Eduardo Silva, na quarta-

feira 27 de maio, o ator,
diretor e produtor teatral,
Leonardo Stefanini, fez uma
palestra descontraída e
muito interativa com os
alunos do 5º semestre do
curso de Eventos da Fatec
Barueri. Entre outros temas,
Leonardo explicou de forma
detalhada os trâmites das
leis de incentivo (federais,
estaduais e municipais) e
trouxe a sua experiência em
captar patrocinadores para
peças de teatro. 

Os alunos se interessaram bastante
pelo tema e interagiram
constantemente com perguntas e
colocações. 
 

O convidado também gostou bastante
da sua participação, se colocando à
disposição para mais encontros.

Leonardo Stefanini, ator, diretor e
produtor teatral.
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GTI - 2ªAVALIAÇÃO DO ENADE
Olá pessoal, no segundo semestre de 2020, o curso de GTI,
passará pela sua segunda avaliação do ENADE. Na primeira,

ficamos com nota 4, de um máximo de 5 possível, faltando
apenas 0,032 para obtermos a nota 5, sendo que fomos a
entidade/unidade que mais enviou alunos para fazerem a prova.

São inscritos no ENADE, todos os alunos com menos de 25% do
curso concluído e os que possuem mais de 75% do curso
concluído até o fechamento das inscrições. No entanto, só
participam da prova, que é obrigatória, os alunos com mais de
75% do curso concluído. As inscrições ocorrem no mês de agosto
e a prova obrigatória no mês de novembro.

FUNÇÃO DO ENADE

A função do ENADE é avaliar
como anda o ensino superior
no Brasil e, através do seus
resultados, fornecer subsídios
ao Ministério da Educação e
Cultura para promover a
melhoria continua do ensino
do pais. 
 

Para o estudante, é a
oportunidade de demonstrar
que adquiriu as
competências, habilidades e
atitudes necessárias ao bom
exercício da profissão que
abraçou.

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

PARTICIPAÇÃO

Já para a instituição, uma boa
nota, comprova sua
excelência, bem como o seu
alinhamento aos requisitos da
profissão e do mercado de
trabalho. 

 

Então, vamos lá, mostrar a
qualidade do Ensino da Fatec
Barueri e da capacidade de
nossos alunos, do corpo
docente e do corpo
administrativo. Só com a
união de todos conquistamos
bons resultados.

PORTAL.INEP.GOV.
BR/ENADE

Aplicado pelo Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) 
desde 2004, o Enade
integra o Sistema
Nacional de Avaliação
da Educação Superior
(Sinaes), composto
também pela Avaliação
de cursos de
graduação e
pela Avaliação
institucional.
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O Curso Superior de Tecnologia em Eventos da Fatec
Barueri deu início desde maio de 2019 ao processo de
reestruturação da grade curricular. Esta iniciativa visa à
modificação no Projeto Pedagógico do Curso e na
estrutura curricular vigente do curso, decorrente da
verificação de defasagem ou da inadequação do PPC às
demandas do mercado ou, ainda, de novas determinações
legais referentes ao currículo. 

 

Desta forma, neste ano, foi desenvolvida uma agenda com
a CESU em conjunto com as outras Fatecs (Fatec Itu, Fatec
Jundiaí, Fatec Ipiranga, Fatec Cruzeiro e Fatec Presidente
Prudente) com a finalidade de discutir as novas diretrizes
que devem nortear a formação em Eventos. Após a
reestruturação, será necessário publicar nova resolução
estabelecendo a estrutura curricular do curso. 

 

Na última reunião do dia 2 de março, a Coordenadora de
Projetos do Eixo de Hospitalidade e Lazer, Profa. Renata
Cardias, ressaltou a importância da implantação de um
comitê para acompanhar as demandas do mercado e
fortalecer o curso. O comitê é constituído por todos os
coordenadores de curso, com a escolha de um dos
membros para liderar e fazer a articulação entre as
propostas e apontamentos trazidos pelos membros do
comitê. Neste comitê, a Profa. Dra. Viviane Panzeri,
Coordenadora do CST em Eventos da Fatec Barueri, foi
escolhida pelos demais membros como responsável pela
articulação das discussões.
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REESTRUTURAÇÃO DO CST EM EVENTOS 

Profª Dr.ª Viviane Panzeri
Coordenadora do CST em
Eventos

Ressalta-se que essa revisão
está sendo orientada com base
na Deliberação 171, que trata
sobre o alinhamento dos
projetos pedagógicos com o
Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia. 

