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NESTA EDIÇÃO
compartilhamos as
principais atividades
desenvolvidas nos
primeiros meses deste
semestre, destacando a
participação e atuação
dos nossos docentes,
discentes e corpo
técnico-administrativo
SEMPRE JUNTOS
e utilizando a
tecnologia para
permanecermos
conectados mantendo
os melhores resultados
educacionais

TODA COMUNIDADE
fatecana resiliente,
aprendendo com as
adversidades e criando
continuamente
oportunidades!
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SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA TEM COMO
TEMA: “FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO:
FORMANDO PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE
PARA ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS”
Nos dias 19, 20 e 21 de outubro tivemos a realização da XII Semana Cultural e
Tecnológica da Fatec Barueri que teve como tema: “Formação tecnológica e
inovação: formando profissionais de alta performance para organizações
exponenciais”. A programação contou com mais de 40 atividades entre palestras
e apresentações culturais que contemplaram todos os cursos da Unidade nos três
períodos letivos. Fomos ousados com a temática e com a organização. Não nos
intimidamos com o espaço virtual e o resultado foi incrível!

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

No evento tivemos uma palestra de abertura para cada um dos períodos (matutino, vespertino e noturno)
com conteúdo abrangendo todos os eixos tecnológicos dos cursos e, em seguida, palestradas simultâneas
com assuntos direcionados a cada curso, o que foi bastante desafiador, já que tudo ocorreu de forma remota.
Utilizamos o recurso do youtube para a transmissão das palestras com maior número de ouvintes e, também,
foram criadas salas na plataforma MS Teams para as demais atividades de modo que todos pudessem
participar.
Tivemos no evento profissionais do mercado de trabalho e professores das mais diversas áreas que
palestraram sobre variados temas e puderam compartilhar conosco um pouco suas experiências. As palestras
foram instigantes, estimulantes e altamente reflexivas, fazendo cada um de nós (professores, alunos e
colaboradores técnico-administrativos) refletir questões que vão além do âmbito profissional e pedagógico,
abrangendo frentes sociais e culturais que vieram à tona durante a pandemia e mudaram o cenário global.
Seguramente esta Semana Cultural e Tecnológica foi um sucesso como jamais vimos, pois conseguimos
realizar algo inédito – evento totalmente virtual que recebeu excelentes profissionais e professores, com a
participação massiva dos nossos alunos nas atividades, interagindo com os palestrantes e mediadores, o que
abrilhantou ainda mais o evento.

Registramos agradecimentos a
todos que atuaram na organização
e na realização do evento, bem
como a todos que prestigiaram.
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SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA - PROGRAMAÇÃO COMPLETA
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SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA - PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA - ORGANIZAÇÃO

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

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

Profª Dr.ª Viviane
Panzeri
Coordenadora do
CST em Eventos

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST em
Logística

Prof. Dr. Sérgio Dias
Coordenador do
CST em Comércio
Exterior

Profª Dr.ª Helena
Damélio
Orientadora de
polo
CST em Gestão
Empresarial

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

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

Prof. Me. Jadir Custódio
Mendonça Jr.
Coordenador do CST
de Design de Mídias
Digitais

Profª. Me. Gilmar
Araújo
do CST em GTI

Prof. Dr. Nailton
Matos
Apoio pedagógico
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COMO CONQUISTAR ALTA PERFORMANCE
PROFISSIONAL
Os tecnólogos são profissionais cada vez mais populares no Brasil! Quem faz um
curso superior de tecnologia sai da faculdade com diploma de nível superior que
permite disputar vagas no mercado de trabalho que exijam esse nível de formação,
que possibilite prestar concursos públicos ou seguir com os estudos em cursos de
pós-graduação.
O Egresso da Fatec possui uma formação bastante pragmática, que busca preparálo para o mundo do trabalho, associando a formação específica ao
desenvolvimento de competências pessoais, muito valorizadas atualmente. Após
conclusão do curso será o momento de demonstrar a qualificação para concorrer a
uma vaga.

Elisete Buttignon
Responsável pela
Diretoria
AcadêmicoAdministrativo da
Cesu.

O mercado precisa de profissionais com conhecimentos apurados e ao mesmo
tempo com uma percepção de tudo que está a sua volta. Atualmente, na hora de
participar de um processo seletivo as competências socioemocionais têm tido
um papel de destaque com relação à experiência profissional e ao conhecimento.
Se você ainda não sabe o que isso significa, procure saber o que é Inteligência Emocional e como ela pode
ajudar você a se tornar um profissional com alta performance. O termo em si foi criado pelo psicólogo Daniel
Goleman, um dos maiores estudiosos do mundo sobre o tema com dezenas de livros publicados na área de
psicologia corporativa.
Para Goleman, a Inteligência Emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. A
maioria das situações de trabalho e da vida é envolvida por relacionamentos entre as pessoas. É preciso
desenvolver as habilidades da Inteligência Emocional: autoconhecimento emocional, controle
emocional, automotivação, reconhecimento das emoções em outras pessoas, relacionamentos
interpessoais.
Todos os seres humanos têm a possibilidade de melhorar e desenvolver qualquer uma das habilidades, que
devem ser vivenciadas e aprimoradas com a construção de novos hábitos, novas formas de pensar e se
comportar. Trago algumas indicações de leituras:
1 - Inteligência
Emocional: a teoria
revolucionária que
redefine o que é ser
inteligente, de Daniel
Goleman

3 – Dr. Augusto Cury é médico psiquiatra,
pesquisador e escritor. É autor da Teoria
da Inteligência Multifocal, que analisa o
processo de construção dos pensamentos.
Um dos grandes entusiastas da
inteligência emocional no Brasil. Augusto
Cury mostra como podemos fazer para
gerir nossas emoções utilizando algumas
técnicas que ele considera uma força vital
para o sucesso.

2 - A missão de vida de Roberto
Shinyashiki é ajudar as pessoas a
realizarem seus objetivos. Cada texto é
uma oportunidade para o leitor de ser
guiados por uma reflexão profunda,
assim como ele faz com grandes
empresários, celebridades, líderes,
ministros de Estado, atletas, artistas e
profissionais em busca de realização.
Acompanhe Roberto Shinyashiki no
Instituto Gente e assista vários vídeos
no Youtube.

Desejo boa leitura e sucesso!
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PERSPECTIVA DO PRÉDIO DA FATEC BARUERI APÓS
A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE HOSPITALIDADE
E LAZER
No dia 28 de setembro de 2020 recebemos, via ofício da Secretaria de Obras do
município, as plantas de cada pavimento do complexo de hospitalidade e lazer,
bem como a perspectiva frontal do prédio, o que demonstra avanços nos trabalhos.
Além disso, o município já sinalizou que em breve será aberta a licitação com vistas
ao início das obras.

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

A ampliação do prédio permitirá a oferta do CST em Gastronomia, o primeiro a ser oferecido por uma Fatec,
mas também já trabalhamos com a possibilidade de oferta de outros cursos em consonância com o arranjo
produtivo local.

NOVAS AQUISIÇÕES PARA A FATEC BARUERI
No dia 16 de outubro tivemos o deferimento o alguns projetos enviados para a Fundação de Apoio à Tecnologia
– FAT, objetivando aquisições para doações à Fatec Barueri, visando proporcionar a toda Comunidade Fatecana
uma infraestrutura sempre melhor. Segue relação dos itens e suas finalidades:
Duas TVs de 50 polegadas, sendo uma TV para fixação próxima a Secretária
Acadêmica localizada no térreo e a outra no saguão do auditório localizado no
andar superior, para a publicação dos anúncios dos horários das aulas, dos
professores que as ministrarão e suas respectivas salas, bem como todos os
comunicados institucionais.
Um carrinho de restaurante com prateleiras para auxiliar nossos alunos e
funcionárias da copa no transporte seguro e com higiene dos alimentos e bebidas
durante os eventos que forem realizados na Unidade. Observamos esta necessidade,
pois muitos eventos são realizados no piso superior e a copa da Unidade fica no
térreo, sendo necessárias muitas viagens para abastecer as mesas.

