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NESTA EDIÇÃO
registramos o nosso
agradecimento à
comunidade Fatecana
pela dedicação e
trabalho realizado no
primeiro semestre
letivo de 2020!

ACREDITANDO

Juntos somos
Fatec Barueri!

no poder do trabalho
colaborativo, com
positividade e
persistência, nos
tornamos maiores que as
adversidades e, por isso,
estamos vencendo!

NOSSO SEGUNDO
SEMESTRE LETIVO
CHEGOU...

As aulas remotas dos nossos
cursos presenciais, para este
novo semestre, iniciaram em
17 de agosto de 2020!
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR
2º SEMESTRE DE 2020 DA FATEC BARUERI

Neste semestre tivemos o desafio de
realizar a divulgação do Processo
Seletivo - Vestibular 2020.2  dentro do
contexto da Pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19) e adaptando
nossas ações com vistas a alcançarmos
a meta 1,5 candidato/vaga por
curso/turno (inscrições pagas),
conforme disposto na Portaria
CEETEPS-GDS n. 2838/2020, publicada
no D.O.E.. Para tanto, com o retorno
das atividades acadêmicas de forma
remota e, portanto, bem antes da
Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT
disponibilizar o  calendário deste
processo seletivo vestibular,
constituímos um Grupo de Trabalho
para o Marketing Institucional,
realizando diversas reuniões que
permitiram o desenvolvimento de um
novo plano de trabalho, com
realinhamento das ações para um
formato de divulgação exclusivamente
virtual. 

O trabalho da gigante equipe que
integramos (em números e expertise)

foi fabuloso – competência e
comprometimento marcaram, mais
uma vez, as ações da nossa Fatec
Barueri!

Alcançamos a marca de 42
colaboradores atuando diretamente
nas ações! Assim, vejamos: O Prof. Dr.
Nailton Santos de Matos, atuou como
Coordenador do Vestibular; cada
Coordenador de Curso esteve na
gestão das ações de marketing por
curso, além de integrarem o Grupo de
Trabalho (GT) para o Marketing
Institucional; diversos docentes
integraram o referido GT, atuaram nos
contatos com pessoas jurídicas e
físicas para a divulgação das vagas,
bem como prepararam vídeos e
biografias para as divulgações; o corpo
técnico-administrativo foi reunido em
grupos especialmente para o apoio
nos contatos telefônicos com inscritos
de processos seletivos anteriores;
alunos e ex-alunos contribuíram muito
oferecendo depoimentos e
compartilhando materiais virtuais da
campanha; a Direção empreendeu
ações com diversas frentes dos
poderes executivo e legislativo do
município de Barueri e municípios do
entorno, além das preparações,
contatos e encaminhamentos de
propostas de matérias para
publicações em redes sociais, Tvs,
jornais locais e escolas. Por todo o
exposto, mesmo com as dificuldades
impostas pela situação, o
nosso vestibular foi um sucesso! 

Externamos os
nossos

agradecimentos e
parabenizamos a

todos os envolvidos
por este feito
importante! 

Reunindo
competência e

comprometimento,

juntos brindamos
também esta
conquista!

Alcançarmos um
número expressivo
de candidatos
tendo todos os
cursos fechado a
demanda acima da
meta estipulada
pelo Centro Paula
Souza. Isto é motivo
de grande orgulho,

pois o resultado é
fruto de um
trabalho
extraordinário
colaborativo
desenvolvido com
muita dedicação,

senso de formação
de equipe e foco!

Ao lado
números finais
de inscrições
pagas e não
pagas por
curso/turno que
a FAT nos
disponibilizou:



O principal objetivo do evento é capacitar os professores através da apresentação
de ferramentas de metodologias ativas que permitem aprimorar o
conhecimento, desenvolver competências e habilidades para que possam ser
aplicadas em sala de aula, de modo a facilitar o aprendizado e contribuir para a
melhoria do ensino na nossa Unidade. Frente a necessidade de adoção de aulas
remotas no modo online por ocasião da pandemia, a aplicação para o
desenvolvimento de competências digitais assume extrema importância. O
evento também é uma oportunidade para a integração entre os docentes, onde
a troca de experiencias é sempre enriquecedora. Abaixo, programação exclusiva
da nossa Fatec Barueri:

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri

VII SEMANA DE PLANEJAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO – SPAP
No período de 10 a 14 de agosto estivemos envolvidos nas atividades de
capacitação da VII Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico
promovido pelo Centro Paula Souza.

O trabalho da
gigante equipe
que integramos
(em números e
expertise) foi
fabuloso –

competência e
comprometimento
marcaram, mais
uma vez, as ações
da nossa Fatec

Barueri!

2

Prof.ª Dr.ª Luciana
Ruggiero Gonzalez,
durante oficina da SPAP  
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Com grande orgulho recebemos a recondução para prosseguirmos nos trabalhos que expressam nosso
compromisso com a sociedade! Abaixo a Portaria n. 335/2020, publicada no Jornal Oficial de Barueri:

ACOLHIMENTO VIRTUAL AOS ALUNOS
INGRESSANTES!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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No início deste 2º semestre letivo realizamos o acolhimento virtual dos alunos
ingressantes de todos os cursos! Estivemos em todos os períodos envolvidos com a
programação, que contou com a apresentação da instituição, dos cursos e da
equipe. Mesmo virtualmente conseguimos expressar nosso carinho e respeito pelos
alunos! Tivemos a oportunidade de mostrar a excelência da nossa Fatec Barueri e
dos cursos tão bem avaliados pelo Conselho Estadual de Educação e ENADE.

NOSSA FATEC NOVAMENTE INTEGRANDO O ÓRGÃO GESTOR DA
POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BARUERI!
FOMOS RECONDUZIDOS!

Imagens do acolhimento
virtual dos alunos
ingressantes de todos os
cursos da Fatec Barueri
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Muitas foram as mudanças e adaptações que tivemos de realizar, por causa do
isolamento social. 

Nesse sentido, no primeiro semestre de 2020, em razão da pandemia do Novo
Coronavírus (Covid-19), nos adaptamos as novas formas de trabalho, porque
ficamos distantes da nossa Fatec Barueri. A Plataforma MS Teams nos
possibilitou realizar nossas atividades remotamente, em nossas casas. 

E, pensando em como continuar com o contato com nossos alunos, ex-alunos e
público em geral, criamos o portal da Secretaria Acadêmica Virtual, no dia 23 de
março de 2020.

Assim, mesmo distantes, continuamos nos comunicando e atendendo a
comunidade fatecana que fizeram muitas solicitações. Desde de o andamento
aos processos de Estágio Supervisionado e Equivalência de Estágio dos nossos
alunos, atestado de matrículas, atestados de disciplinas, histórico escolar e
retirada de diploma pelo nossos egressos, reset de senha do Siga, atualização de
cadastro etc. Enfim, as mais diversas solicitações foram atendidas e não foram
poucas terminamos julho com 1024 requerimentos atendidos. 

Se você ainda não conhece o Portal da Secretaria Acadêmica Virtual, visite o site
da Fatec Barueri, ou acesse o link: http://secretaria.fatecbarueri.com.br/.

Jamais imaginávamos, algum dia, que fôssemos passar por um distanciamento social como este! Mas,
aprendemos novas formas de comunicação e permanecemos juntos, ainda que, fisicamente distantes. E esse
foi um aprendizado que levaremos para nossa vida profissional e pessoal! Assim, buscando dar andamento às
nossas atividades acadêmicas, tivemos a devolutiva do Centro Paula Souza, publicada através da Instrução
Cesu, nº 03 de 03 de julho de 2020, em relação à nossa Colação de Grau. Portanto, com a autorização para
realizar a colação de grau virtual dos concluintes de 2019/2 e 2020/1, dos Cursos Superiores de Tecnologia em
Comércio Exterior, Transporte Terrestre, Logística, Eventos, Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão
Empresarial, em Reunião Extraordinária da Congregação realizada no dia 29 de agosto às 18h, pela plataforma
da Microsoft Teams, tivemos êxito neste desafio.

