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VENCEMOS 2020!
Estamos felizes com a
chegada do final do
semestre e do ano tendo
vencido desafios impostos
pelo momento, e de
maneira formidável.

CHEGAMOS LÁ JUNTOS!
E utilizando a tecnologia
para permanecermos
conectados mantendo os
melhores resultados
educacionais

Desejamos
que o ano
vindouro seja
um presente!
Que nos
traga muitas
alegrias e
muita saúde.
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MENSAGEM DA DIREÇÃO
Estamos chegando no final do ano de 2020 e naturalmente reflexões ocorrem
quanto aos tempos difíceis vividos.
Não obstante o exposto e em que pese estarmos distantes, os desafios nos uniram
ainda mais. Pudemos sentir o quanto o nosso slogan “Juntos somos fortes ...”
acontece de verdade!
“Demos um show” de adequação e de enfrentamento. Fomos criativos, proativos,
pensamos e desenvolvemos soluções. Parabéns valiosa equipe – Comunidade
Fatecana!

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

Unidos nos propósitos de valorização da vida, de preservação da saúde e de
continuidade das atividades acadêmicas, enfrentamos as adversidades,
aperfeiçoamos o entendimento da importância da união, da empatia e do trabalho
colaborativo. Descobrimos capacidades e forças que nem imaginávamos!
Temos o sucesso como o fruto do grandioso trabalho que realizamos em equipe!
A tecnologia nos ajudou muito, mas a competência e o comprometimento de
cada um, somado ao extraordinário clima organizacional que juntos conquistamos
e usufruímos, nos levaram ao êxito no desenvolvimento das atividades.
Estamos saindo de 2020 mais humanos e mais profissionais! Com agradecimentos
a cada um pelo esforço e pela dedicação diária que permitiram juntos vencermos
tantos desafios, desejamos que 2021 seja acima de tudo rico em saúde, trazendo
também alegrias e realizações!

RETROSPECTIVA 2020 – VAMOS RELEMBRAR ALGUMAS DAS
NOSSAS CONQUISTAS!
- Celebração do convênio entre o Centro Paula Souza e o município de
Barueri com vistas a ampliação do prédio da Fatec para a construção do
complexo de hospitalidade e lazer;
- Assinatura do novo termo aditivo ao Convênio de Cooperação TécnicoEducacional celebrado entre o CEETEPS e o município de Barueri,
objetivando a manutenção física da nossa Fatec;
- Emissão de certificados digitais;
- Criação da Secretaria Acadêmica Virtual;
- Comemoração do aniversário de 10 anos do CST em Transporte Terrestre;
- Êxito nos Processos Seletivos: Vestibular 2020.2 e Vestibular 2021.1;
- Fatec Barueri volta a ser polo o CST em Gestão Empresarial – EaD;
- Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
- Recondução da Fatec Barueri perante o Órgão Gestor da Política de
Educação Ambiental de Barueri;
- Realização das VI e VII Semanas de Planejamento e Aperfeiçoamento
Pedagógico;
- Colação de grau de 224 alunos; - Entrega de chips;
- Oferta do Curso Organização de Eventos - Novotec;
- Oferta do Curso “Suporte Básico em Sistemas de Gestão Empresarial”
(Parceria da SDE com a SAP) – Projeto Minha Chance – SDE;
- Realização da XII Semana Cultural e Tecnológica;
- Evolução Funcional – Progressão; - Evolução Funcional – Promoção;
- Envio da documentação para Reconhecimento dos CST em Design de
Mídias Digitais e em Gestão de Recursos Humanos ao CPS e CEE/SP;
- Apresentação dos Trabalhos de Graduação I e II de forma online;
- Aquisição de itens para a Unidade de Ensino; - Produção do vídeo
institucional.
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FATEC BARUERI VOLTA A SER POLO DO CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL - EAD!
Em novembro do presente ano fomos consultados pela administração central do
CPS sobre o interesse em voltarmos a ser polo do CST em Gestão Empresarial – EaD
e, frente a nossa resposta positiva, logramos a oferta de 40 vagas já para o Processo
Seletivo - vestibular 2021.1.

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

Ficamos contentes com a possibilidade da oferta do curso, notadamente pela
demanda do arranjo produtivo local e a excelência do ensino ofertado por meio
deste curso superior, haja vista o máximo conceito ENADE recentemente alcançado.
Parabenizamos a Prof.ª Dr.ª Helena Damélio pelo primoroso trabalho a frente da
Orientação do Polo.

NOVOS TITULADOS DO ANO
Comemoramos a conquista dos nossos colegas, o Prof. Me.
Gustavo Cardoso Garcia, a Prof.ª Dr.ªJuliana Pellegrinelli
Barbosa Costa e o Prof. Dr. Ricardo Zerinto Martins, que
tiveram êxito na conclusão de cursos de pós-graduação
stricto sensu neste segundo semestre de 2020 e agora
possuem nova titulação.
Parabenizamos por terem se dedicado e conduzidos os
esforços para o alcance de títulos acadêmicos. Este é um
ganho especialmente para os nossos alunos que, cada vez
mais, têm a oportunidade de estudar com docentes tão
qualificados e preparados para a construção do saber.
Certamente o sucesso dos colegas nos inspira a também
buscarmos continuamente avançar nos estudos e pesquisas
acadêmicas.
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ESTÁGIOS: DESAFIOS E CONQUISTAS
O ano de 2020 certamente foi desafiador, em virtude da situação atípica vivenciada
por toda comunidade fatecana. Em primeiro lugar, temos de destacar que a falta
de contato – presencial na secretaria da Fatec – tornou os trâmites relacionados ao
estágio, uma tarefa desafiadora.
O que antes era uma atividade corriqueira de orientar os alunos presencialmente,
transformou-se em uma atividade mais trabalhosa, sendo necessário abrir na
Secretaria Acadêmica Virtual um campo de solicitação voltado somente para o
Estágio dos Cursos, já que os orientadores também estão realizando as suas
atividades remotamente.