Um carrinho de armazém para o deslocamento de equipamentos de informática,
mobiliário, bem como matériais de escritório, garantindo a melhor
operacionalização das atividades, além da integridade do material e, especialmente,
de quem opera. Esta aquisição será imprescindível para a realização da baixa
patrimonial dos 604 itens que serão remanejados.
Estamos pleiteando mais aquisições para oferecermos a todos um ambiente sempre agradável, acolhedor e
que permita que os professores e alunos tenham todas as ferramentas necessárias para o melhor ensino e
aprendizagem.
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RODA DE CONVERSA EM ATENÇÃO AO SETEMBRO
AMARELO
Também no dia 28 de setembro de 2020 realizamos a Roda de conversa com o
tema: “Cuidando da nossa saúde mental” em atenção ao setembro amarelo, sendo
mais uma ação do projeto bem-estar em apoio ao Núcleo de Apoio Pedagógico da
Fatec Barueri.
Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec
Barueri

A Roda de conversa realizada via plataforma MS Teams, organizada e mediada pela nossa profa. Me. Juliana
Pellegrinelli Barbosa Costa, contou com a participação de alunos, professores e equipe técnico-administrativa
da Unidade, em que atuaram convidadas psicólogas - Pamela Pereira da Silva Barbosa e Maria Luisa de
Araújo, que debateram sobre este assunto tão pertinente.
Entendemos ser necessário discutir e abordar sobre saúde mental cada vez mais como forma de prevenção
ao suicídio. Esta é a única maneira de conscientizar as pessoas a respeito desta triste realidade e incentivá-las
a buscar ajuda quando perceberem que não estão bem. Enquanto instituição de ensino, é nosso dever para
com a comunidade desenvolver ações como esta.

EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS
O projeto de expedição de certificados digitais por nossa Fatec, desenvolvido a partir
da necessidade e inviabilidade de confecção física, foi uma das melhorias
implantadas durante a pandemia que tiveram excelentes resultados.
Este modelo que permite a verificação da
autenticidade e efetivo controle tem otimizado
o processo de expedição de certificados
significativamente de modo a atendermos as
demandas com maior celeridade e qualidade.
Até o momento foram expedidos 233
certificados digitais que contemplaram nossos
alunos que realizaram atividades de práticas
profissionais, os docentes que participam dos
eventos da Unidade, bem como todos os
convidados que realizam palestras e demais
eventos na Fatec Barueri.

Srta. Naline Belmiro
Freitas Silva Assessora Técnica
Administrativa da
Fatec Barueri

São ideias como esta que melhoram a rotina de trabalho e trazem benefícios à
Comunidade Fatecana, razão pela qual estimulamos sempre a participação e
contribuição de todos.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO - DISCENTES
Buscando o aprimoramento constante em nossa comunicação com o corpo
discente, principalmente neste atual cenário de atividades de forma remota,
realizamos encontros com nossos alunos pela plataforma MS Teams para
abordamos o Estágio Supervisionado, sua importância na vida acadêmica, bem
como, a razão de sua obrigatoriedade, os procedimentos e implicações.
Assim, dividimos os encontros por curso e período com a participação do
orientador de estágio do curso e do coordenador de curso. Foram abordadas
questões relativas ao preenchimento dos formulários, principais erros cometidos, a
importância da comunicação do aluno com o orientador de estágio quando do
start do processo de estágio, enfim, um bate papo bem esclarecedor!

Srta. Maria Cristina
Pacheco Lima Diretora Acadêmica
da Fatec Barueri

É sempre importante reforçar que todos os documentos e orientações sobre o
Estágio Supervisionado encontram-se disponibilizados em word no site da Fatec
Barueri http://www.fatecbarueri.edu.br/, na aba Alunos/Estágios. Lá os alunos têm
disponíveis, além dos anexos necessários para todas as etapas do Estágio
Supervisionado, do início à finalização, a “Portaria” e os informativos “Passo a passo”,
“Guia sobre estágios”, “Orientações Gerais” e “Perguntas Frequentes”. Vale lembrar,
ainda, que os Orientadores de Estágio realizam atendimento virtual no Teams e
pelos e-mails abaixo:

◦ Comércio Exterior (Profa. Me. Diana Marques) estagioscomex.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Design de Mídias Digitais (Prof. Me. Gilmar Araújo Pinheiro) estagiosdmd.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Eventos (Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki) estagioseventos.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Gestão de Recursos Humanos (Profa. Dra. Sandra Regina Peres) estagiosgrh.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Gestão da Tecnologia da Informação (Prof. Me. João Gilberto Pinho) estagiosgti.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Gestão Empresarial (Profa. Me. Diana Marques) estagiosge.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Logística (Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira) estagioslogistica.barueri@fatec.sp.gov.br
◦ Transporte Terrestre (Prof. Dr. Eik Tenório) estagiostt.barueri@fatec.sp.gov.br

Reunião com os discentes do CST
em Recursos Humanos,
Orientadora de Estágio: Profa.
Sandra, Coordenador do Curso:
Prof. Givan.
Reunião com os
discentes do
CST em Eventos,
Orientador de
Estágio: Prof.
Viviane,
Coordenadora
do Curso: Profa.
Viviane Panzeri

Reunião com os discentes do CST
em Recursos Humanos,
Orientadora de Estágio: Profa.
Sandra, Coordenador do Curso:
Prof. Givan.

Reunião com os discentes do CST
em Logística, Orientadora de
Estágio: Profa. Margibel,
Coordenadora do Curso: Prof.
Degobbi
Reunião com os discentes do CST
em Transporte Terrestre,
Orientador de Estágio: Prof. Eik,
Coordenadora do Curso: Profa.
Lilian
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – CONVERSA COM O
ORIENTADOR, COORDENADOR E EQUIPE DA DIREÇÃO
A Diretora de Serviços Acadêmicos, juntamente com a Assessora da Direção, os
Coordenadores de Cursos e os professores Orientadores de Estágio realizaram
encontros na plataforma MS Teams para conversas sobre o processo de Estágio
Supervisionado/Equivalência.
Nesses encontros destacamos a importância da orientação do professor orientador
de estágio aos discentes na preparação da documentação antes do seu protocolo
na Secretaria Acadêmica Virtual evitando, assim, erros no preenchimento dos
documentos, que ocasionam a devolução para correção, acarretando morosidade
na finalização do processo.

Srta. Maria Cristina
Pacheco Lima Diretora Acadêmica
da Fatec Barueri

Ressaltamos também a necessidade da utilização e divulgação dos endereços
eletrônicos de orientação de estágio de cada curso, para que o Orientador e o
Coordenador do Curso acompanhem a evolução dos processos de estágio dos
discentes de seu curso, buscando auxiliar os alunos que estão com dificuldades
para concluir essa importante etapa em sua vida acadêmica.

CST em Logística

CST em Recursos Humanos

CST em Comércio Exterior

CST em Transporte Terrestre

CST em Mídias Digitais

CST em Eventos

8

BOLETIM INFORMATIVO

Edição 11

FATEC BARUERI - 2020

IBM – INICIATIVA Z – MASTER THE MAINFRAME COMPETIÇÃO INTERNA.
No dia 19/10/2020, o Sr. Rafael Ireno, consultor IBM, durante a XXII semana CulturalTecnológica da Fatec Barueri, proferiu a palestra IBM – Iniciativa Z – Master The
Mainframe.
Essa palestra faz parte de um programa mundial da IBM que visa promover o
ambiente mainframe entre alunos da Tecnologia da Informação. É um evento
mundial, de treinamento nas mais diversas tecnologias que envolvem o ambiente
mainframe, que vem se mostrando solido e em evolução, porém com dificuldades
de inserir novos atores na sua área tecnológica.

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

Dentro deste projeto mundial, o Sr. Rafael propôs uma competição interna entre os
alunos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, onde os três primeiros
colocados, receberão prêmios, ainda a serem definidos.

Para conhecer mais sobre esse programa: https://rafael.ireno.tech/ibm/conhecendo-a-iniciativa-academicapara-ibm-z-mainframes/ e https://masterthemainframe.com/ - inscrições.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDOS – COOPERAÇÃO COM A
PREFEITURA DE BARUERI.
A partir de um convite da nossa Prof.ª Dr.ª Vilma
Moreira Ferreira, o Curso Superior Tecnológico em
Gestão da Tecnologia da Informação, da Fatec Barueri,
representado pelo seu coordenador, Prof. Me. Oswaldo
Soulé Junior, passou a fazer parte do grupo de
estudos criado a partir das demandas da cidade de
Barueri, que busca se consolidar como uma cidade
inteligente, inovadora, empreendedora e sustentável,
fomentadora de atividades turísticas, geradora de
negócios e de oportunidades para todos.
Dentro das diversas comissões criadas por esse grupo,
o curso de GTI passou a compor com as seguintes
comissões:
➢ Núcleo Cidade Inteligente & Inovadora;
➢ Núcleo Empreendedorismo Local;
➢ Núcleo Qualificação de Pessoas.