INOVAÇÃO: NOSSA SECRETARIA ACADÊMICA
AGORA É VIRTUAL

Srta. Maria Cristina
Pacheco Lima 

 Diretora de Serviços
Acadêmicos da
Fatec Barueri

FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DE 2019/2 E 2020/1

Sabemos que nada substitui uma
solenidade presencial com os
familiares, amigos, professores e
colegas de turma, mas embora
distantes fizemos deste encontro
virtual um momento emocionante  e
que será lembrado por todos.
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As atividades foram escolhidas seguindo as diretrizes do Centro Paula Souza dentro de temas relacionados à
prevenção e noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS e bem estar. 
O evento foi cuidadosamente organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes presidida por
mim e composta pelos membros: o Sr. Luciano Leite Gustavo, a Profa. Lilian Marques Silva e o Prof. Marcelo
Eloy Fernandes, a quem registramos os nossos agradecimentos pelo belíssimo trabalho realizado.

REALIZAÇÃO DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES NO TRABALHO – SIPAT DA FATEC
BARUERI

Sr. Roberto Gomes de
Souza

Assessor
administrativo
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Nos dias 17 e 18 de junho de 2020 tivemos as atividades da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT da Fatec Barueri, onde foram
promovidas as palestras: “As tensões de trabalho no ambiente virtual” ministrada
pela Psicóloga Joselaine Aparecida Bertoli e “Formas de Contágio e prevenção –

AIDS, Sífilis e Gonorreia” ministrada pelo Dr. Pedro Mendes de Carvalho. Estas
atividades foram realizadas virtualmente através da plataforma MS Teams e
tivemos a participação de 35 pessoas (corpo docente e corpo técnico-

administrativo) nos dois dias de evento. Todos também puderam interagir
enviando questões relacionadas as temáticas para que fossem respondidas pelos
palestrantes durante o encontro.

REUNIÕES – MARKETING INSTITUCIONAL
No 1º semestre também promovemos reuniões de alinhamento dos trabalhos
voltados ao nosso Plano de Ação do Marketing Institucional, com reflexões
especialmente voltada à divulgação do Processo Seletivo - Vestibular 2020.2 da
Fatec Barueri, levando em consideração o novo formato do processo, para o qual
teríamos de nos adaptar Essas reuniões, que a princípio ocorriam na Unidade
(presencialmente), após a Pandemia do Coronavírus (COVID – 19) passaram a ser
realizadas de forma remota por meio da Plataforma MS Teams.
A mudança no formato dos encontros (de presencial para virtual) viabilizou a
participação de um grupo ainda mais expressivo de membros da comunidade
fatecana, de modo que tivemos grande aderência do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo e isso permitiu a realização de um trabalho ainda mais
colaborativo, sempre pautado na transparência e voltado par a definição conjunta
das atividades.
Registramos, por imprescindível, que no último vestibular atuamos com restrições
ainda maiores de recursos financeiros e físicos! A criatividade e o auxílio de todos
permitiu maravilhosos resultados!
Felizmente a Fatec Barueri, além de possuir um espírito de união, também possui
muitos talentos e isto fez toda diferença! Podemos dizer que a adversidade nos uniu
ainda mais e nos deu a oportunidade de aprender que juntos podemos ir muito
além, pois nada supera o comprometimento e o trabalho em equipe voltado aos
mesmos objetivos, por isso, não esperávamos outro resultado que não fosse o
sucesso das atividades do vestibular!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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Eventos inesperados provocam mudanças profundas podem ser geradas e
aceleradas a que podem afetam grandes parcelas da população humana. A crise do
coronavírus produziu impactos profundos em inúmeros aspectos da sociedade vida,

inclusive na educação. Impedidos de frequentar os espaços físicos de escolas e
instituições de educação superior, professores e alunos foram obrigados, de forma
abrupta, a migrar para ambientes de aprendizagem do universo digital. 

Esta nova realidade evidenciou uma infinidade de possibilidades de interações para
a construção do conhecimento, mas também trouxe à tona uma série de desafios.
As limitações vão desde a falta de equipamentos, softwares e acesso à internet até o
domínio das ferramentas de aprendizagem como Microsoft Teams, Zoom, etc. 

Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas (FCC)* com 14.285 docentes de todas as
Unidades da Federação revelou que a mudança do modelo presencial para o
remoto significou um aumento das atividades docentes, conforme pode ser visto no
gráfico abaixo.

No que se refere aos alunos, esta mova realidade também implicou em novos campos de domínio não
apenas tecnológico, mas sobretudo em reorganizar modelos de modelos de aprendizagem que lhes exige
maior autonomia e gestão de tempo. Segundo a pesquisa da FCC, estes aspectos produziram ansiedade e
depressão nos docentes que, diante da interdição do espaço físico, precisaram adotar soluções digitais para
aprendizagem.

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE COVID 19: LIMITES E
POSSIBILIDADES

Prof. Dr. Nailton
Matos

Apoio pedagógico
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Gráfico 1; Fonte: FCC, 2020

Gráfico 2; Fonte: FCC, 2020

O que podemos aprender sobre ensino e aprendizagem em tempos de
crise do coronavírus? A crise produzida com a covid 19 evidenciou que
sistemas educacionais com aulas padronizadas, unidirecionais, centradas
no professor e no silêncio obsequioso dos alunos têm contribuído para a
crise da aprendizagem. A organização do currículo caracteriza uma
fragmentação do saber em unidades especializadas do conhecimento
que dialogam pouco ou nada entre si desestimula a participação dos
alunos e em nada contribui para que estes se constituam agentes de seu
processo formativo. 

É fundamental que a crise nos coloque em contínua reflexão sobre o
planejamento das atividades, a concepção de novas formas de avaliação,

a produção e disponibilização organizada de objetos de aprendizagem, a
utilização de metodologias que potencializem a participação mais
colaborativa que estimulem a reflexão e a criatividade para solução de
problemas e menos centrada nas aulas expositivas. 
A situação em que nos encontramos é complexa e desafiadora. Mas, a
crise também pode ser entendida como oportunidade. Que lições
podemos aprender com a crise e com os desafios e possibilidades que
dela emergiram?  Este pode ser o começo para uma grande revolução em
todas as esferas da educação.

*FUNDAÇÃO CARLOS
CHAGAS. Educação
escolar em tempos de
pandemia. Disponível em:
https://www.fcc.org.br/fcc/
educacao-
pesquisa/educacao-
escolar-em-tempos-de-
pandemia-informe-n-1
Acesso em: 01 ago. 2020.
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Este importante projeto é oferecido
aos nossos discentes e a comunidade
desde 2014 e abre espaço para que a
Oficina de Libras, com toda sua
riqueza linguística, alcance o repertório
dos estudantes e trabalhadores e
promova a mudança social necessária,

já que uma das maneiras mais básicas
de inclusão se dá por meio da
linguagem e cabe a nós, enquanto
Instituição de Ensino, promover e dar
apoio as ações. 
As aulas da Oficina que tiveram início
em fevereiro também foram
repensadas e adaptadas em virtude da
Pandemia do Coronavírus (COVID-19),

de modo que passaram a ser
ministradas de forma remota –

evidência do interesse dos alunos e da
dedicação da professora responsável
em dar prosseguimento ao projeto!

Após a conclusão da Oficina os alunos
receberam os certificados de
participação. Com um conhecimento
que permitirá transformar a
comunidade a partir do estudo básico
da linguagem de sinais, bem como da
perspectiva social, já que as aulas
também proporcionam muitas
reflexões sobre as formas de
relacionamento, cada um dos alunos
que realizou o curso multiplicará os
saberes nos ambientes sociais e
profissionais que atua. 

Neste sentido, a Fatec Barueri está
cumprindo sua missão que vai além da
oferta de um ensino superior de
excelência, mas também da
contribuição para o desenvolvimento
social!

Ao final do mês de junho de 2020 o Centro Paula Souza realizou a
contratação do serviço de internet móvel com plano somente de
dados, por meio do fornecimento de chips com disponibilidade de
20 GB, por mês, para os alunos das Fatecs e Etecs que não têm
acesso as aulas remotas ministradas através da plataforma Ms Teams
por falta de acesso adequado a internet. Deste modo, a Fatec
Barueri, por meio de suas coordenações de curso, realizou um
minucioso levantamento para identificar os alunos que se
encontram nesta condição, para que pudessem receber o chip e dar
continuidade as atividades acadêmicas. 
Após o levantamento e disponibilização dos chips pelo CPS, a Fatec
Barueri realizou as entregas, sendo respeitadas as normas de saúde e
vigilância sanitária. Para tanto, todas as entregas aos alunos foram
agendadas em horários diferentes, evitando, assim, aglomerações.
Este alunos da nossa Fatec Barueri poderão, durante este período
em que as aulas serão oferecidas de forma remota, acompanhar os
conteúdos sem prejuízo.