Srta. Maria Cristina
Pacheco Lima Diretora de Serviços
Acadêmicos da
Fatec Barueri

Todavia, essa falta de contato físico – seja no balcão da secretaria ou na sala da
orientação de estágios dos cursos - não impossibilitou a concretização de muitas
atividades como:
1) Firmar novos convênios;
2) Receber a documentação das equivalências (via secretaria virtual);
3) Dar andamento a todas as documentações de estágio dentro dos prazos da
Secretaria.
Este trabalho realizado em conjunto, com espírito colaborativo entre os funcionários da Secretaria Acadêmica,
orientadores de estágio, coordenadores dos cursos, diretoria de serviços acadêmicos e direção da Fatec
Barueri, foi essencial para o êxito.
Cabe-nos expor que, nossa meta principal vai muito além do aluno cumprir as horas necessárias para concluir
o estágio. Nosso objetivo é aproximar a Fatec do setor produtivo, garantindo assim a empregabilidade dos
nossos discentes.
Assim, fechamos 2020/2 com 100 convênios vigentes com empresas!

OS TRABALHOS CONTINUAM...
• Reconhecimento do CST em Design de Mídias Digitais;
• Reconhecimento do CST em Gestão em Recursos Humanos;
• Reestruturação do CST em Comércio Exterior;
• Reestruturação do CST em Eventos;
• Reestruturação do CST Logística;
• Reestruturação do CST Transporte Terrestre.
Os desafios impostos pela Pandemia em 2020 não obstaram a continuidade dos trabalhos desenvolvidos
pelas coordenações de cursos, equipe administrativa e direção da Fatec Barueri. Dentre estes, destacamos o
protocolo do reconhecimento do CST em Design de Mídias Digitais no Conselho Estadual de Educação –
CEE/SP e a entrega do processo de reconhecimento do CST em Gestão de Recursos Humanos na Unidade de
Ensino Superior de Graduação – CESU/CPS.
Os processos de reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em
Eventos, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Transporte Terrestre, objetivando a revisão, a modernização
e atualização do Projeto Pedagógico do Curso de acordo com as necessidades do arranjo produtivo local,
trabalhando as ementas, objetivos e bibliografias, ajustando o PPC para enfatizar as competências e
habilidades que os egressos da Fatec Barueri devem ter avançam.
Assim, externamos os nossos agradecimentos e parabenizamos os coordenadores dos Cursos Superiores de
Tecnologia em Design de Mídias Digitais - Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Jr., de Gestão de Recursos
Humanos - Prof. Me. Givan Furtuoso, de Comércio Exterior – Prof. Esp. Sérgio Dias Teixeira Junior, de Eventos Prof.ª Dr.ª Viviane Minati Panzeri, de Logística - Prof. Me. Fernando Antonio Degobbi e de Transporte Terrestre Prof.ª Dr.ª Lilian Marques Silva, aos professores dos referidos cursos, a direção e a nossa equipe técnicaadministrativa da nossa Unidade de Ensino, todos juntos e focados no mesmo objetivo para conquistarmos os
melhores resultados nos processos de avaliação que em breve passaremos e de reestruturação dos projetos
pedagógicos dos cursos.
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RECENSEADOR INSTITUCIONAL (RI)
No último dia 19 de novembro, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria
n.º 984 do Ministério da Educação (MEC), de 18 de novembro de 2020, que altera
o nome do responsável pelo preenchimento do Censo da Educação Superior de
Pesquisador Institucional para Recenseador institucional (RI).
A alteração foi motivada pelo fato de a figura do pesquisador institucional,
responsável pelo preenchimento do Censo da Educação Superior, ser,
reiteradamente, confundida com a do Procurador institucional (PI), responsável
pelas informações do Cadastro e-MEC e dos processos regulatórios
correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, embora muitas vezes
ambas as funções sejam realizadas pela mesma pessoa.

Prof. Dr. Leandro
Zeidan Toquetti
Coordenador
de projetos na CESU

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, é o instrumento
de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior
(IES) que ofertam cursos de graduação e sequencias de formação específica, além
de seus alunos e docentes.
O Censo da Educação Superior utiliza as informações do cadastro do Sistema eMEC, em que são mantidos os registros de todas as IES, seus cursos e locais de
oferta. A partir desses registros, o Censo coleta informações sobre a infraestrutura
das IES, vagas oferecidas, candidatos, matrículas, ingressantes, concluintes e
docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria
administrativa.
O objetivo da coleta é oferecer informações estatísticas confiáveis, que permitam conhecer e acompanhar o
sistema brasileiro de educação superior; subsidiar o Ministério da Educação com informações estatísticas para
as atividades de acompanhamento e avaliação, programas de expansão e de melhoria da qualidade deste
nível de ensino, entre outros; disponibilizar dados para o cálculo de indicadores que fundamentam a
formulação e a implementação de políticas públicas e contribuir com o trabalho dos gestores das IES e
demais gestores de governo, de instituições de âmbito público ou privado, pesquisadores, especialistas e
estudantes do Brasil e de outros países, bem como de organismos internacionais.