A iniciativa envolve a prefeitura de Barueri, com a
cooperação e organização do SEBRAEDesenvolvimento Local, com o apoio técnico da FIPE.
Fazem parte das comissões de trabalho, até esse
momento, a Prefeitura de Barueri – várias secretárias e
departamentos; o Sebrae; a ACIB; a Fatec Barueri; a
FIEB; o Senac; o Senai; o SinHores.
Esperamos contribuir fortemente para o alcance dos
objetivos dessas comissões.

9

BOLETIM INFORMATIVO

Edição 11

FATEC BARUERI - 2020

PARCERIA E GERAÇÃO DE EMPREGO
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)
No último dia 05 de setembro, tivemos a participação da RAMO Sistemas Digitais
na nossa aula do Curso de suporte Básico em Sistema de Gestão Empresarial. A
expectativa tantos dos alunos da Fatec Barueri quanto da equipe da RAMO
Sistemas Digitais era imensa dada oportunidade do aprendizado na prática que a
equipe profissional trouxe ao encontro.

Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes
CST em GTI

Neste dia, a Diretora da Fatec Barueri, Professora Dra. Renata Giovanoni Di Mauro,
juntamente com o Coordenador do Curso Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes e o
Professor Mestre Gilmar Araújo Pinheiro, recepcionaram na plataforma Microsoft
Teams o CEO da empresa Sr. Celso Zymberg, o gerente Sr. Renato Ishikawa e o
responsável por treinamento de canais Sr. Luis Assis, que de forma didática e
acolhedora, tiveram a oportunidade de apresentar toda a operação da empresa
RAMO Sistemas Digitais, as oportunidades do mercado da SAP e o valor da
certificação profissional SAP no mercado de Tecnologia da Informação.
A empolgação de todos era nítida na qualidade das indagações feitas na
apresentação e no nível de questionamentos trazidos nas perguntas técnicas dos
alunos da Fatec Barueri. Segundo o CEO Sr. Celso Zymberg, a parceria firmada
entre a RAMO e a Fatec Barueri, será de grande importância, visto que há uma
grande lacuna para formação de mão de obra neste segmento.

Ainda para o CEO, conseguir a certificação da SAP no currículo é uma oportunidade de mudança de vida
profissional, pois muitas empresas buscam esse tipo de profissional tão escasso no mercado. Opinião
compartilhada pelo Gerente Renato Ishikawa que indicou que mesmo em tempos de demissões e pandemia
em que vivemos as oportunidades para quem tem a grife SAP na sua formação é um grande diferencial
profissional.
Na visão do Prof. Mestre Gilmar Araújo, o alinhamento estratégico entre a Fatec Barueri e RAMO trará a
comunidade a perspectiva que é a marca da Fatec Barueri “Ensino que vira emprego”! Inevitavel a
repercussão dos ganhos gerados para os nossos alunos, ficou firmado que até o final do curso, os alunos
matriculados terão suporte integral da equipe técnica da RAMO tanto na orientação das dúvidas para o
processo da prova de certificação, quanto no acesso exclusivo disponibilizado pela empresa aos alunos no
software SAP Business One.
Na opinião da Diretora Dra. Renata Giovanoni Di Mauro, o trabalho foi árduo e por longa dada, mas os
resultados apontam para a satisfação dos nossos alunos e aumenta da empregabilidade da nossa
comunidade. Por isso sempre dizemos, “Juntos Somos Fortes, Juntos Somos a Fatec Barueri”!.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FATEC
BARUERI – TRABALHOS INICIARAM NO MÊS DE
OUTUBRO DE 2020
Entre os dias 26/10/2020 e 09/11/2020, iniciaremos a fase de coleta de dados para
consolidação das informações para a geração do relatório anual da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) em 2020.
Assim, como sempre, contamos com a participação do nosso corpo docente,
discente e administrativo nas respostas obtidas. Com essas informações
poderemos gerar melhores indicadores de qualidade para a nossa Fatec Barueri.

Prof. Dr. Marcelo Eloy
Fernandes
CST em GTI

A sua participação é essencial!!!
Juntos Somos Fortes, juntos somos a Fatec Barueri!

RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DA CIPA
Conforme orientações do Centro Paula Souza, em virtude
da impossibilidade de realização de processo eleitoral, as
comissões internas de prevenção de acidentes das
Unidades de Ensino deverão ser mantidas por mais um
ano, com base no art. 17 da Medida Provisória 927.
Nestes termos, permanecerão até agosto de 2021 os membros da CIPA da Fatec
Barueri eleitos em 2019, a saber: Sr. Roberto Gomes – Presidente da CIPA, o Sr.
Luciano Leite Gustavo, a Profa. Lilian Marques Silva e o Prof. Marcelo Eloy
Fernandes. Desejamos aos nossos membros sucesso nos trabalhos.

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

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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)
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SECRETARIA ACADÊMICA VIRTUAL
Caros alunos,
Nós não paramos, continuamos próximos!
Estamos atendendo a todas as demandas
através do nosso canal de comunicação –
A Secretaria Acadêmica Virtual através do
link: http://secretaria.fatecbarueri.com.br/
ou na home do nosso site:
https://fatecbarueri.edu.br/home/

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

VEM AÍ! APRESENTAÇÃO DAS BANCAS DE TG
Alunos fiquem atentos aos prazos estabelecidos no calendário acadêmico para o
período de entrega dos TGs I e II dos Cursos Superiores de Tecnologia - arquivo
digital por e-mail. As submissões dos trabalhos devem ocorrer nos dias 12 e 13 de
novembro.

O Núcleo de Biblioteca do Centro de Gestão Documental do Centro Paula Souza em parceria com a empresa
Minha Biblioteca realizou, no dia 15 de outubro de 2020, um treinamento para acesso a Biblioteca Digital, que
conta com um acervo de 11 mil e-books nas mais diversas áreas de conhecimento.
O treinamento foi realizado através da plataforma MS Teams e oferecido, a princípio, para os alunos de do CST
em Gestão de Recursos Humanos e Gestão Empresarial da Fatec Barueri.
Diante do sucesso que foi o evento, estamos na expectativa de que ele possa ser oferecido aos alunos dos
demais cursos da Unidade.

PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No dia 19 de outubro comemoramos o dia do profissional
de tecnologia da informação, aqueles que são responsáveis
pelas tecnologias e pelo bom funcionamento dos sistemas
de uma empresa.
A Fatec Barueri parabeniza estes profissionais e
orgulha-se em formar os melhores!
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IDEATHON – DESAFIOS NO AMBIENTE DIGITAL
O evento “Ideathon – Desafios do
Ambiente Digital” promovido pela
Gestão Participativa e organizado pela
INOVA CPS do Centro Paula Souza,
teve sua edição em 17 de outubro de
2020, das 13h às 19h. Nesta edição,
tivemos como um dos vencedores da
área de Acessibilidade o projeto da
aluna do Curso Superior de Eventos da
Fatec Barueri, Raphaela Gonçalves da
Silva Santos, em parceria com o aluno
Felipe dos Reis Encarnação, da Fatec
de Campinas.
O evento tem como foco estimular a
competição de ideias entre alunos de
Fatecs e Etecs. A proposta do “Desafio
no Ambiente Digital”, foi
desmembrada em três vertentes: 1)
Acessibilidade; 2) Desenvolvimento de
competências sócio emocionais; e por
fim 3) Impacto na aprendizagem e
produtividade no Ambiente Digital.
Os participantes, em grupos,
escolheram um dos eixos a serem
tratados durante o Ideathon. Os
Professores Mentores orientaram a
escolha a partir da metodologia
Golden Circle, na qual reflexões são
realizadas a partir das questões:
a) Por que? Identificação das “dores”;
Quais os problemas encontrados;
Quais os pontos de atenção
considerados;
b) O que? Qual a ideia inicial que
resolve ou ameniza? Invariavelmente o
que pode ser feito para resolver? O que
desenvolver ou estruturar?;
c) Como ? Como resolver? Como deve
ser a Solução? Desenhe o projeto
viável? Defina as atividades e/ou
ferramentas e ações que devam ser
realizadas.
A entrega final consistiu na
apresentação de um Vídeo de dois
minutos, publicado na Internet. Os
participantes poderiam escolher entre
youtube, rede social, tik tok, ou outro
modo que permitisse acesso aos
jurados durante o período da
avaliação.
A dupla Raphaela e Felipe escolheram
o eixo “Acessibilidade”. “Pensamos nas
pessoas com necessidades especiais
auditivas. As propostas consistiam em