PROJETO - OFICINA DE LIBRAS

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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Em julho tivemos a conclusão de mais uma turma da Oficina de Libras - Estudos
da Linguagem – o projeto concebido e organizado pela nossa colega Profa. Me.

Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa, que também ministra as aulas.

ENTREGA DE CHIPS DE CELULARES AOS ALUNOS
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Neste dia de consagração, o Presidente
da CPA, Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes, o suplente, Prof. Ms.
Oswaldo Soulé Júnior, juntamente com
a sua brilhante equipe, Luciano Gustavo
Leite e Naline Belmiro Freitas Silva,

tiveram a oportunidade de apresentar
os excelentes trabalhos realizados por
esta comissão no ano de 2019.  Neste
mesmo dia, o Presidente da CPA da
Fatec Barueri aproveitou para
apresentar à comunidade presente que
a responsabilidade desta comissão era
de coordenar a auto avaliação
institucional, desde a elaboração do
método, passando por sua
implementação e sistematização dos
resultados, até a elaboração do
Relatório Anual de Avaliação
Institucional, que subsidia os 

Planejamentos Administrativo e
Pedagógico da Instituição e é usado
pelo INEP/MEC para o
recredenciamento institucional e
reconhecimento dos cursos, entre
outras atividades. Mesmo em
tempos de pandemia, a CPA da
Fatec Barueri, não se intimidou e,

em reunião no mês de junho de
2020, via plataforma Microsoft
Teams, ficaram acertadas as
próximas etapas dos trabalhos para
o segundo semestre.  Ficando como
meta a compilação e análise dos
indicadores institucionais que sairão
dos dados coletados do Sistema de
Avaliação Institucional (WEBSAI) e
que servirão de subsídios para o
Relatório de Atividades Anual da
CPA da Fatec Barueri. 

No início do semestre letivo houve a renovação dos membros externos e internos
da nossa Comissão Própria de Avaliação (CAP) da Fatec Barueri.  A posse se deu no
dia 11/02/2020 e contou com a nomeação do membro interno Johnatan Rodrigues
Dionizio (aluno do CST em Gestão da Tecnologia da Informação) e do membro
externo, nosso ex-aluno da Fatec Barueri, Edson Martins de Abreu.

RENOVAÇÃO DOS MEMBROS EXTERNOS E
INTERNOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes

CST em GTI
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Que o Professor
Marcelo Eloy

Fernandes é o auxiliar
institucional da Fatec
Barueri, tendo como
atribuição apoiar as
atividades técnicas
relativas a inserção

dos dados
institucionais da
Fatec Barueri na

plataforma e-MEC do
Instituto Nacional de
Estudos Educacionais
Anísio Teixeira (INEP)

e do Conselho
Estadual de

Educação do Estado
de São Paulo?

Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes, Johnatan Rodrigues
Dionizio (aluno do CST em GTI),
Edson Martins de Abreu (ex-
aluno da Fatec Barueri) e Prof.
Me. Oswaldo Soulé Jr.,
Coordenador do CST em GTI

Equipe da CPA da
Fatec Barueri 2020
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No dia 17 de julho realizamos o encontro de encerramento do 1º semestre letivo de
2020 da Fatec Barueri, via plataforma MS Teams, que contou com a presença de
70 colaboradores entre o corpo docente e o corpo técnico-administrativo.

Iniciamos o encontro dialogando sobre
a nossa caminhada até chegarmos ao
final do semestre e quão desafiadora
foi ... já que tivemos que superar os
reveses da transição repentina das
atividades presenciais para as
atividades remotas, mas que,

felizmente, apesar dos percalços,
concluímos os trabalhos com
excelência. Resultado este que é fruto
da nossa incrível capacidade de
adaptabilidade, acrescida da
dedicação e do trabalho em equipe. 

Também esteve presente no encontro
o Prof. Dr. Ronaldo Willian Reis, Gestor
Pedagógico da Regional 5, que
parabenizou a Fatec Barueri pelo
trabalho impecável realizado ao longo
do semestre e aproveitou a
oportunidade para transmitir
informações sobre a programação das
atividades virtuais que a Unidade do
Ensino Superior de Graduação – CESU
preparou para os docentes e discentes
das Fatecs no período de 20 de julho a
14 de agosto de 2020.

Na ocasião foram oferecidas duas
atividades voltadas à saúde e bem-

estar:  a roda de conversa com o tema:

“Cooperação: o quanto nos
reinventamos.” amplamente debatida
pelos psicólogos Carlos Alberto
Giovatto e Pâmela Barbosa, sob
mediação da nossa colega Profa. Me.

Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa. Os
profissionais fizeram contribuições
riquíssimas sobre o momento em que
vivemos e as novas formas de “estar
junto”, a importância das relações e
como mantê-las num contexto em
que não é possível, fisicamente, estar
perto. Encerramos o encontro
realizando um exercício de
relaxamento orientado pela terapeuta
Gabriella De Simoni Cruz que foi bem
oportuno, já que a proposta do evento
era oferecer um momento de
qualidade e leveza após um período
intenso de muito empenho. Nosso
desejo é que possamos iniciar o
próximo semestre revigorados e mais
tranquilos, pautados no pensamento
de que já vencemos grandes desafios.

ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO 1ºSEMESTRE
LETIVO

Os profissionais
fizeram

contribuições
riquíssimas sobre o
momento em que
vivemos e as novas
formas de “estar

junto”

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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O programa Minha Chance é uma iniciativa da Secretária de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo que visa aumentar a empregabilidade dos
cursos técnicos e tecnológicos oferecidos pelas unidades administradas pelo Centro
Paula Souza (CPS). Neste cenário, em um ambiente colaborativo, foram iniciadas as
discussões para o desenvolvimento do Curso de Suporte Básico de Gestão
Empresarial oferecido em parceria com a multinacional SAP e a SDE, com o apoio e
colaboração dos gestores de Unidades de Ensino, e aqui em particular a Fatec
Barueri como parceira desde o primeiro momento deste projeto.  As reuniões foram
diversas e sempre com o olhar atento de profissionais multidisciplinares, com
expertise e conhecimento das boas práticas que a grandeza desta empreitada
merecia, conforme pode ser visto na imagem abaixo (Reunião do grupo focal).  Após
o alinhamento do andamento das tarefas, do fechamento da parceria e dos
trabalhos a serem desenvolvidos, a equipe da Fatec Barueri em conjunto com os
gestores de outras unidades tiveram a oportunidade de in loco conhecer a
organização SAP e entender o mundo que a ferramenta computacional poderia nos
apoiar na formação do nosso alunado, já com vistas ao treinamento presencial na
Fatec Barueri. 

A Fatec Barueri foi palco do treinamento presencial de professores da Unidade e de outras Unidades com os
profissionais da multinacional SAP. Nesta perspectiva, o treinamento in loco foi um sucesso de público e um
grande aprendizado para a equipe ali presente.  Segundo a Prof. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro, “o curso
oferecido para a comunidade da Fatec Barueri será uma grande oportunidade, pois permitirá aos nossos
alunos o aprendizado de novas tecnologias emergentes e que estão totalmente alinhadas com as melhores
práticas que as organizações estão utilizando. Isso trará potencial de novos saberes e grandes conquistas
profissionais gerando empregabilidade e mudança de vida aos nossos alunos”.
E após esse conjunto de realizações árduas e com tamanho apoio de todos envolvidos, tivemos na aula
inaugural no dia 08 de agosto de 2020, contando com a participação total dos alunos selecionados através de
processo de seleção rigoroso, bem como, a equipe da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT). Vale destacar,
que na aula inaugural tivemos a grata satisfação da presença virtual do Coordenador de Ensino Técnico,

Tecnológico e Profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sr. Daniel Barros, que muito
trabalhou na viabilidade desta parceria, que ora é realidade para os alunos da Fatec Barueri.

PROGRAMA MINHA CHANCE 

Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes

CST em GTI
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A todos os
envolvidos, muito
obrigado e sucesso
na empreitada do
nosso programa
Minha Chance

Curso de Suporte
Básico em Sistemas
na Fatec Barueri. 