RELEASE PÓS EVENTO - DESMISTIFICANDO O ENADE NAS FATECS
No dia 04 de novembro de 2020 foi realizada, no período vespertino das 14h até 18h a capacitação
“Desmistificando o ENADE nas FATECs”, na modalidade remota, utilizando-se a plataforma Microsoft Teams,
organizado pela CESU – Unidade do Ensino Superior do Centro Paula Souza.
A capacitação foi ministrada pela Equipe de Avaliação do Ensino Superior do Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e mediada pelo Prof. Leandro Zeidan Toquetti, Coordenador de Projetos
da CESU, tendo tido ainda suporte da Equipe de Formação Continuada da CESU, por meio das Professoras
Esmeralda Aparecida de Oliveira, Janaina Rute da Silva Dourado, Renata Castro Cardias e o Prof. Luciano
Camilo Malvesti.
A Equipe de Avaliação do Ensino Superior do INEP contou com a participação dos seguintes palestrantes:
• Prof. Moaci Alves Carneiro: Diretor de Avaliação do Ensino Superior
• Profa. Suzi Mesquita Vargas: Coordenadora de Estatística e Indicadores da Educação Superior
• Prof. Ulysses Teixeira: Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais e Coordenador de
Gestão de Exames
• Prof. Robson Quintilio: Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais
A Capacitação versou sobre os seguintes assuntos:
• Contextualização do Enade, ciclo 2017-2019;
• Perfil Socioeconômico dos estudantes concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia;
• Resultados Gerais dos Cursos Superiores de Tecnologia no Enade
• Explorando as Devolutivas do Enade: Relatórios, Microdados e Boletim do Estudante
• Indicadores de Qualidade da Educação Superior
• Análise do comprometimento dos estudantes com o Exame
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A abertura do evento foi feita pelo Coordenador Técnico da CESU, Prof. Rafael
Ferreira Alves, seguida das apresentações proferidas pelos Profs. Moaci Alves
Carneiro, Ulysses Teixeira, Suzi Vargas e Robson Quintilio.
Quanto ao público participante, o número de inscritos foi 280 e, em média, 265
assistiram a Capacitação e 243 responderam o questionário de satisfação após o
evento. Dentre os participantes, estiveram presentes Coordenadores de curso,
Procuradores Institucionais das FATECs, Diretores Acadêmicos, Diretores de FATEC,
Gestores Pedagógicos Regionais, Funcionários administrativos da CESU e
Coordenadores de Projetos da CESU.
Durante as apresentações dos palestrantes várias perguntas dos participantes já
iam sendo respondidas, no intuito de ganhar tempo. Após a término das
apresentações, foi aberto um espaço para que alguns Coordenadores de cursos de
FATEC, pré selecionados, contassem suas experiências na análise dos resultados do
ENADE e como utilizaram estas informações no replanejamento das ações de
melhoria dos cursos que coordenam.

Prof. Dr. Leandro
Zeidan Toquetti
Coordenador
de projetos na CESU

Os coordenadores que participaram desta etapa foram:
• Prof. Anibal Evaristo Fernandes – Coordenador do CST em Gestão da Produção Industrial – FATEC
Guaratinguetá
• Prof. Antonio Lechugo Rubio – Coordenador do CST em Gestão da Produção Industrial – FATEC Itapetininga
• Prof. Benedito Carlos Florencio Silva – Coordenador do CST em Gestão Empresarial – FATEC Indaiatuba
• Prof. João Carlos Lopes Fernandes – Coordenador do CST em Análise e Desenvolvimento de sistemas – FATEC
São Caetano do sul
Os depoimentos destes Coordenadores de curso contextualizaram ainda mais as informações apresentadas
pelos palestrantes, e trouxeram grandes esclarecimentos aos colegas presentes no evento.
Ao término do evento, os participantes foram direcionados ao link do Microsoft Forms para responder o
questionário de satisfação, sendo esta a etapa assíncrona do evento. A figura abaixo apresenta as notas
médias que os participantes deram para o evento, numa escala de 0 a 5:
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APRESENTAÇÃO DAS BANCAS DE TG 1 E TG 2
Conforme previsto no nosso calendário acadêmico, de 30 de novembro a 04 de
dezembro de 2020, tivemos as apresentações dos Trabalhos de Graduação I e II
dos nossos Cursos Superiores Tecnologia.
Foram apresentados 83 trabalhos por meio da ferramenta MS Teams, sendo cada
banca composta pelo professor orientador e dois professores convidados.
Na ocasião, demos publicidade aos links de acesso aos ambientes virtuais criados
e destinados as apresentações por meio de Portaria da Direção divulgada nos emails institucionais, bem como no nosso site, para que todos pudessem prestigiar
os colegas.
Parabenizamos a atuação dos
coordenadores dos cursos, dos
professores orientadores, do
Prof. Dr. Nailton Matos, que
desenvolve projeto acadêmico
de apoio pedagógico, todos os
envolvidos neste processo de
ensino e de aprendizagem, e
em especial dos nossos alunos
pelos belíssimos trabalhos
apresentados. Motivo de muito
orgulho para a nossa faculdade.