criar um software de transcrição em
tempo real, com capacidade de
discernimento, ou seja, um programa
onde o professor fala e embaixo
aparece a legenda, onde todos podem
ter acesso e sem haver
constrangimento com pessoas
especiais; e na utilização da
Inteligência Artificial (I.A.), por meio de
um programa que reconhece a fala
das pessoas e encaminha para o aluno
traduzindo a comunicação de acordo
com as suas necessidades.”, explica a
dupla vencedora.
A proposta para o eixo “Acessibilidade”
apresentada pelos alunos Raphaela e
Felipe corroboram para uma educação
que assegure o direito de todos, sem
distinção, ao aprendizado e faz do
Centro Paula Souza uma instituição
educacional consciente de seus
deveres para com a Sociedade. Neste
sentido, a iniciativa tem como
princípio a inclusão de alunos com
deficiência no sistema educacional,
conforme preconizado pela
Declaração de Salamanca, na Espanha,
durante a Conferência Mundial de
Educação Especial da UNESCO.
A Agente de Inovação, Prof.ª Dr.ª Alair
Helena Ferreira, participou como
mentora desse evento e pôde observar
como o ambiente digital, durante essa
crise sanitária, pode ser utilizado de
forma criativa e desafiadora junto aos
alunos. Mesmo tendo a experiência de
participar de Hackathons presenciais,
podemos ver que no ambiente digital
é possível criar espaços colaborativos e
de efetiva interação. Alunos podem se
mobilizar e acompanhar as Trilhas de
Inovação e Empreendedorismo para se
apropriarem de metodologias que
empresas privadas utilizam para
resolver problemas. Segundo Ferreira,
o aprendizado pode ser acumulado e
reverberar na formação de um
profissional completo, com bagagem
teórica e uma visão prática, porque o
espaço digital também pode criar
condições para o desenvolvimento de
comportamentos empreendedores,
participativos e amistosos junto a
outros alunos de Fatecs e Etecs do
Estado de São Paulo.

Prof.ª Dr.ª Alair Helena
Ferreira
Agente de Inovação NOVA CPS Assessoria
de Inovação
Tecnológica

Raphaela
Gonçalves de Matos
Aluna do CST em
Eventos

Profª Dr.ª Viviane
Panzeri
Coordenadora do CST
em Eventos
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VIRTUAL WORKSHOP: LEARNING ABOUT STARTUP
NO CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
No dia 14 de outubro de 2020, das 19h às 22h, tivemos o Virtual Workshop:
Learning About Startups. Participaram desse virtual workshop as turmas do 4º e
5º semestres do curso superior de Tecnologia em Transporte Terrestre, o Prof.º
Me. Antônio Manuel Marques Matias, a Prof.ª Dr.ª Lilian Marques Silva, a Prof.ª Esp.
Edillize Lourenço Graballos e a Diretora de Serviços Acadêmicos Maria Cristina
Pacheco Lima. Para falar sobre o tema e conduzir a dinâmica recebemos o
Sr.Thiago Y. Matsumoto, que é sócio de algumas startups, atua com startups
nacionais e internacionais, é palestrante, mentor, advisor e investidor anjo.

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

Palestrante Thiago Y. Matsumoto

Aproveitamos a
oportunidade
para agradecer e
cumprimentar
nosso convidado
Thiago Y.
Matsumoto pelo
excelente virtual
workshop.

Durante o virtual workshop, nossos alunos puderam entender o que é e como
funciona uma startup. Nosso convidado também abordou sobre os processos de
internacionalização de startups.

Participantes do workshop.

Esse virtual workshop promoveu o despertar do espírito inovador e empreendedor dos nossos alunos.

Os alunos do 4º e 5º semestre que participaram do virtual workshop foram: David De Jesus, Diego
Rocha, Edileuza Santos, Felipe Almeida, Filipe Santos, Gerson Costa, Giovanna Araujo, Jailson Da Silva,
Jefferson Firmino, Junior George Coutinho, Ney Cesar, Osias Claudino, Raphael Dos Santos, Renan
Martins, Renato Silva, Rodrigo Da Silva, Francisco Fernandes, Guilherme De Souza, Jefferson De
Oliveira, Jose Da Mota, Katielle Marques, Lidiamar Ferreira, Luiz Bluman, Marcio Gomes, Maria Lopes,
Rodrigo Jorge, Ronaldo Cesar, Roney Faria, Thalita Amaral, E Thamires Souza.
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COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 10 ANOS DO
CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
No dia 31 de agosto de 2020, aconteceu o evento virtual comemorativo do
aniversário dos 10 anos do curso superior de Tecnologia em Transporte Terrestre
da Fatec Barueri.
A programação do evento foi
cuidadosamente preparada. Confira
no cartaz a programação do evento.
O evento contou com a brilhante
mediação do Prof. Dr. Sandro
Francisco Detoni, que se dedica ao
curso desde os primeiros dias de sua
implantação.

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

A participação dos ex-diretores desta
Unidade de Ensino, Prof. Dr. Paulo
Cesar Aparecido de Oliveira e o Prof.
Dr. Evandro Cleber Silva, juntamente
com a atual diretora Profa. Dra. Renata
Giovanoni Di Mauro demonstra que o
objetivo comum de todos é a
Educação Superior de qualidade.

Tivemos a oportunidade de recordar vários momentos da trajetória
do curso em nossa Unidade de Ensino ao longo dos anos através de
vídeos elaborados pela Profa. Esp. Beatriz Policarpo e pelo Prof. Dr.
Sandro Francisco Detoni, refletindo sobre o quanto o curso cresceu
e como transformou a vida de tantos alunos.

A aluna Tânia Mendes Silva declamou a letra
do “Trenzinho Caipira” de Heitor Villa-Lobos.

O evento, também, contou com a participação do Engenheiro Sérgio Fumio Yoshida, que é Gestor de
Qualidade em uma organização multinacional francesa do setor de mobilidade onde tem vivência de 25
anos. Grande parte da sua carreira foi definida na área de projetos de sinalização ferroviária. Também é
ativamente envolvido com atividades de aprendizado com o amplo uso de tecnologias digitais. Ele palestrou
sobre a mobilidade urbana - os porquês dos 10 anos e o que isso significa o quê? Confira alguns registros da
palestra.
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Aproveitamos a oportunidade para agradecer e
cumprimentar o Engenheiro Sérgio Fumio
Yoshida pela excelente palestra. Os conteúdos
apresentados foram de grande valia para os
nossos alunos.

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

O descerramento da placa comemorativa aconteceu
simbolicamente, e a física já está na parede da nossa
Fatec!
É necessário ressaltar também que tivemos a
participação de alunos, ex-alunos, professores e
coordenadores.
Nosso reconhecimento à importância da dedicação dos alunos, egressos, professores e
corpo técnico-administrativo da Fatec Barueri na história dos 10 anos do Curso Superior de
Tecnologia em Transporte Terrestre. O sucesso do curso é uma conquista coletiva!

VISITA E PASSEIO VIRTUAIS NO CST EM
TRANSPORTE TERRESTRE
As visitas técnicas e os passeios culturais são práticas regulares no curso superior
de Tecnologia em Transporte Terrestre e têm a função de contribuir para a
formação acadêmica e profissional dos nossos alunos.
Devido à pandemia, provocada pelo COVID-19, não temos como ir fisicamente nos
lugares, entretanto, isso não impediu que nossas visitas e passeios ocorressem.
Com o uso das tecnologias digitais, vários espaços culturais, como museus,
criaram visitas virtuais. Isso facilitou as visitas mesmo em tempos de pandemia.