 

Vale mencionar que o perfil do
egresso e suas competências
serão revistos e alinhados com
o setor produtivo e entidades
do setor.
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PESQUISAS
A contribuição do Observatório de Turismo e Eventos
de Barueri para o fomento à pesquisa e à formação
discente no curso superior de Tecnologia em Eventos
da Fatec Barueri

Visita técnica
organizada pela
equipe do
Observatório ao
evento
“Revelando São
Paulo” (2018),
com os alunos
do curso de
Eventos.

O Observatório de Turismo e Eventos de Barueri é um núcleo de
pesquisa vinculado ao curso de Eventos da Fatec Barueri que atua
desde 2014 na realização de estudos e pesquisas sobre o
desenvolvimento do turismo e dos eventos que ocorrem no
município, com o intuito de subsidiar e dar suporte ao planejamento,

gestão, monitoramento e ao desenvolvimento desses setores.

As atividades vinculadas ao
Observatório contemplam o
desenvolvimento de
metodologias de pesquisas e
procedimentos operacionais para
o levantamento de dados e
informações sobre a dinâmica do
turismo e do setor de eventos em
Barueri para a compreensão do
funcionamento destas atividades
no município e região. Também
tem como propósito realizar a
divulgação dos resultados das
pesquisas realizadas por sua
equipe formada por professores e
alunos do curso de Eventos da
Fatec Barueri por meio da
produção e publicação de artigos
científicos e de sua apresentação
em eventos científicos da área. As
pesquisas e as demais atividades
realizadas pela equipe do
Observatório também são
divulgadas pela internet através
do site do Observatório.

As pesquisas desenvolvidas pela
equipe do Observatório contam,

desde o início de suas atividades,
com o apoio da coordenação do
curso de Eventos e da direção da
Fatec Barueri, e contribuem para
fortalecer parcerias entre os
alunos e professores do curso de
Eventos, o poder público e os
agentes de mercado, visando
criar condições para o fomento à
pesquisa e para a atuação
conjunta das instituições e
empresas envolvidas em prol da
melhoria do planejamento,

divulgação, realização e avaliação
das atividades vinculadas ao
turismo e dos eventos
organizados pelo setor público e
privado.

Prof.ª Dr.ª Gabrielle Cifelli
do CST em Eventos

Prof.ª Me. Bárbara Gambaré
do CST em Eventos

Prof.ª Dr.ª Vilma Moreira
do CST em Eventos
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Para os alunos do curso de Eventos, participar das
atividades de pesquisa do Observatório tem sido
muito proveitosa para a produção e aquisição de
conhecimento em sua área de formação, para
enriquecer a sua experiência na área de formação,

por meio da participação dos alunos, na condição
de pesquisadores, nos eventos pesquisados, por
meio de visitas técnicas periódicas realizadas aos
locais de realização de eventos no município, a
feiras, exposições e demais eventos relacionados às
áreas de eventos, hospitalidade, turismo e lazer.
Diante da possibilidade de aquisição de
conhecimentos e experiências na área de
formação, o Observatório oferece oportunidade de
estágio voluntário não remunerado aos alunos do
curso de Eventos da Fatec Barueri, de forma a
contribuir para a sua formação integral. 
 

Para o alcance das metas propostas do
Observatório, a equipe de docentes, composta
pelas professoras Vilma Moreira Ferreira, Gabrielle
Cifelli e Barbara Gambaré, tem a incumbência de
planejar, organizar, apresentar e divulgar as
pesquisas realizadas periodicamente pelos seus
membros, supervisionar e orientar os alunos na
realização das atividades propostas, além de
estreitar e fortalecer a comunicação e a parceria
com os representantes do poder público e da
iniciativa privada, com o intuito de viabilizar a
realização das pesquisas e das demais atividades
do Observatório pela equipe.

 

Em 2018, O Observatório de Barueri firmou a
parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo do
município para a realização de pesquisas
periódicas sobre o grau de satisfação e o perfil do
público frequentador dos eventos organizados pela
Secretaria. A atual gestão municipal (2016-2020),

atua de forma ativa no fortalecimento do
segmento de eventos culturais que ocorrem
gratuitamente nos diversos espaços públicos do
município. Destacam-se shows, concertos,
apresentações teatrais, concursos e festivais de
dança, festivais gastronômicos entre outras
atividades culturais que atraem um público cada
vez mais significativo de espectadores, e
representam formas estratégicas e eficazes do uso,

ocupação e valorização dos espaços públicos
destinados às atividades culturais.
 