Fatec Barueri –
Juntos Somos
Fortes, Juntos
Somos a FATEC

Barueri

À esquerda, reunião do grupo focal; À direita, visita técnica na SAP

Curso de Suporte Básico de Gestão Empresarial na Fatec
Barueri, parceria entre a multinacional SAP e Secretária de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE)

À esquerda,
treinamento SAP; À
direita, aula inaugural
da Fatec Barueri
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Durante o 1º semestre de 2020 a Assessoria de Inovação Tecnológica do Centro
Paula Souza fez ajustes para atender à demanda do Programa Escola de
Inovadores. Foram ofertadas duas turmas na Regional 1 de São Paulo, com a
participação da Etec Santana de Parnaíba (com 20 projetos) e Fatec Carapicuíba
(com 25 projetos). Ao todo foram 40 regionais participantes, provenientes de
diferentes locais do Estado de São Paulo. O público-alvo foi a comunidade do
entorno das FATECs e ETECs, ex-alunos e alunos com objetivo em desenvolver
habilidades e conhecimentos relacionados ao empreendedorismo, além de
terem o interesse de criarem seus próprios negócios.

O Programa Escola de Inovadores (PEI)
Digital possui 10 módulos e utiliza a
plataforma Moodle para sua
operacionalização. Os temas
discutidos durante o curso são Desing
Thinking, Canvas, Finanças, Tecnologia
aplicada a negócios, Fontes de
Financiamento para Startups e a
importância das relações
institucionais, e, por fim, Propriedade
Intelectual e legalização das empresas.

O PEI Digital terá o último encontro
remoto dia 18 de julho, com o
Programa Vitrine INOVA e Acelera
INOVA. O Programa Vitrine INOVA é um
programa que visa dar visibilidade a 50
(cinquenta) projetos com potencial de
negócio, selecionados do PEI Digital,
com a finalidade de mostrar ao
mercado as propostas de
empreendimento desses projetos e
fazê-los se desenvolver e prosperar.

PROGRAMA ESCOLA DE INOVADORES (PEI)
DIGITAL – INOVA CPS

Prof.ª Dr.ª Alair Helena
Ferreira

Agente de Inovação -
NOVA CPS Assessoria

de Inovação
Tecnológica
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Programa Escola de Inovadores e seus módulos.

O Inova CPS espera
que todos os

participantes tenham
aprendido e

praticado algumas
ferramentas do

empreendedorismo e
que possam resgatar
suas expectativas no

crescimento
econômico a partir

de ações no
mercado. Por fim,

convidamos vocês, da
Fatec Barueri, para se

inscreverem nas
próximas ofertas do
programa. Fiquem

atentos nas
divulgações!

Enquanto o Programa Acelera INOVA é
um programa que visa incentivar e
capacitar 10 (dez) projetos, de maior
potencial, selecionados do PEI Digital.

Os critérios utilizados na seleção dos
projetos são: 

• Impacto - Qual é o tamanho do
problema que o projeto se propõe a
resolver? Qual é o impacto do negócio
para a sociedade? 

• Inovação - Qual é o grau de inovação
que a solução apresenta?

• Mercado - Qual é o potencial de
mercado e avaliação da competição
demonstrada pelo empreendedor? 

• Produto - Qual é o domínio que o
empreendedor tem da solução
proposta? 

• Escalabilidade - Qual é o potencial de
expansão do negócio com custo
marginal reduzido? 

• Modelo de Negócios - Qual é a
sustentabilidade do modelo de negócio
proposto? Possui receita recorrente e
potencial de fluxo de caixa crescente? 

• Pitch - Qual a capacidade do
empreendedor em vender a solução. 

• Investimento - Supondo que o
agente de inovação fosse um investidor
anjo, qual seria a probabilidade de
investir no negócio?
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No início do mês de junho foi
amplamente comunicado a sociedade
o adiamento do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE)

2020 que seria aplicado em 22 de
novembro deste ano.  O motivo do
adiamento da aplicação do exame é a
pandemia do Coronavírus, que
suspendeu as aulas presenciais em
todo o território nacional, em todos os
níveis de escolaridade.

O ENADE é uma prova aplicada pelo
MEC para avaliar o desenvolvimento
das competências e habilidades
necessárias a formação geral e
profissional de estudantes concluintes
do ensino superior. Ele é um
componente curricular obrigatório
para os cursos superiores e o seu
resultado fica registrado no histórico
escolar do estudante. O MEC publica
anualmente um portaria, na qual
define os cursos que serão avaliados..
O nosso Curso Superior Tecnológico de
Gestão da Tecnologia da Informação
seria um dos que estariam
participando do ciclo avaliado do
ENADE em 2020.

ENADE 2020 É ADIADO, AINDA SEM PREVISÃO DE
NOVA DATA

Prof. Me. Oswaldo
Soulé Jr.

Coordenador do CST
em GTI
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Mesmo sabendo que os alunos de GTI
estavam preparados e
supermotivados para representar a
Fatec Barueri, nos parece ser, esta
decisão, uma postura segura,

preservando a integridade da saúde
dos alunos que iriam nos representar
nesse evento tão importante. 

Os resultados do último ciclo
avaliativo do ENADE colocam o CST-

GTI com conceito 4, considerado
muito bom, posicionando-o com
destaque no cenário brasileiro, sendo
um dos mais cobiçados pela sua
qualidade e pelo seu nível de
empregabilidade.

Os resultados positivos que surgiram,

são frutos do processo colaborativo
do corpo docente, discente e da
gestão da Fatec Barueri. 

Certamente vamos manter e elevar o
conceito do nosso curso perante a
comunidade Fatecana de Barueri,
pois juntos somos fortes, juntos
somos a Fatec Barueri.

BOLETIM INFORMATIVO TEM NOVO DESIGN 
O Boletim Informativo da Fatec
Barueri, projeto atualmente
capitaneado pela Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho, teve sua identidade visual
renovada nesta edição e na passada (9
e 10, respectivamente), incorporando
uma diagramação mais leve e
moderna para facilitar a leitura e
estimular a participação coletiva.

Em virtude das atividades remotas, as
reuniões com a equipe da direção
seguem por meio da plataforma
Microsoft Teams. Para o perfeito
andamento dos trabalhos, ressaltamos
a importância da participação de
todos os cursos da unidade, com envio
de textos de cerca de uma página de
word, sugestão de título e ilustração
e/ou foto e, além disso, foto do/a
autor/a da matéria. 

O recebimento de textos tem fluxo
contínuo, porém a direção costuma
informar por email quais as datas
limite para cada uma das edições, que
seguem com uma periodicidade
trimestral (embora possa haver edições
especiais, caso haja necessidade).

Reunião para fechamento da edição 9 e
novo design do Boletim Informativo da
Fatec Barueri

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Eventos e
CST em DMD

 Edição 10BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 20



também foi enviada de forma virtual via
Teams. A primeira defesa de TG online
da Fatec Barueri ocorreu na segunda-

feira, 29/06/2020 às 8h15min. Os
estudantes Gabriel Heitzmann, Letícia
Bonfim da Silva, Leticia de Souza
Ramos e Pedro Luís Galbes Pita,

concluintes do curso de Gestão em
Tecnologia da Informação,

apresentaram o trabalho “Modelo
analítico para apoio à tomada de
decisão utilizando técnicas de
inteligência artificial.” à banca formada
pelo professor Dr. Paulo Medeiros e a
professora mestra Margarete Cansado.

O trabalho teve a orientação do
professor Dr. Jacinto Cansado. Ao todo
foram apresentadas 56 trabalhos de
graduação de 29 de junho a 03 de julho
nos três períodos. A Fatec Barueri
parabeniza os discentes, os
orientadores e membros da banca pelo
sucesso e qualidade os trabalhos e das
apresentações. A produção de
conhecimento é uma parte
fundamental na formação profissional
do discente diante de uma realidade
que exige soluções criativas e
transformadoras.