Prof. Dr. Eik Tenório
CST em Transporte
Terrestre

Passeio cultural: Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Os passeios culturais contribuem na formação cultural dos alunos do curso
superior de Tecnologia em Transporte Terrestre.
As pessoas têm grandes curiosidades em entender o universo. A astronomia pode
nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. O lugar ideal para ter
um contato mais direto sobre esse tema é o planetário.
No dia 23 de setembro de 2020, a Prof.ª Dr.ª Lilian Marques Silva, o Prof. Dr. Eik
Tenório e os alunos dos 3º e 5º semestres fizeram um passeio cultural virtual à
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.
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Alunos do 3º semestre - CST em Transporte Terrestre

Alunos do 5º semestre - CST em Transporte Terrestre

Esse passeio está disponível pelo site https://www.eravirtual.org/museu-douniverso-planetario/.

Prof. Dr. Eik Tenório
CST em Transporte
Terrestre

Esse passeio
está disponível
pelo site
https://www.er
avirtual.org/m
useu-douniversoplanetario/.

É um projeto que visa a ampla divulgação do patrimônio cultural brasileiro.
O passeio promoveu a descoberta de novos conhecimentos em nossos alunos e
despertou a vontade de conhecer o local pessoalmente.
Visitas e passeios como esses ajudam na ampliação dos conhecimentos e
habilidades substanciais para a inserção no mercado de trabalho

Os alunos dos 3º e 5º semestres que participaram da visita e do
passeio foram: Andre Lacerda, Ângelo Cóppi, Claubervan Da Silva,
Daniele Lopes, Dayane Costa, Fernando Dos Santos, Haroldo Filho,
Ismael Lucena, Jefferson Cardial, Jeniffer Silva, Jorge Marinho, Julio
Ribeiro, Kaynan Coelho, Marcelo Caetano, Marcos Correia, Mateus
Oliveira, Rodrigo Melo, Ronaldo Barreto, Sérgio Da Silveira, Tamiris Dos
Santos, Thiago Da Silva, Valter Fernandes, Wellington Costa, Francisco
Fernandes, Guilherme De Souza, Jefferson De Oliveira, Jose Da Mota,
Katielle Marques, Lidiamar Ferreira, Luiz Bluman, Marcio Gomes, Maria
Lopes, Rodrigo Jorge, Ronaldo Cesar, Roney Faria, Thalita Do Amaral, E
Thamires Souza.
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COMO AS TECNOLOGIAS EMERGENTES PODEM AJUDAR
NA INTEGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS
Tem se falado muito a respeito da 4a. Revolução Industrial, também chamada de
Indústria 4.0 e, consequentemente, Logística 4.0. Porem, no caso da logística, a
discussão é muito mais no plano lógico, do que no plano físico e a palavra-chave é
integração. Quanto mais integrados os processos logísticos, melhor será a
percepção do cliente ao serviço prestado. E este deve ser o foco de qualquer
processo ou projeto em logística. Uma inovação, seja ela incremental ou disruptiva,
somente fará sentido se o cliente perceber a diferença para melhor. Projetos que
começam de dentro para fora da empresa, são fadados ao insucesso.
Antes de falar de processos e tecnologias, é relevante entender a importância das
pessoas dentro das novas realidades que se avizinham. Existe uma ansiedade
muito grande de que a tecnologia vai tirar empregos. A resposta é sim e não, pois
depende de como o jovem de hoje se posiciona para o seu futuro. A principal
questão não é se você vai perder o emprego, mas se você pretende se transformar.
O primeiro passo de transformação é estudar em um bom curso superior, como
afirmado pela maioria dos palestrantes da XII Semana Cultural e Tecnológica da
Fatec Barueri. O segundo é entender que você precisa investir em si próprio. Um
curso superior é o início de uma boa jornada, mas que se complementa com
outros cursos de extensão e de pós-graduação, que enrobustecem o seu currículo
e o seu conhecimento.

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST
em Logística

Você pode usar a
tecnologia a seu
favor, para criar
networking,
fazendo o bom
uso das mídias
sociais. Há
diversos
simpósios ou
outros tipos de
encontros virtuais
gratuitos, que
potencializam o
seu
conhecimento e
concedem
visibilidade.

A integração do
ciclo do pedido

Para fazer frente a este novo cenário, você pode usar a
tecnologia a seu favor, para criar networking, fazendo o
bom uso das mídias sociais. Há diversos simpósios ou
outros tipos de encontros virtuais gratuitos, que
potencializam o seu conhecimento e concedem
visibilidade. Há também aplicativos, onde o
profissional apresenta seu currículo, que fica disponível
para uma rede de conexões, que vai crescendo
gradativamente, na medida em que você interage. Ali,
você postar artigos e outros conteúdos profissionais,
que demonstrem o seu conhecimento ou mesmo sua
evolução na carreira.

Indo para o ambiente físico das operações, vamos
começar com um exemplo simplificado de como
ocorre uma entrega de mercadorias e os principais
intervenientes no processo relativo ao ciclo do
pedido, que é o tempo decorrido entre o momento
do requerimento do cliente até o instante em que
é atendido. Se tudo correr bem no processo de
entrega, a probabilidade de o cliente voltar a
comprar é alta, caso contrário, ele até poderá
deixar de comprar determinada marca.
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Tudo tem início em uma Central de
Vendas, onde o cliente formula o seu
pedido. Normalmente, na Central de
Vendas são analisados alguns fatores
como disponibilidade do produto,
crédito do cliente e em qual armazém,
mais próximo do cliente, está localizada a
mercadoria solicitada. Isto feito, o pedido
é passado para o armazém, que deve
processar a sua expedição, planejando o
roteiro de entregas, realizando o
chamado de coleta do transportador,
fazendo a separação dos produtos,
conferindo e carregando o veículo para
despacho.
O Transportador, por sua vez, deve se
apresentar ao armazém, no horário
combinado e com o veículo adequado ao
tipo de entrega. Na sequência, deve
receber do armazém os documentos da
carga, passar pelos controles da portaria
e finalizar a entrega ao cliente,
registrando-a através de comprovante
específico. Este momento de passagem
de posse da mercadoria ao cliente é o
mais importante do processo. Afinal de
contas, ninguém gosta de pagar por algo
que não recebeu. Assim, é a logística que
garante a efetivação das transações
comerciais.
Há vários sistemas compostos por
hardwares e softwares envolvidos neste
processo do ciclo de pedido. Muitos deles
já existem há mais de 10 anos e, claro,
vêm se tornando mais ágeis com base no
uso das chamadas tecnologias
emergentes, tendo como figura central a
Internet das coisas ou Internet of Things
(IoT), que se conecta aos diversos tipos de
sensores, instalados em equipamentos
de movimentação e armazenagem,
veículos de carga e até mesmo ao cliente,
que pode usar equipamentos fixos ou
móveis (mobile) para se comunicar com
o fornecedor ou o operador logístico.
Falemos um pouco da Tecnologia da
Informação envolvida neste processo e
iniciemos, novamente, pela Central de
Vendas. Empresas mais estruturadas
trabalham com um Sistema Integrado de
Gestão ou Enterprise Resources
Planning (ERP). Estes sistemas têm a
capacidade de integrar, na mesma
plataforma, as diversas funções que
fazem parte do negócio de uma
empresa.

Portanto, na Central de Vendas, é
necessário ter sistemas de captação de
pedidos dos clientes, que podem ocorrer
via web ou mesmo pelo intercâmbio
eletrônico de dados ou Electronic Data
Interchange (EDI), assim como
programas de gestão de relacionamento
com o cliente ou customer relationship
management (CRM). Há que se ter
também funcionalidades que podem ser
baseadas no ERP, tais como as
informações sobre a disponibilidade do
estoque, sua localização, situação de
crédito do cliente, dentre outras.