De 2018 a maio de 2020, a equipe do Observatório
atuou na realização de pesquisas em 18 eventos
culturais organizados pela Secretaria de Cultura e
Turismo de Barueri em diversos espaços públicos
do município, como o Parque Municipal Dom José,

a Praça dos Estudantes, o Centro de Eventos e o
estacionamento do Ginásio José Correa. 

Equipe de alunos-pesquisadores do Observatório
na Festa das Nações e no Barueri Rock Fest (2019)

No decorrer desses eventos mais de 2100
entrevistas foram realizadas com o público
frequentador, contando com a participação
de dezenas de alunos voluntários do curso
de Eventos, do primeiro ao sexto semestre,

que atuaram nas equipes de pesquisa.

Desde 2019, dez alunos já concluíram seus
estágios atuando nas atividades de pesquisa
do Observatório, contribuindo para
enriquecer a sua formação e para a
conclusão do curso em fase.

A atuação desses alunos ocorre em diversas
fases de realização da pesquisa, englobando
a participação em reuniões periódicas para
o planejamento das atividades, adequação
dos instrumentos de pesquisa para cada
evento, participação em oficinas para
treinamento da equipe, seleção de alunos e
organização da equipe de pesquisadores,
aplicação das pesquisas para a coleta de
dados nos eventos selecionados,
sistematização dos dados obtidos e
elaboração dos relatórios de pesquisa e
boletins informativos.
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Todas as atividades são realizadas sob a supervisão
das professoras orientadoras das pesquisas que
também possuem a incumbência de realizar
reuniões periódicas com a equipe de gestores da
Secretaria da Cultura para alinhar as ações
desenvolvidas, apresentar os resultados obtidos
das pesquisas realizadas e planejar novos projetos
e ações vinculadas ao Observatório que sejam do
interesse de ambas as partes. A maior parte das
atividades de pesquisa e capacitação discente
realizadas pelo Observatório ocorrem no
Laboratório de Eventos da Fatec Barueri que,

desde 2019, passou a ser um local de grande
relevância para a realização de atividades de
pesquisa e ensino do curso. 

 

As pesquisas realizadas pela equipe do
Observatório nos eventos auxiliam na
compreensão do perfil socioeconômico do
público frequentador e na avaliação do evento e
do seu espaço de ocorrência pelos participantes,
levando em consideração inúmeros quesitos,
como: as suas formas de divulgação, a
programação, a oferta e qualidade dos serviços
(alimentação, segurança, limpeza, atendimento ao
público entre outros), e a adequação do espaço de
realização do evento (estacionamento, banheiros,
área de alimentação, área de ocorrência da
programação entre outros).
Os resultados das pesquisas realizadas estão
sendo utilizados pelos gestores da Secretaria da
Cultura e Turismo de Barueri para a avaliação dos
pontos fortes e fracos dessas ações culturais e para
a apresentação dos resultados desse projeto de
fomento à cultura por meio dos eventos à
comunidade,

Reunião ocorrida no
Centro de Eventos de
Barueri em outubro de
2018 para a
apresentação dos
resultados
preliminares das
pesquisas
desenvolvidas pelo
Observatório aos
gestores da Secretaria
da Cultura e Turismo
de Barueri envolvidos
na organização dos
eventos realizados.

visando demonstrar a sua relevância e
pertinência para a esfera da cultura e do
turismo. Os resultados das pesquisas são
publicados em relatórios e, mais
recentemente, por meio de boletins
técnicos referentes a cada evento
pesquisado. Estes se encontram em fase
final de elaboração para serem divulgados
aos gestores municipais e ao público em
geral pelo site do Observatório. 

 

O estreitamento da parceria com a
Secretaria da Cultura e Turismo vem
resultando na ampliação das negociações
sobre oferta de vagas de estágios e
trabalhos temporários aos alunos do
curso, além de gerar mais visibilidade às
atividades desenvolvidas pelo curso no
município, como os Projetos Integradores,
os trabalhos de graduação, que tratam de
questões relativas aos eventos em Barueri
,e às próprias pesquisas do Observatório
realizadas até o momento que são alvo de
análise pela equipe de gestores
municipais vinculados à cultura e ao
turismo. Portanto, as atividades do
Observatório estreitam a atuação
conjunta entre a Fatec Barueri e as
Secretarias Municipais para a realização
de pesquisas e planos de ação destinados
à ampliação qualitativa da oferta de
atividades culturais aos munícipes e
visitantes de Barueri por meio dos eventos
e das estratégias de uso e valorização dos
espaços públicos para fins culturais.