Devido à suspensão das atividades de
ensino e administrativas presenciais
como medida de prevenção à
pandemia do coronavírus, Fatec
Barueri tem adotado uma série de
medidas para se adequar à situação e
minimizar os impactos aos estudantes.
Uma das iniciativas adotadas diz
respeito aos procedimentos para
realização e apresentação de Trabalho
de Graduação (TG I e II) de forma não
presencial, para estudantes
concluintes dos CST em Logística,

Eventos, Comércio exterior, Gestão em
Tecnologia da Informação e Transporte
Terrestre. A Portaria da Direção nº 50
de 27 de junho de 2020 postulou que
as bancas de TG I e TG II poderiam ser
realizadas de forma virtual na
plataforma Microsoft Teams. A partir
dessas orientações, cada curso
organizou seu cronograma de defesas,
conforme o que estava previsto no
calendário de TG. A referida portaria
também trouxe, em forma de anexo, a
programação das bancas e os links
para que a comunidade pudesse ter
acesso às apresentações dos trabalhos.  
Toda documentação referente ao TG 

Na semana de 22 a 26 de junho
aconteceu o 2º simpósio de Design de
Mídias Digitais e, por conta da
pandemia do Covid-19, o evento
ocorreu de forma online, na plataforma
Microsoft Teams, das 18h às 19h. Este
ano, além dos nossos alunos, contamos
também com a presença de discentes
de outras instituições e da comunidade
em geral. O evento contou com a
participação especial dos alunos do 3º
semestre do CST de Design de Mídias
Digitais.
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2º SIMPÓSIO DE DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
DISCUTE COMUNICAÇÃO VISUAL E OUTROS TEMAS

Prof. Me. Jadir Custódio
Mendonça Jr.

Coordenador do CST
de Design de Mídias

Digitais

1.Palestrante, Liz Kimura apresentou o tema
Mapa Mentais

3. Palestrante Prof. Jefferson Santana  apresentou o tema Tema:storytelling,
branding persona e arquétipos na criação de narrativas de marcas em redes e
mídias sociais digitais

2.Palestrante:  Profa. Érika Caramello  apresentou
o tema Acessibilidade em interfaces digitais

4.Palestrante Profa. Joyce Tavares  apresentou o tema Mídias sociais, qual a
sua importância dentro da comunicação visual.

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Prof. Dr. Nailton
Matos

Apoio pedagógico

1 2

3 4
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Neste momento tão complicado no qual o mundo passa por causa da Covid-19, as
escolas e universidades de todo o país estão fechadas e sem perspectiva de
retorno integral as suas atividades acadêmicas. Estima-se, também, que em todo
o mundo quase 1 bilhão de estudantes ficarão sem aula. No CPS, a partir do mês
de maio, adotamos a ferramenta Teams da Microsoft para dar continuidade às
nossas atividades de forma remota. Neste contexto, os alunos do CST de Design
de Mídias Digitais se voluntariaram para oferecer monitoria de forma remota aos
colegas que tivessem dificuldades nas disciplinas de Programação Orientada a
Objetos, Comunicação Interna, Princípios de Marketing, Plano de Marketing,

Banco de Dados, Inglês, Comunicação Visual e Design Digital.

Em março de 2020, os alunos dos quarto
semestre de Design de Mídias Digitais
uniram o tema do Projeto Integrador 2 -

cuidar (da comunicação) de uma
empresa - com as necessidades da Fatec
Barueri, escolhendo esta unidade como
a empresa do projeto, com o objetivo de
melhorar a comunicação da instituição.

Todo projeto precisa de uma equipe,

essa equipe resolveu se nomear como
uma agência, a agência redpanda. Mais
do que apenas cumprir um projeto, os
alunos querem propor um legado que
possa ser levado nos próximos anos e
por outros alunos, por isso a necessidade
existir a redpanda. Em Julho de 2020 a
equipe redpanda apresentou
formalmente ao coordenador do Curso
de DmD,  Professor Jadir Custódio
Mendonça Jr. e à diretora Professora
Renata Giovanoni Di Mauro, a proposta
de criação de um novo site mais
moderno, com mudanças na estética
visual, dos materiais de comunicação,

manual de fotografia, estratégias de
marketing voltadas para engajamento
no vestibular, em obter novos alunos,
novos materiais para as redes sociais e
ampliação do alcance do conteúdo on-

line. Este é mais do que um Projeto
Integrador para o quarto semestre de
Design de Mídias Digitais, é a chance dos
alunos expressarem seus novos
conhecimentos e habilidades com
quem mais acredita neles, a Fatec
Barueri.
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DISCENTES DO CST DE DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
AUXILIAM COLEGAS DE FORMA VOLUNTÁRIA 

Prof. Me. Jadir Custódio
Mendonça Jr.

Coordenador do CST de
Design de Mídias

Digitais

Discentes: Agnys Bueno
dos Santos Rocha,
Guilherme Vicente Pereira,
Adriana Zaik
Freixeira, Alessandra
Ferreira de Lima, Weslley
Oberdan Matos Lins

PROJETO DO CST DE DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
CRIA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Integrantes
da nova
agência de
comunicação
redpanda

 Edição 10BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 20



A participação da Fatec Barueri no Órgão Gestor da Política Municipal de Educação
Ambiental – OGPMEA reforça o compromisso da nossa instituição com a Educação
Ambiental.  Na reunião ocorrida no mês de fevereiro, na Fatec Barueri, além de ser
estabelecido o Plano de Trabalho para 2020, foi discutida e decidida a necessidade
de se aprimorar o diagnóstico para elaboração do Programa Municipal de
Educação Ambiental – PMEA, contando com uma maior participação da sociedade
civil, trazendo para a pesquisa maior validade estatística e uma melhor
representação das demandas do município. 

Em março, a reunião ordinária foi cancelada, em virtude da pandemia do novo
coronavírus, sendo retomada no mês abril. As mudanças impostas pela pandemia
fizeram com que a reunião do mês de abril acontecesse, no dia 15, virtualmente. Os
esforços e o comprometimento dos integrantes do Órgão Gestor foram
confirmados com a participação de todos. 

No mês de maio, no dia 28, a reunião buscou
discutir a divulgação e avaliação parcial do
questionário. Mais uma vez foi confirmada a
sempre boa colaboração das instituições
representadas no Órgão Gestor na divulgação da
pesquisa de diagnóstico para elaboração do
Programa Municipal de Educação Ambiental –
PMEA. A Fatec Barueri buscando envolver toda a
sua comunidade nas questões relacionadas à
Educação Ambiental, divulgou a pesquisa nas
redes sociais da instituição.
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FATEC BARUERI SEMPRE ATUANTE NO ÓRGÃO
GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Prof. Me. Givan Fortuoso
Coordenador do CST
Gestão de Recursos

Humanos

Reunião OGPME – 15 de abril de 2020

No dia 25 de junho, por meio de
videoconferência, aconteceu última reunião do 1º
semestre de 2020 e nessa reunião foram
apresentados e discutidos os resultados da
pesquisa de diagnóstico, sendo também
discutido o cronograma de eleição dos novos
membros do Órgão Gestor para o mandato que
se inicia em setembro. O encontro serviu, ainda,

para que os membros apresentassem as suas
observações sobre a análise feita nos programas
de educação ambiental de alguns municípios
paulistas, permitindo discussões e reflexões para
a elaboração do Programa Municipal de
Educação Ambiental (PMEA) de Barueri.Divulgação Pesquisa OGPMEA no site da Fatec Barueri

Nessa reunião o tema principal foi o questionário
para realização do diagnóstico para elaboração
do Programa Municipal de Educação Ambiental –
PMEA, destacando-se a importância da aplicação
do questionário de percepção ambiental aos
munícipes para estratificação de um panorama
geral, permitindo a coleta de dados relevantes na
orientação e elaboração do programa municipal
de educação ambiental.
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri

FATEC BARUERI FOI DESTAQUE NOS PROJETOS
COLABORATIVOS INTERNACIONAIS
Orgulhosos recebemos o número 2 do newsletter “VEm com PCI”, que destaca
nossa Fatec em razão de projeto desenvolvido com a Florida Internacional
University (FIU).

Que neste novo
semestres

tenhamos novos
projetos!
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Imagine estar em um ambiente seguro, em que você pode ser quem você é, se
expressar sem julgamento, crítica ou difamação? Com o objetivo de discutir o
tema violência de gênero e criar uma rede de apoio, apresentamos o projeto
desenvolvido numa colaboração internacional da Fatec Barueri com a FIU
(Florida International University). Desejamos alertar sobre a gravidade desse tema
e nossa proposta é informar e compartilhar depoimentos sobre experiências de
violência on-line.