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST
em Logística

No armazém, temos o sistema de gestão
de armazenagem ou warehouse
management system (WMS), que faz a
gestão de todas as atividades de
armazenagem, desde o recebimento até
a expedição dos materiais. Hoje, um
WMS poderá ser melhorado com o uso
de algoritmos inteligentes (Inteligência
Artificial - IA), que permitirá a tomada de
decisões autônomas como as de
distribuição de tarefas ao pessoal do
armazém e realocação de mercadorias
no estoque físico, conforme varia o seu
giro de vendas. Temos também sistemas
de captação e coleta de dados, que
utilizam o código de barras, o Quick
Response Code (QR Code), etiquetas
eletrônicas (tags de RFID), dentre outras.
No transporte, o principal sistema é o
Transportation Management System
(TMS) ou sistema de gestão de
transporte com funcionalidades como
controle de frotas, simulação e controle
de tarifas, sistemas de manutenção,
indicadores de gestão do transporte e
assim por diante. Adicione-se o
programa de roteirização de cargas, que
desenvolve roteiros de entrega, tendo
como foco a menor distância a percorrer,
o melhor emprego do tempo disponível
do veículo de carga e a sua melhor
saturação na capacidade de carga. Este
sistema também pode ser melhorado,
fazendo o uso de IA, que pode tomar
decisões em função da ocorrência de
variáveis aleatórias ao longo do trajeto.
Por fim, temos a confirmação da entrega.
Neste sentido, tem sido comum o uso de
smartphones para a sua comprovação,
gerando esta informação online.
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Este conjunto de sistemas e aplicativos,
quando integrados, alimentam uma torre
de controle (TC) no operador logístico,
permitindo visibilidade da operação de
ponta-a-ponta (end-to-end), desde o
momento em que o cliente faz o pedido
até ao momento em que a entrega é
finalizada. Um dos principais resultados
da TC é a geração de indicadores de
desempenho, para medir o serviço ao
cliente, tais como: quantidade de
entregas despachadas nos horários
previstos; cumprimento do itinerário pelo
motorista; cumprimento dos prazos de
entrega; níveis de não conformidades
(faltas, trocas, sobras e avarias), dentre
outros. E, talvez, o maior ganho seja o de
permitir ao gestor atuar preditivamente,
impedindo a ocorrência de um
problema.
Por outro lado, começa a surgir no Japão
a discussão sobre a “Sociedade 5.0”, que
busca analisar o futuro do homem, após
a 4a. Revolução Industrial. Há que se
pensar quais atividades prevalecerão
para as máquinas e quais as que serão
mantidas para os homens. Pelo que
especialistas conhecem sobre o estado
atual da tecnologia, ainda se coloca em
dúvida o quanto uma máquina
inteligente poderá sentir, duvidar,
relacionar-se, ter empatia ou mesmo ser
criativa.

Permitir que máquinas tomem decisões
importantes sem levar em conta estes e
outros atributos humanos, parece ser um
passo acima do audacioso.
Muito do que foi dito aqui, sintetiza
conteúdos apresentados pelos
palestrantes da XII Semana Cultural e
Tecnológica da Fatec Barueri, período
em que tivemos a chance de receber
diretores de grandes empresas do ramo
de logística, como Luiz Antonio Rego da
Alcis, Marco Antonio Neves da Tigerlog e
Tarcísio Felisardo da Tegma. De toda
forma, em que pese a figura 1, que se
segue, ilustrar um mundo 100%
conectado, no Brasil, ainda há que se
pensar sobre a cobertura de sinal de
banda larga, para além dos muros do
armazém. Grandes operações de
intralogística já adotam veículos
autônomos de movimentação e
armazenagem, mas ainda há restrições
para veículos de carga autônomos, tendo
como uma das principais barreiras, um
sistema de comunicação de dados mais
confiável, que conecte todos os
participantes da cadeia logística, a
qualquer tempo e de qualquer lugar
(anytime, anywhere).

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST
em Logística

ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA (CST) EM LOGÍSTICA
DA FATEC BARUERI MARCAM PRESENÇA NA XI FATECLOG
Nos dias 23 e 24 de novembro de 2020,
ocorreu a XI Fateclog, um dos maiores
eventos de logística do Brasil. Além de
reunir diversos professores e alunos das
nossas Fatecs, contou também com
estudantes de outras Instituições de
Ensino Superior, bem como
pesquisadores, autores consagrados de
livros na área, executivos do setor e
grandes fornecedores de equipamentos e
serviços de logística.
Sob a orientação do Prof. Euclides Reame
Junior, a Fatec Barueri foi representada
por alunos do CST em Logística, através da
apresentação de pôsteres.
Apresentação de um dos trabalhos dos alunos do CST em Logística
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O tema Aplicação do Diagrama de
Ishikawa em uma Transportadora foi
elaborado pelo aluno Antonilson
Anchieta e visou identificar as causas, que
devidamente trabalhadas, motivaram o
problema de atrasos nas entregas de
uma transportadora. As docentes Eliete
do Nascimento, Giulliane da Silva, Josefa
da Silva, Reni Oliveira, Roseli Tomazoto e
Silvana de Carvalho estudaram a
metodologia da Aplicação do Diagrama
de Pareto em uma Indústria Alimentícia,
visando priorizar os motivos das
devoluções de suas mercadorias, no
processo de entregas.
Ainda sob a orientação do Prof. Euclides,
os discentes Valdeci da Conceição
Ferreira, Guilherme Pereira dos Santos e
Igor Mata da Silva discutiram os aspectos
da Logística Interna, também conhecida
como intralogística, em um Rede
Varejista Nacional. Dentre outros,
concluiu-se que a integração entre
pessoas é fundamental para a resolução
de problemas operacionais, envolvendo
temas como giro de estoques e
relacionamento com fornecedores.

Os alunos Bruno Souza de Aguiar e
Jocélia Lemos Nascimento analisaram o
tema de Logística Reversa no Descarte
de Medicamentos Pós Consumo e as
alunas Ariane Macedo dos Santos De
Oliveira e Maria de Lourdes Holanda da
Costa trataram de questões relativas às
Estratégias de Comercialização do
Magazine Luiza em plena pandemia.
Além de terem os seus trabalhos
aprovados pelos pareceristas da XI
Fateclog, nossos alunos tiveram a
oportunidade de apresentá-los, através
de aplicativo online, aos mediadores e a
um conjunto de pessoas, que integravam
as diversas salas digitais. Ficou patente a
excelência dos conteúdos e das
apresentações, evidenciada pela
qualidade dos comentários e perguntas
formuladas pelos participantes.

Sentimo-nos gratificados em verificar
que os objetivos da formação do
tecnólogo de logística foram
amplamente cumpridos pelos nossos
alunos. Além de terem tocado em
assuntos, que dizem respeito às questões
críticas das operações logísticas, é
Também sob a orientação da Prof.ª Diana patente a transformação dos discentes,
Marques dos Anjos, contamos com
através da demonstração de
alunos já formados pela Fatec Barueri,
competências que sinalizaram a sua
que tiveram trabalhos aprovados neste
capacidade de não apenas saber fazer,
Simpósio.
mas, principalmente, pensar o fazer.

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST
em Logística

Assim,
finalizamos,
cumprimentando
docentes e
alunos pelo
esforço,
brilhantismo e
qualidade dos
trabalhos.

15 DE OUTUBRO – DIA DO PROFESSOR
Nosso respeito, nosso
reconhecimento e
admiração pela
atividade profissional
tão zelosamente
exercida que forma
todos os profissionais!
Feliz Dia dos
Professores!

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

Parabéns a todos os
docentes!
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CST EM GRH: RECEPÇÃO AOS CALOUROS (2020/2)
No dia 02 de setembro ocorreu as boas-vindas, para os ingressantes do 1º semestre
do CST em Gestão de RH. A recepção já se tornou um evento habitual do curso.
Todavia, em virtude das aulas remotas, neste semestre fizemos uma recepção
virtual. O evento foi criado pelos próprios alunos, os quais formaram a seguinte
comissão: na cordenação geral das atividades estava nosso coordenador, Prof. Me.
Givan Furtuoso da Silva, na elaboração da programação, orientados por mim
(Profa. Margibel) os discentes: Victor de Almeida Souza e Vinícius Conceição (2º
semestre), Bianca Luisa Ferreira Gonzaga e Rosivaldo Matheus Melo da Silva (3º
semestre), Alice Solano, Estela Cardoso, Hellen Duarte, Nathalia Horai e Paulo
Borges (4º semestre).

Antes da abertura do evento, os alunos se
depararam com imagens como estas.
A programação foi bem interativa. Na
abertura, o coordenador apresentou as
boas-vindas enfatizando sobre o espírito
de acolhimento, nesta época de
distanciamento social. Em seguida, a
Profa. Sandra, tutora do 1º semestre,
também reiterou sobre o diferencial que
este tipo de interação proporcionou aos
alunos ingressantes. A discente Estela fez
a apresentação dos alunos que formaram
a comissão, Bianca e Vitor falaram sobre a
necessidade de partilhar esse momento,
além de apresentarem algumas fotos das
recepções anteriores que ocorreram na
Fatec. Confira as fotos.