 Edição 9BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 20 / 1

21



Os trabalhos: “O perfil do turista que se hospeda em
Barueri e sua percepção em relação aos principais
atrativos e serviços ofertados pelo município” e
“Análise da atuação do setor hoteleiro de Barueri-SP
na captação, organização e realização de eventos”
foram apresentados pelas professoras Barbara
Gambaré dos Santos e Vilma Moreira Ferreira, no
13º. Fórum Internacional  de Turismo do Iguassu,

um evento de grande porte de relevância nacional
e internacional que reúne estudantes e
pesquisadores da área de turismo, eventos e áreas
afins.  Os artigos encontram-se disponíveis nos
anais do evento e no site do Observatório.

Em 2018 e 2019 também foram realizadas
inúmeras visitas técnicas organizadas pela
equipe de docentes do Observatório a eventos
de grande relevância nacional e internacional na
área de turismo e eventos, tais como a ABAV
Expo Internacional de Turismo (2018 e 2019), A
Equipotel (2019) e o “Revelando São Paulo” (2018).

Os alunos de diversas turmas do curso de
eventos, acompanhados pelos docentes de
diversas disciplinas puderam conhecer e
prestigiar esses eventos que contaram com uma
programação rica e diversificada e contribuíram,

de forma significativa, para ampliar o seu
repertório de conhecimentos, experiências e
vivências relacionadas à área de eventos, turismo,

hospitalidade, lazer e cultura.

 

Em 2019 também foi organizada pela equipe do
Observatório uma visita técnica destinada aos
alunos ingressantes no curso às bibliotecas
municipais de Barueri que, atualmente, são
consideradas como importantes espaços de
eventos e de realização de projetos e ações
culturais promovidas pela Secretaria da Cultura e
Turismo. Também foi organizada uma visita
técnica ao Royal Palm Hall, um espaço de
eventos recém inaugurado na cidade de
Campinas, atualmente considerado como um
dos espaços mais importantes do país neste
segmento. 

No ano de 2019, as professoras Vilma Moreira
Ferreira, Barbara Gambaré dos Santos,  Gabrielle
Cifelli e a ex-aluna do curso de Eventos Elsa de Toni
Fonseca, também se dedicaram à produção de dois
artigos científicos resultantes de pesquisas
realizadas pelo Observatório nos anos de 2014 a
2017.Para ampliar as formas de divulgação das
pesquisas e dar mais visibilidade às atividades do
Observatório e do curso de Eventos da Fatec
Barueri.

 

Esse tipo de atividade são consideradas
aspectos diferenciais do curso de Eventos da
Fatec Barueri e avaliadas pelos alunos e
professores de forma muito positiva, por
promoverem a integração entre as turmas,
fortalecerem os vínculos de amizade entre os
alunos, propiciarem a aprendizagem na
prática, o estreitamento dos contatos com
profissionais da área e a ampliação dos
conhecimentos e experiências que
contribuem para a melhoria qualitativa da
formação de nossos alunos. Durante a
pandemia da Covid-19, parte das atividades
propostas para o primeiro semestre de 2020
foram canceladas, mas a equipe de
professores e estagiários continua
trabalhando na produção dos boletins
técnicos e na melhoria das formas de
divulgação eletrônica das pesquisas e
atividades realizadas pelo Observatório de
forma a dar uma maior visibilidade aos
nossos projetos, ao curso de Eventos da Fatec
Barueri e à instituição.

Apresentação das pesquisas do Observatório
pelas professoras Vilma M. Ferreira e Bárbara
Gambaré no 13º. Fórum Internacional de Turismo
do Iguassu (2019)
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CURSOS ONLINE GRATUITOS 
 
OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO NA QUARENTENA
Desde o início da quarentena, nos preocupamos em oferecer aos alunos

do CST em Eventos algo que pudesse contribuir com a continuidade da

formação acadêmica. Assim, levantamentos contínuos são feitos e

publicados nas diferentes ferramentas de comunicação que temos no

curso. A maioria são cursos de extensão e curta duração, gratuitos,

pertencentes à área de eventos e correlatas, em que o aluno mantém

contato com conteúdos relacionados aos seus estudos e ainda tem a

possibilidade de validação como equivalência de estágio. Abaixo podem

consultar uma lista destes cursos disponíveis.