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

CARINHOS COM A NOSSA FACULDADE
Continuamos trabalhando zelosamente para termos a nossa faculdade cada vez mais acolhedora e funcional.
Neste sentido, realizamos o envio de projetos para Fundação de Apoio à Tecnologia - Fat com vistas a termos
a doação de itens para a Fatec Barueri. Felizmente tivemos êxito nos trabalhos e já recebemos os seguintes
itens abaixo:

Carrinho de
restaurante

Duas Tvs de
50 polegadas

Sofás de 3 e
de 2 lugares
para o saguão

Ainda há muito o que pode ser feito, por isso continuamos a
atuar junto à FAT, ao município de Barueri e ao CPS, para que a
Fatec Barueri possa continuamente atender as necessidades dos
nossos alunos, professores e corpo técnico-administrativo.
Nos faltam braços, mas nos sobram esforço e dedicação para
alcançar as melhorias que valorizam ainda mais a nossa Fatec.

Carrinho
de armazém

6

BOLETIM INFORMATIVO

Edição 12

FATEC BARUERI - 2020

RECONDUÇÃO DA PROFA. LAURA LAGANÁ E DA
PROFA. EMILENA
A Profa. Laura Laganá e a Profa. Emilena Josimari Lorenzon Bianco foram
reconduzidas aos seus respectivos cargos, por meio da publicação no D.O.E. do
Decreto do Governador do Estado de São Paulo, João Doria, para uma gestão de
mais 4 (quatro) anos à frente da autarquia.
Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec
Barueri

Fonte:
site do CPS

Isto ratifica a confiança que o governador deposita no trabalho desenvolvido pela nossa Diretora
Superintendente, bem como Vice Diretora Superintendente.
Reiteramos os nossos votos de sucesso à Profa. Laura e à Profa. Emilena na continuidade dos trabalhos de
excelência que juntas desenvolvem à frente do Centro Paula Souza.

RECONDUÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DA REGIONAL 5 GSP NOROESTE
No dia 30 de outubro de 2020 foi publicada portaria da diretora superintendente do CEETEPS, professora
Laura Laganá, designando a composição do comitê de Diretores das Fatecs do CEETEPS para mandato de
01-11-2020 a 31-10-2021, por meio da qual tive a honra de ser reconduzida como representante da R5 GSP
Noroeste, regional composta pelas Fatecs Barueri, Carapicuíba, Franco da Rocha, Osasco, Santana de
Parnaíba, São Paulo e Sebrae.
Muito grata pela oportunidade concedida e confiança depositada, ciente das responsabilidades, juntamente
com o todos os colegas docentes que estão ocupando cargo de diretor de Fatec na Regional 5 GSP Noroeste
prossigo com satisfação e esmero os trabalhos.
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EVOLUÇÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO
No mês de novembro/2020, os docentes contratados por prazo indeterminado e
servidores administrativos com emprego público permanente participaram o
processo de Evolução Funcional – Progressão, sendo avaliados e pontuados por
03 frentes, sendo elas: documentos para atualização profissional, avaliação do
superior imediato e/ou equipe de trabalho e sua própria auto-avaliação.
Neste ano tivemos 48 participantes, sendo que cerca de 96% deste total tiveram
a avaliação positiva no processo. Além disso, do total acima exposto,
aproximadamente 34%, ou seja, 16 servidores, já obtiveram um novo
enquadramento no grau do seu emprego público, com efeitos financeiros a
partir de 01/08/2020.

Sr. Wallace Cirilo de
Souza Silva - Diretor
de Serviços
Administrativos da
Fatec Barueri

Parabenizamos todos os docentes e servidores administrativos que participaram
do processo.

EVOLUÇÃO FUNCIONAL – PROMOÇÃO
Ainda no mês de novembro/2020, os docentes
contratados por prazo indeterminado e servidores
administrativos com emprego público permanente
participaram do processo de Evolução Funcional –
Promoção, que consiste na mudança da referência
imediatamente superior a qual está enquadrado em
seu emprego público, caso possua o efetivo exercício de
6 anos na mesma referência e a titulação exigida para
mudança, sendo estes requisitos estabelecidos do
plano de carreira do Centro Paula Souza, instruído pela
Lei Complementar nº 1044/2008 e alterações
posteriores.
Neste ano tivemos 14 participantes no referido processo,
tendo 01 docente com o novo enquadramento na
referência imediatamente superior ao seu emprego
público, com efeitos financeiros a partir de 01/08/2020.
Parabenizamos o docente que obteve êxito neste
processo.

VEM AÍ... ADESÃO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE
Recebemos comunicações do Centro Paula Souza sobre liberação de
inscrição ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (IAMSPE) para servidores celetistas, bem como para seus
beneficiários e agregados, que abrange docentes e servidores
administrativos das Unidades de Ensino e Administração Central.
Estamos aguardando a Instrução, a ser expedida pela Unidade de
Recursos Humanos - URH, que conterá orientações e procedimentos
a serem considerados e adotados, para transmitirmos informações.
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LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ARENA
O CPS realizou a aquisição, por meio de processo de licitação na modalidade
pregão eletrônico, tipo menor preço, de 598 licenças do software Arena com
serviço de manutenção e suporte.
Este software é uma ferramenta para simulação de eventos que permite que
sejam desenvolvidas habilidades de modelagem de processos, análise e
desenvolvimento de projetos, sendo muito utilizada no CST em de Logística.
Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec
Barueri

Algumas Unidades de Ensino já faziam o uso deste software, outras estão sendo contempladas neste
contrato com a empresa Paragon Tecnologia LTDA que possui vigência até 31/12/2022.
Serão disponibilizadas para cada Unidade 20 licenças de uso, exceto a Fatec Baixada Santista que receberá
38 licenças. Essas licenças devem ser instaladas nos laboratórios de informática ou no laboratório do curso
para uso dos alunos quando estivermos com as atividades presenciais.
Mais um ganho para os nossos docentes e alunos que agora dispõem de mais uma ferramenta para auxiliar
no processo de ensino e aprendizagem.