PROJETO DO CST EM DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
COMBATE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Prof.ª Dr.ª Tânia Letícia
dos Santos

CST Design de Mídias
Digitais
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Imagem do
Projeto
"Violência de
Gênero nas
Mídias Sociais”

MISSÃO
IMPACTAR
Mostrar o quanto a
violência está em

crescimento nas redes.

ENGAJAR
Trazer o público
até a campanha.

INFORMAR
Propor diferentes

formas de
abordagem
do tema.

INCENTIVAR
Oferecer apoio às

vítimas e sensibilizar
possíveis agressores.

FOFOCA - Postar fofocas para prejudicar a reputação e/ou o
relacionamento de uma pessoa com familiares amigos e
colegas de trabalho. 

PERFIL FAKE - Criar um perfil falso na internet que oculte a
real identidade de um usuário com a intenção de praticar o
cyberbullying. 

CANCELAMENTO - Interrupção do apoio a um artista,

político, empresa, produto ou personalidade pública devido
à algum tipo de postura considerada inaceitável. 
CYBERSTALKING - Perseguir uma pessoa online, ou seja,

postar mensagens indesejadas ou intimidadoras, fazer
ameaças e até mesmo oferecer riscos reais ao bem-estar ou
segurança física de alguém. 

ASSÉDIO - Publicação constante e intencional de conteúdo
ofensivo contra uma pessoa, com o objetivo de perturbar ou
constrangê-la. 

EXCLUSÃO - Ato deliberado de excluir alguém de certo
grupo.

EXEMPLOS DE VIOLÊNCIA ONLINECAMPANHA "VOZ"
É importante expor o
conteúdo ofensivo, não no
sentido de prejudicar a vítima e
nem o agressor, mas nosso
intuito é evidenciar o impacto
da violência on-line na saúde
mental e emocional das vítimas. 
A proposta da campanha é
apresentar relatos e mensagens
agressivas e violentas
disponibilizadas pelas vítimas
para impactar e gerar empatia
em quem está vendo, deixando
de normalizar algumas atitudes
ou até mesmo, um crime
cibernético.

De acordo com dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, só no ano de 2019, o
canal recebeu e processou 7.112 denúncias anônimas de violência ou discriminação contra as mulheres;
4.310 denúncias anônimas envolvendo racismo; e 2.752 denúncias anônimas de homofobia. É importante
tratarmos o tema da violência on-line como forma de conscientização, e também para que pessoas de
diferentes gêneros se sintam incluídas, ouvidas e envolvidas; por esse motivo o nome desta campanha é
"VOZ! ", dando voz àqueles que precisam.
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INSTAGRAM

FILTRO
INTERATIVO

STORIES

Além de conteúdos para o público-alvo diretamente, uma das estratégias foi a
elaboração de uma cartilha para disponibilização online, contando com a ajuda
dos seguidores para disseminação das informações.

COM CARTILHA, CAMPANHA "VOZ" ALERTA
DIFERENTES TIPOS DE VIOLÊNCIA ONLINE 

Prof.ª Dr.ª Tânia Letícia
dos Santos

CST Design de Mídias
Digitais
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CONTEÚDO
INFORMATIVO
1) Tipos de violência nas

mídias digitais
2) O que é violência?

3) O que é gênero?

4) O que é orientação
sexual?

5) O que é identidade
de gênero?

6) O que é violência de
gênero?

7) Como denunciar?
8) Definições

normativas sobre
gênero

9) Empatia

ENGAJAMENTO
Foram 11 depoimentos
recebidos e postados, 7
na página principal e 4
nos stories. Além de

mais 8 posts
informativos,

totalizando 525 likes.

É de extrema importância discutir e questionar a violência
de gênero online a fim de conscientizar a sociedade e
destacar como algumas atitudes podem ser maldosas e
perigosas para a autoestima e saúde mental das vítimas.
Esta campanha é sobre colocar em evidência os assédios
sofridos por questões de gênero, mas não só isso, ensinar e
aprender sobre o assunto também para que possamos ter
não só uma comunidade digital mais segura, mas que a
humanidade como um todo possa respeitar as pessoas
como elas realmente são. É fundamental entender melhor
o que podemos fazer para, de forma sincera, deixar o
egocentrismo de lado e passar a entender o ponto de vista
do outro.

Materiais e conteúdos
desenvolvidos pelos
discentes do 1 semestre
do CST em Design de
Mídias Digitais para o
projeto "Voz".
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Um processo é um conjunto de atividades operacionais, compostos por diversos
postos de trabalho, em que, na entrada, há uma série de recursos aplicados
(pessoal, conhecimento, instalações, equipamentos, dentre outros), que,

organizados segundo critérios preestabelecidos, gera no seu final um produto ou
um serviço. 

Por várias vezes, seja no ambiente empresarial ou mesmo no acadêmico, me
perguntaram sobre a maneira mais eficiente de conduzir um projeto de melhoria
de determinado processo. Para quem estuda o tema ou mesmo trabalha na área,

a resposta é óbvia: comece ouvindo o seu cliente. Conduzir projetos de dentro
para fora da empresa, é um risco elevado. Você empregará recursos, como
pessoas, tempo e dinheiro e poderá se surpreender com resultados pouco
positivos. 

Normalmente, um projeto de melhoria de processo visa abordar um problema
operacional. Para resolvê-lo, você precisa, em primeiro lugar, formular uma
pergunta. Aqui, cabe recorrer a Rubem Alves que, dentre outras formações, foi um
dos grandes pensadores brasileiros. Cito uma das frases interessantes de sua
autoria:

“Anote isso: a ciência, bem como o conhecimento de qualquer tipo, se inicia com
uma pergunta inteligente. A pergunta inteligente é o começo da conversa com a
natureza (ou com a sociedade)."

PROJETO DE PROCESSOS EM LOGÍSTICA: QUAL
É O MELHOR CAMINHO?

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística
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Transforme
primeiro as

pessoas e depois
os processos.
Claro, um bom
treinamento

ajuda bastante,

mas saber
entregar o

significado das
coisas, é uma das

principais
habilidades do
futuro gestor!

Alunos e professores
do sexto semestre do
Curso de Logística
juntamente com
funcionários de
empresa conveniada –
Projeto de Melhoria
Kaizen/Lean Logistics

Há várias ferramentas e metodologias que podem
auxiliar na gestão de projeto de processos de bens e
de serviços. Dentre elas, destacam-se: o Project
Management Book of Knowledge (PMBOK); o Design
Thinking; Ferramentas ágeis (por exemplo, o Scrum); a
metodologia kaizen / pensamento enxuto, dentre
outras. 
Porém, qualquer que seja abordagem, todas têm
alguns pontos em comum, conforme veremos a seguir: 

1. Definição de um problema: daí a importância
da “pergunta inteligente” criando o estímulo
necessário, para trilharmos o caminho correto.

Neste sentido, também dizia Rubem Alves: “...é
sempre assim, quando as perguntas não são boas,
as respostas não servem para nada...”. Em outras
palavras, se o problema for incorretamente
definido, todo o trabalho dispendido não terá
qualquer valor;
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2. Existência de um time de trabalho
e um Sponsor (patrocinador): um time
de trabalho multidisciplinar e
devidamente motivado é fundamental
para que se chegue aos resultados
almejados. Afinal de contas, várias
cabeças pensando têm probabilidade
maior de encontrar boas soluções, do
que apenas uma. O Sponsor deve ser
um profissional da empresa, com alta
senioridade, que tem interesse especial
no resultado do projeto. Ele promove
reuniões periódicas com o time
trabalho, a fim de avaliar o status do
projeto, bem como decidir em conjunto
as necessidades de correção de rumo
ou o aporte de recursos. É também
aquele que defende o projeto junto à
Alta Direção, conseguindo, quando
necessário, a alocação de investimentos.
Em suma, o êxito de um projeto
começa pelo convencimento do alto da
hierarquia empresarial e ganha corpo,

quando os demais níveis funcionais
entendem o seu significado;

3. Objetivos do estado presente e do
estado futuro: tendo definido
corretamente o problema e o time de
trabalho, devem ser traçados os
objetivos. No meio empresarial,
normalmente são definidos por
indicadores de desempenho. Meça o
estado presente dos indicadores do
projeto e proponha objetivos para o
estado futuro. Neste sentido, evite ser
tão conservador ou mesmo muito
ousado. As duas situações geram
incredulidade. No primeiro caso, o time
de trabalho tende a se acomodar, pois
os integrantes sabem que os resultados
serão atingidos com pouco esforço. No
segundo, tendem a se desmotivar,
porque vislumbram que será algo
impossível de ser realizado. Assim, nem
tão conservador ou tão ousado, mas
desafiador;

É necessário monitorar o
comportamento do processo que teve
as melhorias aplicadas, no sentido de
entender como isto se comporta na
prática;

5. Eliminação das anomalias: o
monitoramento vai apontar os desvios
entre aquilo que se esperava que
acontecesse e o que realmente
aconteceu. Estes gaps (lacunas) devem
ser trabalhados para redirecionar o
processo para o seu objetivo futuro.