Prof.ª Dr.ª Viviane Shibaki

Orientadora de estágio do
CST em Eventos

FUNDAÇÃO
BRADESCO
 

Introdução a gestão de
projetos; (10 horas)
Técnicas de lazer e recreação;

(12 horas)
Introdução à administração;

(12 horas)
Estratégia de negócios; (20
horas)
Aprendendo na web; (12
horas)
Atendimento ao público; (10
horas)
Desenvolvimento profissional;
(10 horas)
Organização pessoal; (10
horas)
Fundamentos de designer
gráfico; (6 horas)
Office 2016

https://www.ev.org.br/

FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS

Fundamentos de
Marketing; (5 horas)
Planejamento do
Gerenciamento e
Identificação de Riscos em
Projetos (5 horas)
Conceitos básicos de
matemática financeira (5 horas)
Definições e objetivos da gestão
de projetos (5 horas)
Introdução à Comunicação
Institucional (5 horas)
Introdução à Gestão de Recursos
Humanos (5 horas)
Marketing de Serviços:
Economia,

Características e Classificação (5
horas)
Redes sociais: conceitos e
organização

https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517
&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1
%5D=1

ANHEMBI MORUMBI

Modelagem, animação e
efeitos sonoros (24 horas)
Inovação e design thinking
(20 horas)
Gestão emocional nas
organizações (24 horas)
Gestão de risco em projetos
(24 horas)
Gestão de A&B em
hospedagem e eventos (24
horas)
Gestão e financiamento de
projetos audiovisuais (24
horas)

https://loja.anhembionline.com.br/curso
-gratis

SENAC

Gestão de projetos
Gestão dos processos
organizacionais
Processos logísticos
Recrutamento e seleção de
pessoal
Avaliação dos riscos
ergonômicos e acidentes de
trabalho
Reservas de serviços turísticos

https://www.ead.senac.br/detalhe-
noticia/2020/3/senac-ead-oferece-
cursos-gratuitos-totalmente-a-
distancia/SEBRAE

 

Marketing digital; (2 horas)
Boas práticas nos serviços de
alimentação; (40 horas)
Atendimento ao cliente; (8
horas)
Gestão de pessoas; (8 horas)
Liderança na gestão de
equipes (3 horas)

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebr
ae/cursosonline

GINEAD

Introdução à viagem e
turismo (30 horas)
Hotelaria e
hospitalidade (60 horas)
Lazer e turismo (20
horas)

https://www.ginead.com.br/area/1
6/turismo-e-hotelaria
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Prof.ª Dr.ª Viviane Shibaki

Orientadora de estágio do
CST em Eventos

ESCOLA VIRTUAL
DO GOVERNO

Noções gerais de direitos
autorais (10 horas)
Gestão pessoal - base da
liderança (50 horas)
Gestão estratégica de pessoas
e planos de carreira (20 horas)
Estatística (20 horas)
Matemática Financeira (20
horas)
Políticas públicas e governo
local (40 horas)
Introdução a gestão de
projetos (20 horas)
Plano Museológico:

planejamento estratégico
para museus (40 horas)
Para fazer uma exposição (20
horas)
Acessibilidade em museus (20
horas)

https://www.escolavirtual.gov.br/catalog
o

SEST SENAT

Administração de Pessoas (40
horas)
Animação Turística para o
Transporte (15 horas)
Como falar bem em público
(20 horas)
Decorações de Festas Infantis
(10 horas)
Fundamentos da Ergonomia
(20 horas)
Gestão de Marketing (8 horas)
Higiene e Segurança
Alimentar (10 horas)
Oratória (20 horas)

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/

CERTIFICADO
CURSOS ONLINE

Curso de turismo de aventura
(35 horas)
Curso de turismo cultural (35
horas)
Curso de ecoturismo (60
horas)
Curso de produção e gestão
de eventos (55 horas)
Curso de administração de
hotéis (50 horas)
Curso de recepcionista de
hotel (25 horas)

https://certificadocursosonline.com/cate
goria/turismo-e-hotelaria/

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Atendimento ao Público (5
Horas)
Cerimonial e Protocolo (10
Horas)

https://educacaoadistancia.camara.l
eg.br/site/cursos/

LUMINA

Museus e Patrimônio (10
horas)
Design na economia criativa
(10 horas)

https://lumina.ufrgs.br/course/

CURSOS ONLINE
EDUCA

Curso Produção e Gestão de
Eventos (55 horas)
Curso Turismo Cultural (45
horas)
Curso Turismo de Eventos
(50 horas)

https://www.cursosonlineeduc
a.com.br/departamentos/Turi
smo-e-Hotelaria/

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO
SUL

Agências de Viagem e
Turismo (30 horas)
Enoturismo e
Desenvolvimento
Regional (50 horas)
Eventos: conceitos (20
horas)
Eventos: tipos (20 horas)

https://moodle.ifrs.edu.br/co
urse/index.php?
categoryid=150

Estágio
durante a
fase de
ensino
remoto!
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Com novo formato de processo seletivo para ingresso em 2020/2, o