REVISTA CIENTÍFICA DA FATEC BARUERI
Seguimos com os trabalhos para a criação do site da nossa revista científica que projeta-se intitulada InGeTec
– abreviação das palavras “Inovação, Gestão e Tecnologia”. Em breve os nossos docentes poderão submeter
publicações de pesquisas científicas.
Para tanto e com vistas ao contínuo avanço do projeto,
objetivando a disponibilização do site já para o 1º semestre
de 2021, são realizadas reuniões semanais que contam com
a participação da Sra. Naline Belmiro - Assessora Técnica
Administrativa, bem como dos colegas, o Prof. Josenilson
de Oliveira (Joy), o Prof. Luciano Deluqui Vasques e o Prof.
Paulo Rogerio de Medeiros, que conduz de forma
primorosa os trabalhos deste projeto.
Esta é uma frente importante que estamos trabalhando, já
que a Fatec Barueri é uma unidade de ensino superior e
nossa missão, enquanto educadores, é incentivar e
propagar o saber.
Certamente esta será uma grande conquista para a nossa
Fatec!
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VÍDEO INSTITUCIONAL

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

Com vistas ao atendimento da demanda do Conselho Estadual de Educação de
São Paulo para Reconhecimento do CST em Design de Mídias Digitais, no dia 01
de dezembro fizemos a captação das imagens da nossa Unidade de Ensino e no
dia 03 de dezembro de 2020 enviamos o material solicitado.
Apesar do curto prazo para a execução deste trabalho, ficamos extremamente
orgulhosos do resultado, pois vídeo reproduz de forma fidedigna quão
extraordinária é a nossa Fatec Barueri.
As imagens evidenciam a nossa dedicação em oferecer uma estrutura física
agradável, acolhedora e funcional para toda a comunidade fatecana, bem como
para os visitantes e convidados.
Além disso, demonstra o quão ativos estamos nas ações voltadas a melhoria
contínua da Unidade, mesmo estando todos atuando de forma remota.
Este material também foi utilizado na divulgação do nosso Processo Seletivo –
vestibular 2021.1, já que, por meio dele, é possível que o candidato conheça toda
a nossa infraestrutura e isso seguramente faz toda a diferença na escolha da
instituição em que avançará os estudos.

INSCRIÇÃO DA FATEC BARUERI PARA COMPOR O CONSELHO
MUNICIPAL DE TURISMO DE BARUERI – COMTUR
No dia 02 de dezembro, apresentamos, em face do deferimento
da inscrição, documentação com vistas a composição do
Conselho Municipal de Turismo de Barueri – COMTUR para
participação do Pleito Eleitoral Municipal, com vistas a mandato
de 02 (dois) anos referente ao biênio 2020/2022.
Para atuação nesta frente indicamos junto ao Conselho a Prof.ª
Dr.ª Viviane Minati Panzeri (titular) e a Prof.ª Me. Barbara
Gambaré dos Santos (suplente).
O conselho é uma união de esforços entre o Poder Público e a
Sociedade Civil, de caráter deliberativo e consultivo, para o
assessoramento da municipalidade em questões referentes ao
desenvolvimento turístico da cidade de Barueri.
Estamos sempre buscando atuar junto aos órgãos municipais
para que a Fatec Barueri possa contribuir nas discussões de
políticas públicas e gestão estratégica
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PROGRAMA MINHA CHANCE – FATEC BARUERI
ALUNOS DÃO SHOW NAS APRESENTAÇÕES DOS
PROJETOS DA SAP!
No dia 16 de dezembro tivemos as apresentações dos projetos desenvolvidos
pelos alunos que participam do curso Suporte Básico de Gestão Empresarial da
SAP por intermédio do programa Minha Chance - iniciativa do Governo do
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
em parceria com empresas do setor privado, além do Centro Paula Souza.

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

Na ocasião, tivemos a participação da Sra. Carolina Penteado Bastos, Vice- presidente da SAP; dos
colaboradores da empresa Ramo Sistemas Digitais, o Sr. Celso Tau Zymberg, Diretor de Operações; o Sr.
Renato Ishikawa, Gerente de Costumer Experience; o Sr. Luiz Ricardo Assis, Instrutor Ramo Treinamentos,
bem como dos nossos queridos professores Gilmar Pinheiro que ministrou aulas no curso e o Prof. Marcelo
Eloy Fernandes que coordenou o projeto, bem como o Prof. Carlos Antonio de Lima Penhalber.
As apresentações foram extraordinárias, os nossos alunos deram um show! Nós, enquanto docentes, ficamos
muito orgulhosos e emocionados em poder ver o resultado da dedicação, competência e comprometimento
que possuem.
Este curso, fruto do Programa Minha Chance, está possibilitando que os alunos tenham muitas
oportunidades no mercado de trabalho, pois ter a certificação SAP é um grande diferencial e muitas
empresas buscam por profissionais com esta expertise.