Prof.ª Dr.ª Margibel A.
de Oliveira
CST em Gestão de
Recursos Humanos

Prof.ª Sandra Peres
CST em Gestão de
Recursos Humanos

Antes da abertura do evento, os alunos se
depararam com estas imagens.

Antes da abertura do evento, os alunos
se depararam com imagens como estas.
A programação foi bem interativa. Na
abertura, o coordenador apresentou as
boas-vindas enfatizando sobre o espírito
de acolhimento, nesta época de
distanciamento social. Em seguida, a
Profa. Sandra, tutora do 1º semestre,
também reiterou sobre o diferencial que
este tipo de interação proporcionou aos
alunos ingressantes. A discente Estela
fez a apresentação dos alunos que
formaram a comissão, Bianca e Vitor
falaram sobre a necessidade de partilhar
esse momento, além de apresentarem
algumas fotos das recepções anteriores
que ocorreram na Fatec. Confira as fotos
ao lado.
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Na sequência, Estela e Paulo conduziram uma dinâmica que foi representada na
seguinte nuvem de palavras.

Prof.ª Dr.ª Margibel A.
de Oliveira
CST em Gestão de
Recursos Humanos

Os alunos do 1º semestre do curso de Gestão
de Recursos Humanos ficaram encantados e
surpresos com a calorosa recepção de boasvindas recebida. Para demonstrar sua
gratidão, eles organizaram uma comissão,
composta pelos estudantes: Caroline Ferreira,
Juliana Oliveira Malta, Juliana Oliveira da Silva,
Ketlyn Souza, Larissa da Conceição, Nayara
Fernandes, Ranielen de Souza, Vitória
Fernandes e Viviane Batista e gravaram um
vídeo de agradecimento à recepção de boasvindas. Esta ação dos alunos recebeu o apoio
e supervisão do coordenador do curso Prof.
Me. Givan Fortuoso da Silva e da Profa. Me.
Sandra Regina Peres, conforme foto de
abertura do vídeo e dos participantes.

Prof.ª Sandra Peres
CST em Gestão de
Recursos Humanos

Após a edição, os alunos
ingressantes exibiram o vídeo de
agradecimento para os veteranos
do 2º, 3º e 4º semestres do CST de
Gestão de Recursos Humanos nas
seguintes datas: 28/09/20 (2º e 3º) e
07/10/20 (4º). O evento ocorreu online e contou com a presença do
coordenador do curso Prof. Me.
Givan Fortuoso da Silva, Profa. Me
Sandra Regina Peres e dos
estudantes: Caroline Ferreira de
Sousa Silva, Ketlyn Souza, Nayara
Alves Fernandes, Ranielen de Souza,
Rosangela Gadelha de Lima e Taila
Machado da Silva que
representaram a turma do 1º
semestre. Em seguida, a
representante da turma do 1º
semestre, Ketlyn Souza, agradeceu
novamente o carinho recebido.
O vídeo é finalizado com a exibição da foto
dos alunos do 1º semestre com uma frase de
agradecimento, conforme a imagem ao lado.
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ALUNA DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS NA TRILHA DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO DA ASSESSORIA DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVA CPS
O público-alvo da Escola de
Inovadores do Centro Paula Souza
(CPS) é definido por pessoas com
interesse em desenvolver seu próprio
negócio, especificamente alunos e exalunos de cursos técnicos e
tecnológicos do CPS ou de qualquer
instituição de ensino público ou
privado de nível médio, médio-técnico
ou superior, bem como
empreendedores da região.
Nesse contexto, o projeto da discente
da Fatec Barueri, que ficou entre os 50
destaques na Escola de Inovadores
Digital do primeiro semestre de 2020,
foi selecionado para ficar exposto no
“Programa Vitrine” da Assessoria de
Inovação Tecnológica - Inova do
Centro Paula Souza.
A estudante Débora Dias, graduanda
da primeira turma do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, ingressou na Fatec Barueri
no primeiro semestre de 2019.
Além das matérias presentes na grade
curricular, a estudante começou a se
interessar pelos cursos de extensão
oferecidos pela instituição de ensino e
visitas técnicas. Já no segundo
semestre do curso, participou do
Ideathon sobre Economia Circular, que
ocorreu na Universidade Corporativa
da empresa Arcos Dorados, em
Alphaville – Barueri.
Com o conhecimento prévio
acumulado, no terceiro semestre,
apresentou uma ideia para participar
da 10a edição do Escola de Inovadores,
curso de extensão gratuito do Inova,
do Centro Paula Souza (CPS). Esse
projeto tem como objetivo ensinar
pessoas com espírito empreendedor a
transformar ideias inovadoras em
startups. As ideias são avaliadas com
base em critérios como inovação,
viabilidade técnica e potencial de
mercado.
A proposta foi uma das 1.200
selecionadas pelo Inova CPS.

O curso totalizou 40 horas, distribuídas
em dez aulas semanais. abordando
temas como gestão empresarial
básica, design thinking, prototipagem,
Canvas, marketing, tecnologia aplicada
aos negócios, finanças e mercados. Os
participantes também contaram com
o apoio de mentores para a construção
do seu plano de negócios.
Alinhando os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, com um
problema identificado ao seu redor,
idealizou a plataforma “F4v0 Laboratório de RH digital” que
apresentará aplicações de práticas
relacionadas aos processos de
recrutamento e seleção utilizadas por
empresas, que preparem os
universitários para o mercado de
trabalho. Dentro da plataforma os
alunos terão acesso a informações que,
geralmente, teriam que buscar fora do
ambiente acadêmico. Após a
conclusão do curso, todos os alunos
foram certificados. Atualmente, a
aluna se encontra no quarto semestre
de sua graduação e em paralelo
desenvolve seu projeto no Vitrine Inova
CPS junto aos 49 melhores projetos de
negócios desenvolvidos na última
edição do curso.

Prof.ª Dr.ª Alair Helena
Ferreira
Agente de Inovação NOVA CPS Assessoria
de Inovação
Tecnológica

Débora Dias
Aluna do CST em
Gestão de Recursos
Humanos

Percebe-se que essa trilha de inovação
e empreendedorismo pode ser
percorrida pelo aluno que tiver
interesse em participar de atividades
extra-curriculares que participam da
sua formação tecnológica e
humanística.
A Inova CPS está com informações no
site https://inova.cps.sp.gov.br/,
participe das atividades propostas.
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FATEC BARUERI É RECONDUZIDA COMO MEMBRO
DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE BARUERI
Em julho do presente a Fatec Barueri foi reconduzida, por mais dois anos, como
membro da sociedade civil para compor o Órgão Gestor da Política Municipal de
Educação Ambiental (OGPMEA). A Fundação Alphaville e a Rede Eco são os outros
membros representantes da sociedade civil. Na composição do OGPMEA, a
representação do poder público municipal se dá com a participação da Secretaria
de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), da Secretaria de Educação e da
Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB).
O Órgão Gestor da Política
Municipal de Educação
Ambiental é responsável
Política Municipal de Educação
Ambiental, instituída pela
Prefeitura Municipal de Barueri,
por meio da Lei nº 2124, de
março de 2012, que diz que a
educação ambiental
compreende os processos
permanentes de
aprendizagem e formação,
individual e coletiva, para reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências, visando à melhoria da qualidade da vida e
uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que a integra.
Ao integrar esse importante órgão municipal, a Fatec Barueri reitera o seu
compromisso com a educação, colaborando com a construção de uma Política
Municipal de Educação Ambiental, pois, na sua atuação, o OGPMEA ressalta a
importância da educação ambiental, como componente essencial.

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

PALESTRA SOBRE CRISE CLIMÁTICA PARA OS
ALUNOS DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
Na data de 14 de setembro de 2020, foi apresentada a Palestra “Crise Climática: o que
tenho a ver com isso?” para os alunos do Curso de Tecnologia em Comércio Exterior
da Fatec Barueri. A Palestra foi ministrada pela Gestora Ambiental Letícia Sanfilippo
Rojas para discentes da disciplina de Comércio Exterior e Sustentabilidade a convite
da Prof.ª Rejane Gonçalves da Rocha. Na ocasião, a palestrante teve oportunidade de
apresentar e discutir com os alunos e docente aspectos importantes sobre a
correlação entre temas relevantes como economia e as radiações solares, atividades
antrópicas e aquecimento global.