CPS em breve expedirá orientações que permitirão atuarmos todos

juntos na divulgação das vagas para os cursos superiores de

tecnologia oferecidos pela Fatec Barueri. Fique atento para

também orientar seus familiares, amigos e conhecidos, para que

atuem de modo a concorrerem a um das vagas que ofertamos nas

nossas graduações totalmente gratuitas!

VEM AÍ VESTIBULAR 2020/2
Novo formato de processo seletivo
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Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Coordenação do CST em Transporte
Terrestre 
A Profa. Dra. Lilian Marques Silva, após processo
de consulta para a função de coordenador do
CST em Transporte Terrestre que participou e
alcançou a maioria dos votos, foi designada
coordenadora, recebendo nossos votos de
muito sucesso nos trabalhos e assumindo as
atividades no dia 01/02/2020. Registramos
nossos agradecimentos ao Prof. Dr. Eik Tenorio
pelo belo trabalho realizado, até então, a frente
do curso. 

 

Coordenação do CST em Comércio Exterior 
O Prof. Sérgio Dias, após processo de consulta
para a função de coordenador do CST em
Comércio Exterior que participou e alcançou a
maioria dos votos, foi reconduzindo como
coordenador, recebendo nossos votos de muito
sucesso neste novo mandato que teve início no
dia 01/02/2020.  

 

Coordenação do CST em Logística 
O Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi, após
processo de consulta para a função de
coordenador do CST em Logística que
participou e alcançou a maioria dos votos, foi
designado coordenador, recebendo nossos
votos de muito sucesso neste mandato que
teve inicio no dia 01/02/2020.

COORDENAÇÕES DE CURSO

No dia 28 de janeiro celebramos o dia do
profissional de Comércio Exterior e a Fatec
Barueri parabeniza estes profissionais que
levam o nosso melhor para o mundo!

Parabéns aos profissionais de
Comércio Exterior

Parabéns aos profissionais de
Eventos
No dia 30 de abril celebramos o dia do
profissional de Eventos e a Fatec Barueri
parabeniza aquele que, de forma seria e
profissional, é responsável por realizar
sonhos!
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 - Colocação do piso e pintura da Biblioteca; 

- Pintura das paredes dos corredores do térreo e do

1 andar; 

- Mural de TG; 

- Manutenção elétrica do laboratório 25;

- Identificação com etiqueta de todos os itens das

salas de aula; 

- Manutenção dos banheiros; 

- Limpeza da caixa d’água; 

- Procedimentos de dedetização, destatização e

descupinização; 

- Conserto das longarinas; 

- Atividade administrativas para prosseguimento de

baixas patrimoniais; 

- Corte da grama; 

- Reparos nos portões; 

- Trocas de lâmpadas.

Estamos atentos com a manutenção predial e de equipamentos da

Fatec, mantendo a rotina zelosa de cuidados com o patrimônio desde

janeiro (férias escolares), não suspendendo em tempos de aulas remotas,

para que, no retorno das atividades acadêmicas presenciais estejamos

bem recebendo nossos docentes, técnico-administrativos e discentes.

Dentre as atividades até o momento realizadas, destacamos as

seguintes:

TEMPO DE CUIDAR DA FATEC
Nossa Fatec em dia com as manutenções prediais e de
equipamentos, mesmo em tempos de aulas remotas

NOSSOS TALENTOS!

Nossos registros de reconhecimento pela contínua

atuação zelosa dos colegas colaboradores: Sr.

Edson Lage Silva Urteo; Sr. Luciano Leite Gustavo;

Sr. Mateus Louback Gonçalves; Sra. Naline Belmiro

Freitas Silva; Sr. Roberto Gomes; e Sr. Wallace Cirilo

de Souza Silva.

Notadamente, a primeira impressão de quem

visita a Fatec Barueri é o ambiente limpo e

organizado. 