RECONDUÇÃO DOS COORDENADORES DOS CST EM EVENTOS E
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Após realização do processo de Consulta para a Coordenadoria dos CST em Eventos e Gestão da Tecnologia
da Informação da Fatec Barueri, com apuração de votos, obedecendo as diretrizes do Centro Paula Souza,
com maioria expressiva dos votos, foram designados para mandatos de 2 (dois) anos os professores:
Professora Dr.ª Viviane Minati Panzeri para exercer por mandato a função de Coordenadora do Curso
Superior de Tecnologia em Eventos; e
Professor Me. Oswaldo Soulé Junior para exercer por mandato a função de Coordenador do Curso Superior
de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação.
Parabenizamos os colegas pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no exercício da função, bem
como pela recondução lograda!
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ALUNOS E EGRESSOS DO CST EM EVENTOS
PARTICIPAM DE EVENTOS CIENTÍFICOS
A Coordenação do Curso de Eventos tem orgulho em comunicar a participação de
nossos alunos e egressos em simpósios e congressos para apresentação dos
trabalhos de graduação, sob a orientação das Professoras Margibel Adriana de
Oliveira, Renata Giovanoni Di Mauro e Viviane Veiga Shibaki, a saber:
As alunas Maria Clara Silva, Sandra Caroli e Thaís Aparecida Macedo Ribeiro,
sob a orientação da Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro, apresentaram o
trabalho “Partida de futebol como evento esportivo: a responsabilidade do
clube com o sócio torcedor”, na forma de apresentação oral, durante o 20º.
Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC), ocorrido virtualmente em
10 de dezembro de 2020.

Profª Dr.ª Viviane
Panzeri
Coordenadora do CST
em Eventos

Os alunos Cleison Emanoel da Silva e Marinna Monteiro Tuma, sob a orientação
da Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira, apresentaram o trabalho “O
crescimento e a popularização do carnaval de rua na cidade de São Paulo”, na
forma de pôster, durante o 22º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica
da FATEC-SP, ocorrido virtualmente em 4 de novembro de 2020.
As egressas Aleandra Alves e Hélida Ferreira, sob a orientação da Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira,
apresentaram o trabalho “O egresso de Eventos e sua atuação no mercado de trabalho”, na forma de
pôster, durante o 22º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da FATEC-SP, ocorrido virtualmente
em 4 de novembro de 2020.
A egressa Gabriely Pimentel, sob a orientação da Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki, apresentou o trabalho
“A expansão da cultura k-pop no mercado de eventos de São Paulo”, durante o 43º Congresso Brasileiro
de Ciências da Comunicação (Intercom), de 1 a 10 de dezembro de 2020 (ver matéria na página seguinte).
A participação dos alunos em eventos científicos é de suma importância para o desenvolvimento da
pesquisa e a interação com a comunidade, fortalecendo o saber acadêmico na nossa instituição.

CONCLUSÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE –
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – PROGRAMA NOVOTEC
Em junho de 2020 recebemos a demanda pelo desenvolvimento do Novotec
Expresso. A proposta deste projeto foi extremamente desafiadora por se desenrolar
em meio a uma pandemia, momento de profunda insegurança sobre o futuro e
inúmeros questionamentos sobre a eficácia do ensino a distância. Iniciar e finalizar o
curso através de uma tela e sem a possibilidade de um contato tête-à-tête com os
alunos nos trouxe muitos desafios.
Em contrapartida, pudemos contar com a participação de docentes profundamente
engajados. A presença do professor Fábio Gorayeb e das professoras Roberta Paiva e
Yara Silva foram essenciais para a finalização desse projeto.

Prof.ª Dr.ª Tassia
do Nascimento
CST em Eventos

Por fim, pudemos reunir junto com os alunos uma série de conhecimentos e
possibilidades que, sem dúvidas, serão partilhados por todos que puderam vivenciar
essa experiência.
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A EGRESSA DO CST EM EVENTOS APRESENTA
TRABALHO NO CONGRESSO DA INTERCOM
Do dia 1º a 10 de dezembro de 2020 ocorreu a 43ª edição do Congresso Nacional da
Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, com
o tema “Um mundo e muitas vozes: da utopia à distopia”. O congresso é conhecido
como o principal evento de pesquisa na área de comunicação da América Latina e
anualmente reúne congressistas para discutir e apresentar artigos científicos
separados por temáticas e divididos em Grupos de Pesquisas, Publicom, oficinas e
minicursos e Intercom Júnior, este último contemplando estudantes de graduação
e recém-graduados de universidades de todo o país.

Gabriely Pimentel Egressa do
CST em Eventos

De forma remota e com uma plataforma digital elaborada pela organização da
Intercom, juntamente com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), tive a grande
oportunidade de apresentar o meu artigo científico com o título “A expansão da
cultura K-pop no mercado de eventos de São Paulo”, fruto de uma adequação do
Trabalho de Graduação II (TG II) desenvolvido no primeiro semestre de 2020 sob
orientação da Prof.ª Dr.ª Viviane Veiga Shibaki, desenvolvido durante o Curso
Superior de Tecnologia em Eventos da Faculdade de Tecnologia de Barueri (FATEC
Barueri). O trabalho foi inscrito e aceito na categoria Interfaces Comunicacionais da
Intercom Júnior e apresentado no primeiro dia do congresso, dia 1º de dezembro
de 2020, terça-feira, no eixo que reuniu pesquisas na área de cultura pop.