Modelos estatísticos ajudam a fazer este
tipo de controle, como, por exemplo, o
Controle Estatístico de Processo. Tais
ferramentas nos ajudam a concluir se o
processo está estabilizado, ou seja, se as
melhorias aplicadas surtem o efeito
esperado, com variabilidade aceitável
em torno do objetivo proposto;

6. Treinamento da equipe: tendo o seu
processo sido melhorado e estabilizado,

agora deve-se partir para treinar a sua
equipe para o novo modelo.

Infelizmente, alguns gestores valorizam
pouco esta etapa, pondo a perder o
trabalho realizado. Analise quais áreas
de conhecimento serão necessárias de
serem treinadas, visando o novo
processo e promova a instrução de seus
funcionários. Não se esqueça que o
treinamento envolve temas de natureza
técnica e, principalmente,

motivacionais.

Finalizo, perguntando: na metodologia
descrita, você identificou algum
conteúdo da metodologia do
pensamento científico? Para quem já
estudou esta disciplina ou mesmo
realizou um trabalho de graduação, a
resposta será sim. Então aí vai a
primeira lição aprendida: teoria e
prática andam de mãos dadas, uma
não existe sem a outra. A segunda lição
e, talvez a mais importante, diz respeito
a ação do líder como promotor e
facilitador de mudanças. Transforme
primeiro as pessoas e depois os
processos. Claro, um bom treinamento
ajuda bastante, mas saber entregar o
significado das coisas, é uma das
principais habilidades do futuro gestor!

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística
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4. Monitoramento das ações: esta é
uma atividade bem conhecida, e faz
parte do conjunto de ações do ciclo
PDCA: planejar (plan); fazer (do);

controlar (control) e agir (act). Definir
corretamente um problema, conhecer
as causas que devidamente trabalhadas
vão resolvê-lo e promover as melhorias,
não significa que você finalizou o
projeto de melhoria do processo. 
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A construção do carrinho foi baseada
em, no mínimo, três pontos de contato
com o solo e, para o impulsionamento,

usou-se um elemento elástico solidário
ao carrinho. Este teve que percorrer
um circuito, sem obstáculo, por 1,5m,

em uma faixa de 0,50m. Os carrinhos
foram capazes de transportar uma
carga mínima de 200 g.

O objetivo principal do projeto foi
desenvolver nos alunos habilidades
que lhes permitiram aplicar
conhecimentos adquiridos durante o
curso para solucionar possíveis
problemas de engenharia/tecnologia,

projetar estruturas simples e justificar
dados no projeto em forma de
apresentação escrita e oral.

Na disciplina Física Aplicada, ministrada pelo Prof. Dr. Eik Tenório, no 1° semestre
da grade curricular do CST em Transporte Terrestre, os alunos construíram um
carrinho de palitos de madeira e materiais recicláveis, movido à energia elástica,

onde foram aplicados conceitos básicos de desenho técnico, física e cálculo.

CARRINHOS MOVIDOS À ENERGIA ELÁSTICA NO
CST EM TRANSPORTE TERRESTRE

Prof.
Dr. Eik Tenório

CST em Transporte
Terrestre
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Aproveitamos
para

cumprimentar
os discentes
pela boa

execução dos
projetos!

Projetos dos alunos do CST em Transporte Terrestre

Os alunos que participaram desse projeto foram: Anderson Gomes
dos Santos; Caique Matheus da Silva Soares; Carlos Alexandre dos
Santos; Evlem Cristian Silva Goes; Junior Carlos Moura de Jesus; Maria
Telma de Jesus Souza; Matheus Miller Fernandes; Ronaldo de Sousa
Pinheiro; Roniglezio Amorim; Thais da Silva Mesquita; Thiago Barbosa
de Oliveira; Vivian Aparecida Paiva de Sousa; Ariel Leite Alves Gundin;

Jessica Silva de Castro; Luann Batuira Ribeiro; Mariana de Paula
Ramos; Peterson Libório de Jesus Rocha; Rafael Rodrigues Manoel;
Cleia Virgínio da Cruz Nunes; Elaine Cristina Moreira; Fernando Assis
da Silva; Gabriel Fernandes Ortellado; Bruno Silva de Melo; Guilherme
de Souza Amorim; Willians Nascimento dos Santos; Ricardo Teodoro
Freitas; Thyerres Ferreira da Silva; Alexandre Gitirana da Silva; e Bil
Pablo Lima Pereira. Aproveitamos para cumprimentá-los pela boa
execução dos projetos.
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No dia 26 de junho de 2020, no quinto
semestre do curso, disciplina de
Sinalização Ferroviária, recebemos o ex-

aluno, Alexandre Haruo Ue, Tecnólogo
em Transporte Terrestre, que ingressou
no curso no primeiro semestre de 2016 e
concluiu no primeiro semestre de 2019.

Além da graduação, ele tem certificação
CISCO CCNA pela Cisco Networking
Academy, formação em Redes de
Computadores, pelo ITB e, atualmente, é
prestador de serviços de TI para a
CPTM/SP, através da CTIS Tecnologia S/A.

Nesse dia ele apresentou a palestra sobre
“Redes Convergentes na Sinalização
Ferroviária”. 

O objetivo da palestra foi mostrar para
os alunos as novas tecnologias que
estão sendo empregadas na área
metro ferroviária e como essas
tecnologias se comunicam com os
equipamentos existentes nas vias.. 
Foram abordados tópicos sobre a
arquitetura das redes e sua
distribuição na área ferroviária, como
são as ligações entre as redes e as
ferrovias, qual a sua abrangência,

dispositivos e equipamentos
distribuídos ao longo das ferrovias,
como funciona os sistemas de
comunicação interna a uma área
ferroviária entre outros tópicos.

As últimas semanas do primeiro semestre letivo de 2020 contaram com a
participação de dois ex-alunos do CST em Transporte Terrestre, Alexandre Haruo
Ue e Murillo Dalgles Penha Amaral.

CST EM TRANSPORTE TERRESTRE TERMINA O
SEMESTRE COM CHAVE DE OURO

Profª Dr.ª Lilian
Marques Silva

Coordenadora do CST
em Transporte

Terrestre
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Palestrante Alexandre Haruo Ue e sua apresentação via Microsoft Teams.

Aproveitamos a
oportunidade

para agradecer e
cumprimentar os

senhores
Alexandre Haruo

Ue e Murillo
Dalgles Penha
Amaral pelas
excelentes

apresentações.
Os conteúdos
apresentados

foram de grande
valia para os
nossos alunos.
Nossos alunos e
ex-alunos são
motivos de
orgulho para

nossa unidade.

Esse evento contou com a participação dos alunos: Aparecida Calixta da Silva; Celso Lima da Silva;

Edson Moreira; Fernanda Evangelista Guedes; Jason Vidal Ferreira Silva; Jefherson Luiz da Silva Mourão
Junior; Jéssica Faria dos Santos; Letícia Caroline Evangelista da Silva; Marcos Antônio Ferreira da Silva;

Milena Rodrigues da Silva; Robson de Souza Rodrigues; Tayla Bianca Cristina Lorenzzetti; e William
Feitosa Lopes.

Palestrante Murillo Dalgles Penha Amaral. e sua apresentação via Microsoft Teams.