 

Sempre ouvimos elogios. O que para nós é

motivo de muito orgulho! 

 

De fato, nossa Fatec é impecável, mas graças

ao empenho e ao zelo com que a equipe da

limpeza realiza as atividades. 

 

Por esta razão, registramos o nosso

reconhecimento e o nosso apreço pela

realização de um trabalho tão necessário e de

forma tão primorosa.

 

Equipe da limpeza da Fatec Barueri
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Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Além disso, estamos com um balcão de atendimento da biblioteca feito sob medida pela
equipe de marcenaria da mesma secretaria municipal para acomodar de forma adequada os
servidores que lá trabalham, de modo a melhor atendermos a comunidade fatecana. 

 

Para a organização de todo o acervo de livros e revistas, além dos demais itens da biblioteca,

contamos com o trabalho impecável do Sr. Roberto Gomes que, com o auxilio sempre
prestimoso da Sra. Valeria Campopiano e da Sra. Adriana de Souza, como podemos observar
nas fotos, realizou com êxito a importante missão.

A Secretaria de Serviços Municipais de Barueri atendeu nossa
solicitação de troca do piso da biblioteca da nossa Fatec, de
modo que o serviço foi realizado, sendo feita também a pintura
das paredes. 

BIBLIOTECA REFORMADA
Nossa biblioteca com piso novo, pintura nova
e balcão de atendimento confeccionado sob
medida

 

A nossa biblioteca está pronta
para acolher a Comunidade

Fatecana!
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Diretora da Fatec Barueri
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O Programa Novotec Expresso oferece cursos de qualificação

profissional por meio do Centro Estadual de Educação

Tecnológica Paula Souza – Ceeteps, vinculado à Secretaria de

Desenvolvimento Econômico; sendo que a partir de junho a Fatec

Barueri oferecerá o Curso de Organização de Eventos no período

vespertino, com aulas remotas, aos estudantes regularmente

matriculados no Ensino Médio das escolas estaduais da rede do

Estado de São Paulo. 

 

O Curso de Organização de Eventos conta com o apoio

acadêmico da Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri, Coordenadora

do CST em Eventos, e tem como objetivos: Preparar o aluno para

planejar, organizar e atuar em cerimoniais, além de apoiar a

gestão operacional e a logística de eventos sociais e corporativos;

Proporcionar condições para que o aluno elabore projetos e

organize e decore mesas para eventos de pequeno e médio

portes. 

 

Estamos recebendo diretrizes do CPS para o início das atividades,

de modo que em breve transmitiremos mais informações sobre

as atividades de apoio ao curso, o corpo docente e quantidade de

discentes!
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Os serviços de saúde e segurança do trabalho do Centro Paula

Souza serão realizados pela empresa Aclimed, contratada através

de pregão eletrônico para atender a todas Unidades do Ensino do

CPS. 

Dando inicio aos trabalhos, os funcionários da empresa

(engenheiros e técnicos) realizaram visita a Fatec Barueri no dia 21

de fevereiro de 2020 para o levantamento de dados,

reconhecimento de riscos dos ambientes (luminosidade, ruído,

infraestrutura, etc.) e acompanhamento das rotinas durante os três

períodos do dia, colhendo informações junto a Diretoria de

Serviços Administrativos para a elaboração dos relatórios.

VISITA DA ACLIMED

Sr. Wallace Cirilo de Souza

Silva - Diretor de Serviço
Adminitrativo da Fatec
Barueri

Serviços de saúde e segurança do trabalho

PROGRAMA NOVOTEC EXPRESSO
Vem aí “Curso de Organização de Eventos”
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No início de fevereiro tivemos a celebração do Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação

celebrado entre a empresa Alcis Log e o Centro Paula Souza. 

O acordo tem como objetivo disponibilizar o uso do software WMS Smart Alcis nos laboratórios

da Fatec Barueri para uso dos alunos dos CST em Gestão da Tecnologia da Informação, Logística

e Transporte Terrestre. 

Esta é uma grande conquista para a Fatec Barueri, pois a ferramenta proporciona muito

conhecimento aos alunos, além de complementar a formação teórica adquirida na sala de aula. 

Agradecemos e parabenizamos o Prof. Me Antonio Fernando Degobbi pelos trabalhos

realizados  que contribuiram para este fim. São ações como esta que permitem que os nossos

alunos tenham uma formação superior com conhecimento teórico e vivência profissional,

conhecendo o mercado de trabalho ainda estando na faculdade.