Durante todo o processo de pesquisa e escrita do TG I e II, recebi enorme apoio e
incentivo da minha então orientadora, Prof.ª Dr.ª Viviane Veiga Shibaki, a submetê-lo
em um congresso que contemplasse o tema em que trabalhávamos. Inicialmente,
optamos pelo Intercom Sudeste 2020, congresso regional que seria realizado nos
dias 22, 23 e 24 de maio na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas) na cidade de Poços de Caldas (MG).
O evento ocorreria presencialmente e já com o artigo inscrito na mesma categoria, aguardávamos pela
aprovação e apresentação no evento, o que consequentemente eliminaria a necessidade da banca de
avaliação final na instituição. Entretanto, devido a pandemia de Covid-19, o evento foi substituído pelo
congresso Inter Regional e Nacional, do qual optamos pelo Nacional por ser o único que nos possibilitaria
submeter o artigo novamente e ter a experiência de apresentá-lo. Após a aprovação com nota máxima em
ambas as bancas, recebi a carta de aceite da Intercom Nacional para participar e apresentar a pesquisa no
evento.
No ambiente virtual reservado para apresentação, tive a honra de exibir a minha pesquisa e debatê-la com
graduandos e graduados de diversas universidades que trabalharam essencialmente o eixo da cultura pop e
música em aproximadamente 5 horas de evento. Acompanhada pela minha orientadora, pude demonstrar
como o trabalho foi desenvolvido desde a sua concepção, envolvendo escolha do tema, introdução,
problemática, hipótese, referencial teórico até os resultados e considerações finais que foram contemplados
após a aplicação da metodologia de pesquisa no TG II. Após as apresentações, foi possível trocarmos
experiências e conhecimentos a respeito do tema e responder a questionamentos que contribuíram para o
meu desenvolvimento acadêmico.
Ao final, tive a honorabilidade de representar o CST em Eventos, bem como a FATEC Barueri em um evento de
alcance nacional e gerar contribuições para o desenvolvimento de pesquisas na área por meio do trabalho
que orgulhosamente produzi com a minha orientadora. Desde o princípio, meu objetivo foi tornar a minha
paixão um conhecimento científico, do qual eu pudesse explorar e colaborar com a produção científica no
setor de eventos e no curso do qual fiz parte. De modo especial, agradeço a todos os docentes que fizeram
parte desta história e me incentivaram durante todo o período da graduação a seguir com o meu desejo de
fazer parte do ambiente acadêmico.
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SARAU EMPODERANDO IDEIAS – ARTE & POESIA
NA PANDEMIA, PROJETO INTEGRADOR V DO CST
EM EVENTOS
Considerados como pilares do CST em Eventos, os Projetos Integradores
proporcionam aos alunos a prática de todos os conteúdos teóricos constantes no
projeto pedagógico do curso e, a cada semestre, os desafios se intensificam e a
qualidade dos trabalhos também.
Em 2020.2, os alunos do 5º semestre puderam planejar e realizar a quarta edição
do Sarau Empoderando Ideias, evento realizado em parceria com a Associação
para Proteção das Crianças e Adolescentes (CEPAC), de Barueri que este ano teve
como tema “Arte & Poesia na Pandemia”. Eleita como uma das 100 melhores
ONGs de 2020 pelo Instituto Doar com apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e Canal Futura, a CEPAC vem realizado relevante trabalho social junto à Fatec
Barueri.

Prof.ª Dr.ª Viviane
Shibaki
CST em Eventos

Logo do evento
produzido pela
equipe de
comunicação

Em decorrência da necessidade de distanciamento social causada pela pandemia no Novo Coronavírus, o
evento aconteceu no dia 11/11/2020 todo em formato virtual online transmitido pelo Youtube. As crianças e
adolescentes da instituição puderam apresentar expressões artísticas nas categorias poesia, dança e música,
entre outras em vídeos gravados e depoimentos ao vivo. Este ano, os Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) do município participaram como convidados especiais.
Planejar e realizar um evento neste formato e ao vivo foi desafiador e inédito, porém os alunos superaram as
expectativas com sucesso!
Adolescentes assistidos pela
CEPAC receberam o kit
participante do evento (certificado
de participação, balde de pipoca,
pipoca de microondas, chocolates,
lápis de cor e caderno criativo),
idealizado pela equipe de
captação, em que todos os alunos
do 5º semestre participaram.
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GASTRONOMIA ACESSÍVEL E SUSTENTÁVEL COM
FOCO NO EMPREENDEDORISMO É TEMA DE
PROJETO DOS DISCENTES DO CST EM EVENTOS
Os discentes do 3º semestre do CST em Eventos planejaram e executaram, no
âmbito das atividades da disciplina de Projeto Integrador, o evento "ReinventaGastronomia Acessível e Sustentável" com a orientação da Prof.ª Me. Margarete
Bonaldi Ascencio Cansado.
Devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a turma optou desde o
início por realizar um evento online e a partir da união das ideias coletadas durante
o brainstorming, chegaram à conclusão de que poderiam auxiliar e incentivar as
pessoas a se reinventarem após terem as suas rendas afetadas pela pandemia.
Diante dessa ideia pré definida, o objetivo principal do evento foi realizar um
workshop online de gastronomia sustentável, visando promover o
empreendedorismo no Brasil como fonte alternativa de renda dentro do atual
contexto mundial.