Prof.ª Me. Rejane Rocha
CST em Comércio
Exterior

Dessa forma, foram expostos e debatidos assuntos relacionando com os efeitos
causados por ações do homem que refletem no meio ambiente e, por consequência,
na economia, na vida das espécies terrestres, na temperatura global, nas influências
no ciclo hidrológico e no aparecimento de doenças relacionadas a este sistema.
Essas discussões são extremamente relevantes para o desenvolvimento do senso
crítico nos alunos, assim como para estimular o desenvolvimento de projetos que
almejam fins mais sustentáveis e envolvimento das pessoas em mudanças de
atitudes.
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ALUNOS DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA
FATEC BARUERI REALIZAM VISITA MONITORADA
VIRTUAL AO MUSEU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP
Aproveitando a “era” de aulas remotas e “unindo o útil ao agradável”, a Profa. Me.
Josefa Florencio do Nascimento realizou uma visita virtual ao Museu do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – TJSP com os seus alunos do 1º. e 2º. Semestres das
disciplinas de Direito Público e Privado e Direito Internacional do Curso de
Comércio Exterior - Período Noturno da Fatec Barueri.

Profª Me. Josefa do
Nascimento
CST em Comércio
Exterior

Fatec Barueri e Museu TJSP

Mostrando que os alunos estão realmente tirando
proveito dos benefícios das ferramentas que a
tecnologia está oferecendo a área Pedagógica, bem
presente nessa Pandemia, a visita virtual ocorreu em
15 de outubro de 2020, das 11h às 12h, por meio de
link na plataforma Microsoft Teams.
As tratativas para a realização da visita foram por email, a partir da solicitação da professora e o pronto
atendimento por meio de convite da equipe do
Museu do TJSP, que fica localizado na Rua Conde de
Sarzedas, 100 Liberdade São Paulo -SP.
E com boas vindas aos visitantes pela equipe do
Museu do TJSP, e orientação para utilização do chat
para perguntas, iniciou-se a visita com tour virtual e
explicações.
Apresentação
Criado pela Portaria 2815/95, o Museu do Tribunal de
Justiça, tem por principal objetivo preservar e
divulgar os elementos materiais relacionados à vida
e tradições do Poder Judiciário Paulista. Inaugurado
em 1º de fevereiro de 1995, no Palácio da Justiça,
este setor cultural tem por função realizar a
levantamento de todo acervo histórico existente no
Estado de São Paulo, a fim de designar locais
adequados à sua exposição, bem como proceder à
necessária catalogação e preservação.
Pela montagem de núcleos permanentes e
exposições temporárias, cumpre a importante
missão de preservar para as novas gerações a
história e os objetos ligados à evolução do Poder
Judiciário Paulista, com destaque aos eminentes
vultos do passado que marcaram época desde a
implantação do “Tribunal da Relação”, em 1874, na
então província de São Paulo.

O Museu do Tribunal, desde 2007, encontra-se
sediado no Palacete Conde de Sarzedas, onde
mantém importantes coleções atinentes à criação e
evolução do Poder Judiciário paulista, bem como
dois núcleos de exposições permanentes,
localizados no Palácio da Justiça, “Sala
Desembargador Emeric Levai” e “Espaço Cultural
Poeta Paulo Bomfim” . Exposições temporárias –
itinerantes são inauguradas junto à “Sala dos Passos
Perdidos” – hall de circulação principal da Sede do
Poder Judiciário.
Acervo
O acervo do Museu do Tribunal de Justiça é
múltiplo e variado, sendo composto, dentre outros,
por objetos, móveis de estilo, processos e
documentos de interesse histórico, vestimentas,
quadros histórico artísticos e bens arquitetônicos. A
composição do acervo é eclética, mas nem por isso
deixa de dialogar entre si, afinal fazem parte de uma
mesma missão que é a de divulgar e preservar a
história do Tribunal bandeirante. O Tribunal de
Justiça de São Paulo ao possibilitar que todo esse
trabalho seja realizado pelo seu Museu institucional,
está cumprindo seu papel de guardião da memória,
seja do poder judiciário paulista e nacional, como
também da história tupiniquim.”
“Matraca”
O acervo do Museu do TJSP, guarda uma réplica da
Matraca usada na Revolução de 1932. “(...) Durante o
período de combate, Mendes desenvolveu a
matraca - originalmente chamado de catraca equipamento que possuía manivela e uma roda
dentada. Ao ser acionada, os dentes batiam em uma
placa de metal e o som simulava uma rajada de
metralhadora.
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Profª Me. Josefa do
Nascimento
CST em Comércio
Exterior
“Matraca”, do acervo do Museu do
TJSP
Fonte:
https://g1.globo.com/sp/piracicabaregiao/noticia/2019/07/09/daimportancia-politica-a-invencao-damatraca-a-participacao-depiracicaba-na-revolucao-de1932.ghtml

A tentativa era evitar o avanço das tropas varguistas
diante da falta de munição", segundo Netto. "É por
isso que foi inventada a matraca, pois não tinha
dinheiro, então a matraca imitava só o barulho das
balas. Não tinha dinheiro, não tinha financiamento".
Relatos de alunos
E quem disse que visita a museu é “sem graça”?
Vejam como a nossa se encerrou, desde os
comentários dos alunos regados a entusiasmo,
como: “Na visita o ao Museu eu pude observar que
os funcionários que participaram da visita on-line
estavam claramente dispostos a responder
quaisquer perguntas relacionadas ao tema, fazendo
com que todos ficassem bastante confortáveis. O
museu foi explorado com uma narrativa
interessantes sobre as diversas exposições através de
um vídeo gravado anteriormente. Nesse vídeo,
diversas pessoas explicaram as peculiaridades das
exposições, o que criou certo dinamismo já que o
narrador ou narradora mudava com uma frequência
agradável. Tanto a história do prédio que abriga o
museu, quando os artefatos que nele são
apresentados são abordados com detalhes de modo
que todos pudessem entender o que estava sendo
comentado. A história abrange desde a função
original do prédio até o momento em que o mesmo
foi tombado para ser utilizado como museu. Já os
artefatos incluem objetos de época, roupas
significativas utilizadas nos primeiros tribunais de
São Paulo, máquinas de escrever, entre outros
artigos de importância na área de direito
(principalmente na localidade de São Paulo).“
“Visita produtiva”, “Eu gostei muito”, “Café com
cultura”, “Obrigada professora”, “A visita não foi
cansativa como muitos podem pensar, já que
muitas vezes visitas à museus são relacionadas ao
tédio, pelo contrário: a visita on-line contou com o
vídeo já mencionado e com apresentações em

Powerpoint, sendo que ao final foram respondidas
algumas perguntas feitas por alunos.”, “(...) fico
contente em poder ter contribuído”, “Perfeito,
professora. Muito obrigada!”, “Parabéns professora.
Foi ótimo. Muito instrutivo.”, “Seguramente, eu amei
a visita. Achei super produtiva. (...) Será muito bom
ver tudo ao vivo”.
Tais relatos e dentre outros, bem como a
contribuição e participação dos alunos, a aceitação
em receber as informações por parte dos que não
puderam realizar a visita, fazem crescer o incentivo à
procura por possibilidades para proporcionar-lhes
momentos de aprendizado e cultura. Vez que o
professor é considerado “facilitador de informações”.
Os alunos que realizaram a visita receberão
certificado do Museu em nome da Fatec Barueri e
da professora que os acompanhou. E, adentrando
em nossa parte pedagógica, eles ainda levarão essa
atividade extra curricular para salas de aulas e, de
forma expositiva, passarão as informações recebidas
aos demais colegas de suas respectivas turmas.
No final da visita, os agradecimentos feitos pela
professora à equipe do Museu do TJSP, por ter
proporcionado aos seus alunos momentos
descontraídos com informações de cultura, se
estendeu às autoridades da Fatec Barueri, a pessoa
do Coordenador do Curso de Comércio Exterior,
Prof. Sérgio Dias e a Diretora Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro, pela autorização e confiança,
tornando possível a realização da visita.
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Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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)

Visite-nos em:
www.fatecbarueri.edu.br
/fatecbaruerioficial
/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
Design - Semana de Tecnologia (2020)
Discente Felipe Yago Felix Cipriano
(Autor do layout: Prof. Josenilson "Joy")
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