No dia 06 de julho de 2020, no
terceiro semestre do curso,

disciplina de Mobilidade e
Sustentabilidade no Meio
Urbano, recebemos o ex-aluno,

Murillo Dalgles Penha Amaral,
Tecnólogo em Transporte
Terrestre, que ingressou no
curso no segundo semestre de
2012 e concluiu no segundo
semestre de 2016.
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Além da graduação, ele tem Certificação
Master Black Blet e Pós-Graduação em
Engenharia de Produção pela Fundação
Hermínio Ometto, em 2020. É Analista
de Logística e Transporte na empresa
São João em Sorocaba há 10 anos, sendo
5 anos como Coordenador do Centro de
Controle Operacional e 5 anos como
Analista responsável pelo Planejamento
das Linhas de Ônibus Municipal e
Metropolitano da região de Sorocaba-SP.

Nesse dia ele apresentou a palestra
sobre “Transporte coletivo por ônibus:
conceitos e planejamento”. O objetivo da
palestra foi mostrar para os alunos como
atender as demandas em se tratando da
distribuição das frotas de transporte
coletivo por ônibus.
Foram abordados tópicos sobre
transporte coletivo por ônibus, público e
privado, o dimensionamento das linhas
(frequência e frota), tempo de viagens e
ciclos, tipos e funções das linhas (radial,
diametral, circular, local, interbairros),
indicadores (IPK e IPKeq) e muitos
outros.

Em uma parceria entre o programa Becas Santander e o MIT Professional
Education, foram oferecidas 2.500 bolsas para universitários, graduados e pós-
graduados de 14 países incluindo o Brasil. O curso de Leading Digital
Transformation teve duração de cinco semanas e englobou temas como
Inteligência Artificial, Blockchain, Cloud Computing, Cybersecurity e Internet das
Coisas (IoT), além de desenvolvimento de habilidades interpessoais. A formação
consistia em conteúdo teórico para leitura e vídeos explicativos de professores do
MIT, que serviam de base para as atividades que precisavam ser entregues, bem
como para as interações entre os participantes através do fórum. As aulas
poderiam ser realizadas em inglês ou espanhol, e eu optei pelo inglês para poder
desenvolver minhas competências no idioma. Ao final do curso recebi um
certificado digital do MIT.

Esse evento contou com a
participação dos alunos: Ana Paula
Florentino Del Grande; David Luciano
Souza de Jesus; Diego Aparecido
Rocha; Edileuza Lima Santos; Felipe
Augusto da Rocha Almeida; Filipe
Rici dos Santos; Gerson Fiuza da
Costa; Giovanna Santos de Araújo;

Jailson Monteiro Fernandes da Silva;

Jane Keli Dias de Alcantara; Jefferson
da Silva Ribeiro Firmino; Junior
George Alves Coutinho; Marcelo
Alberto Naberezny; Ney dos Santos
Cesar; Osias Gomes Claudino;

Raphael Hernandez Mariano dos
Santos; Renan de Jesus Martins;
Renato de Araújo Barros Silva;

Rodrigo Romualdo da Silva; Thomas
Guimarães Miguel; e Vanderson Silva
Marques.
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Profª Dr.ª Lilian
Marques Silva

Coordenadora do CST
em Transporte

Terrestre

ALUNA DO 2º SEMESTRE DO CST DE DESIGN DE
MÍDIAS DIGITAIS REALIZA CURSO ONLINE DO MIT

Alessandra Ferreira de
Lima, aluna do 2º

semestre do
CST de Design de

Mídias Digitais

Parte do certificado do curso
realizado por Alessandra Ferreira
de Lima, aluna do 2º semestre do
CST de Design de Mídias Digitais
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A disciplina Gestão de Marketing de Serviços está alocada no terceiro semestre
do Curso de Eventos e tem o objetivo de discutir a base conceitual sobre o que é
o marketing no segmento de prestação de serviços. No final do 1º semestre de
2020 foram convidados palestrantes externos, que colaboraram remotamente,

para a discussão sobre o tema tendências de Marketing. O evento também
promove uma maior integração dos docentes dos diversos cursos da Fatec, que
compartilham experiências da prática docente, sempre enriquecedoras.

No dia 3 de julho tivemos a
participação de Edy Castro, profissional
com mais de 10 anos de experiência
trabalhando com marketing e projetos
digitais, estudou Marketing e Ciência
de Dados na McGill University/Canadá,

com especialização em Engenharia de
Marketing pela FIA/SP e graduação em
Publicidade e Propaganda pelo
Mackenzie. O convidado discutiu
estratégias de marketing digital,
apresentando quais são as principais
disciplinas para definir ações nesse
campo. Os serviços ganharam uma
concorrência digital,

com experiências em grandes
empresas como Comgás, Panasonic,

Piaggio Group, RDS e Rapp, o
palestrante analisou como desenvolver
estratégias de marketing com ênfase
em plataformas digitais. O foco foi
apresentar como plataformas digitais
podem aumentar o alcance e a
potencialização de marcas e produtos,
bem como a gestão de mídia,

conteúdo e como o melhor uso dos
canais digitais podem fortalecer as
estratégias de negócio das empresas e
marcas.

No dia 10 de julho, Jeferson Takeda, empreendedor na Agência Interativa de
Marketing Digital e SEO, atuando desde 1996 com Internet comercial no Brasil,
também especialista em Web e Marketing Digital, formado pela Universidade de
Sorocaba em Publicidade e Propaganda (1998), apresentou ferramentas que
podem ser utilizadas por profissionais de eventos que queiram promover seus
trabalhos via marketing digital.

PALESTRANTES EXTERNOS PARTICIPAM NAS
AULAS REMOTAS DE GESTÃO DE MARKETING DE
SERVIÇOS NO CST EM EVENTOS

Prof.ª Dr.ª Alair
Helena Ferreira

CST em Eventos
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Palestra com Edy Castro, da área de marketing digital

Palestra com Jeferson Takeda, empreendedor na Agência Interativa de Marketing Digital e SEO

Agradecemos aos
dois profissionais que

acreditam na
educação de
qualidade e
contribuíram,

relatando
experiências de

mercado para nossos
alunos do Curso de
Eventos da Fatec

Barueri.
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Os discentes do 2º semestre do CST em Eventos planejaram, no âmbito das
atividades da disciplina de Projeto Integrador, o evento "Além da Fronteira -

Semana do Refugiado". O desafio proposto pela orientadora professora Fernanda
Castilho consistiu na realização do planejamento de um evento imaginário (uma
vez que inicialmente o mesmo deveria ser presencial), a partir da solicitação de
um cliente  específico. Neste sentido, foram elaboradas as necessidades deste
cliente imaginário: a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), responsável  por
ações que visam proteger e oferecer assistência às pessoas refugiadas, deslocadas
e apátridas em todo o mundo e que tem sede no Brasil. A turma abraçou a ideia,

cuja temática já tinha sido selecionada pelos discentes nas aulas presenciais, antes
do início do ensino remoto, e realizou um planejamento ampliado bastante
proveitoso e que recebeu excelentes notas dos professores ao final do semestre.

O evento teve como objetivo abordar a
temática dos refugiados e promover
acolhimento aos mesmos, conscientizar o
público sobre quem são os refugiados,
entender quais são suas necessidades para o
seu desenvolvimento social, econômico e
cultural, discutir os planos de integração, e
oferecer espaço para que compartilhem
experiências e os desafios que enfrentam.

Cliente: ACNUR (https://www.acnur.org/portugues/) 
Tipologia: Semana (com oferta de um conjunto amplo
de atividades  como fóruns, painéis, minicursos, etc.) 

Nome: Além da Fronteira - Semana do Refugiado
Cidade: São Paulo 

Data: 22 a 26 de junho 

Local: Biblioteca do Memorial da América Latina 

Horário: 13h às 18h
Público: profissionais, educadores, agentes sociais e
demais interessados na temática e refugiados que
podem usufruir das conversas e dos serviços ofertados 
Quantas pessoas: mais ou menos 500, no total (100 por
dia) 

Entrada mediante convite (pago): a definir pela
organização (refugiados devem ter entrada livre)

Proposta do evento 
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REFUGIADOS NO BRASIL É TEMA DE PROJETO 
DOS DISCENTES DO CST EM EVENTOS 

Programação completa do
evento, simulação 3D do local
para alimentos e bebidas e
modelo de crachá para o staff 

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Eventos



26

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

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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