Tão logo as aulas presenciais retornem, voltaremos a usufruir dos nossos laboratórios!

Com o advento das novas diretrizes sobre Trabalho de

Graduação, estamos com as informações disponíveis no nosso

site (www.fatecbarueri.edu.br), além de termos criado um mural

para os comunicados sobre o tema que, tão logo nossas aulas

retornem a forma presencial, também poderá ser consultado.

Nosso objetivo é facilitar aos alunos o acesso as informações, de

modo a estarem sempre atentos as diretrizes e prazos

estabelecidos no calendário acadêmico 2020/1.

Proporcionando continuamente formação com conhecimento teórico e vivência
prática... Êxito em mais um termo aditivo de Acordo de Cooperação Empresa Alcis
Log e o Centro Paula Souza

TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
Comunicados sobre TG - Fique atento!

CPS E EMPRESA ALCIS LOG
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Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri
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Para alcançar resultados é necessário muito trabalho. Neste
sentido, compartilhamos os números de Memorandos e Ofícios
expedidos em 2019 direcionados as áreas técnicas do Centro
Paula Souza e demais Fatecs; além das Secretarias do Município,  
Prefeitura, Câmara Municipal, entre outros. Tratam-se de
comunicações que foram necessárias para termos êxito na
gestão institucional.

RESULTADOS EXPRESSOS EM NÚMEROS

O teletrabalho estabelecido por Decreto Estadual como medida para colaborar com a contenção
da pandemia do novo coronavírus (COVID – 19) não inibiu nossa comunicação externa, de modo
que permanecemos em 2020/1 expedindo Memorandos e Ofícios e desta forma zelando pela
continuidade das atividades acadêmicas pedagógicas e acadêmicas administrativas da nossa
Fatec.

Nº de
Memorandos:
457 
Nº de Ofícios:
569

Srta. Naline Belmiro Freitas

Silva - Assessora Técnica
Administrativa da Fatec
Barueri

Comércio Exterior 
Vespertino e Noturno (80 vagas por semestre) 

Design de Mídias Digitas 
Noturno (40 vagas por semestre) 

Eventos 
Manhã (40 vagas por semestre) 

Gestão de Recursos Humanos 

Manhã (40 vagas por semestre) 

Gestão da Tec. da Informação 
Manhã (40 vagas por semestre) 

Logística 

Vespertino (40 vagas por semestre)  

Transporte Terrestre 
 Noturno (40 vagas por semestre)                  

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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Com alegria constituímos o corpo editorial da Revista Científica da nossa

Fatec, que está em fase de criação, publicando a Portaria da Direção n.

35, em 29 de maio de 2020. O Prof. Dr. Paulo Rogério de Medeiros

liderará os trabalhos, diante de Projeto de HAE que desenvolve. 

Este corpo editorial é composto por todos os docentes doutores

interessados, contratados por tempo indeterminado em Fatec e que

tenham disciplinas indeterminadas nesta Unidade de Ensino, além dos

Coordenadores de Curso, Orientador de Polo e Diretor, sendo a

atualização do quadro realizada de forma natural e administrativa,

mediante inclusão/exclusão/substituição, na medida que o quadro da

Unidade de Ensino se renova.

 

A seguir, o corpo editorial constituído:

CORPO EDITORIAL DA REVISTA CIENTÍFICA
DA FATEC BARUERI

Profa. Dra. Alair Helena Ferreira

Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi

Profa. Dra. Fernanda Castilho Santana

Prof. Me. Givan Aparecido Fortuoso da Silva

Profa. Dra. Helena Damélio

Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior

Profa. Dra. Keila Rocha Reis de Carvalho

Profa. Dra. Lilian Marques Silva

Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira

Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes

Prof. Dr. Marcio André Ferreira Pereira

Prof. Dr. Nailton Santos de Matos

Prof. Me. Oswaldo Soulé Junior

Prof. Dr. Paulo Rogério de Medeiros

Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Prof. Dr. Sandro Francisco Detoni

Prof. Sergio Dias Teixeira Junior

Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri

Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki

 

Que em breve estejamos publicando a primeira edição da nossa Revista Científica!
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Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

Visite-nos em:
 

                  www.fatecbarueri.edu.br
 

/fatecbaruerioficial
 
 

Sugestões
comunica.barueri@fatec.sp.gov.br

 
Direção

Prof.ª Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro
 

Edição e revisão 
Prof.ª Dr.ª Fernanda Castilho
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