Amanda Cristina de
Almeida - aluna do
2º semestre do
CST em Eventos

Juliana Xavier
Antonini - aluna do
2º semestre do
CST em Eventos

A escolha das chefs foi realizada com base na análise de perfil, pois os discentes
queriam pessoas que tiveram que se reinventar durante a pandemia e que
pudessem contar as suas histórias e incentivar aqueles que buscavam uma
alternativa para gerar renda. Da mesma forma foram escolhidas as receitas do
doce da casca de melancia e do pão de beterraba, pensando na praticidade e nos
ingredientes de baixo custo e com alto aproveitamento para evitar o desperdício.
A ambientação foi elaborada de acordo com a paleta de cores do evento e na
utilização da matéria prima das receitas para despertar a sensação do consumo de
alimentos saudáveis. Apesar de ser online, os discentes decidiram gravar o evento
em dias pré definidos e apenas transmiti-lo na data e horário agendado. Entre os
detalhes importantes que foram definidos, a inclusão social foi essencial, por isso
houve a participação da intérprete de Libras. Ao todo foram três dias de gravações
e três de edições e para realizar essas atividades, foram seguidos alguns protocolos
de segurança e higiene, tais como: distanciamento entre as pessoas; limpeza e
desinfecção de objetos e superfícies que foram tocadas com frequência;
organização de uma área de chegada para os colaboradores, disponibilizando
álcool em gel e aferição de temperatura e utilização obrigatória de máscaras por
todos os colaboradores que estavam nos bastidores. O evento foi transmitido no
dia 04 de novembro de 2020 às 18h30 pelo Youtube, e de acordo com os dados
estatísticos fornecidos pelo YouTube Studio, no dia da estreia o vídeo alcançou 442
visualizações, e no período de 04/11/2020 à 10/11/2020 obteve o número de 550
visualizações. Os dados levantados referentes à transmissão, mostram que 100% da
audiência ficou satisfeita em relação à qualidade do vídeo e que do total de 107
telespectadores que responderam a pesquisa de satisfação, mais de 90% ficaram
satisfeitos com o evento em geral, aprovando sua duração e demonstrando alta
probabilidade em indicar o programa para outras pessoas. Em relação às receitas,
o resultado foi unânime, todos os telespectadores que contribuíram para a
pesquisa, apontaram os pratos como fáceis de fazer e mais de 82% indicaram
como alta a probabilidade de realizá-los.
O vídeo ficará disponível no Youtube por tempo indeterminado, se ainda não
assistiu corre para lá @reinventagastronomia.

Mayra Roberta Soares
- aluna do 2º
semestre do
CST em Eventos
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ALUNAS DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DA FATEC BARUERI PARTICIPAM DO CONIC
No dia 09 de dezembro as alunas do 4º semestre do CST em Gestão de Recursos
Humanos Ana Paula de Oliveira Gonçalves, Kelmy Esther de Souza e Polyana
Wverwvska Santos Rufino, sob orientação da nossa Diretora, a Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro, apresentaram no 20º Congresso de Iniciação Científica – CONIC,
o Trabalho: “Impactos da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) nas progressões
de servidores técnico-administrativos em educação: um estudo de caso no Instituto
Federal de São Paulo (IFSP)”.
Um trabalho primoroso que muito nos orgulha. Parabéns as alunas pela busca de
conhecimento e pelo engajamento na pesquisa cientifica. Desejamos que cada vez
mais nossos alunos se sintam incentivados a participar de eventos enriquecedores
como este.

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

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA FATEC BARUERI NO IV
ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO (EIGEDIN)
Os alunos do Curso de Comércio Exterior da Fatec Barueri estiveram presentes no IV Encontro Internacional
de Gestão, Desenvolvimento e Inovação - EIGEDIN, realizado no período de 3 a 6 de novembro; e promovido
pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Na sua quarta edição, o EIGEDIN, se materializa como um evento relevante para reunir e integrar não
somente a comunidade da UFMS, como também pesquisadores e acadêmicos de instituições nacionais e
internacionais no debate em torno dos desafios e oportunidades relacionados à gestão, desenvolvimento e
inovação.
A Fatec Barueri contou com a apresentação, na forma de artigo do científico, do trabalho intitulado “Uma
reflexão sobre as barreiras técnicas impostas pela China na importação de suco de laranja brasileiro”,
apresentado pela nossa antiga aluna Nicolle Tavares Pimentel Silva, em coautoria, com os já também
formados, Lucas da Silva Moreira Lima e Ana Carolina Pires.
Na modalidade “resumo expandindo”, a Fatec Barueri contou com cinco participações:
1 Título: O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE MARÍTIMO NA EXPORTAÇÃO DE
CARNE BOVINA CONGELADA PARA A CHINA. Autores: Henrique Machado de Andrade Silva, Regiane Holodniak,
Stephany Paula Pereira Souza, Vitória Luana Santos Oliveira. Apresentador no EIGEDIN: Henrique Machado de Andrade
Silva
2 Título: A ÉTICA ANTIESPECISTA E A SUA INFLUÊNCIA NA EXPORTAÇÃO MARÍTIMA DE GADO EM PÉ PARA O ORIENTE
MÉDIO. Autores: Aislany Rodrigues Sampaio, Emilly Oliveira Rodrigues Pereira, João Markus Estevão Lopes de Brito, Leticia
de Almeida. Apresentadora no EIGEDIN: Leticia de Almeida
3 Título: AS DIFICULDADES NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE AÉREO PARA IMPORTAÇÃO DE TESTES PARA O
DIAGNÓSTICO DA COVID- 19. Autores: Letícia Soares de Miranda Magalhães, Gustavo Valério da Silva Oliveira, Pedro
Henrique Teixeira da Silva Apresentadora no EIGEDIN: Letícia Soares de Miranda Magalhães
4 Título: OS EFEITOS DAS BARREIRAS COMERCIAIS NAS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE PÃO DE
QUEIJO. Autoras: Larissa Stephani Oliveira Freitas, Maria Carolina M. Pompílio da Silva, Sarah Letícia Barbosa Ramos.
Apresentadora no EIGEDIN: Sarah Letícia Barbosa Ramos
5 Título: O PROCESSO DE REPATRIAÇÃO E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA AS
ORGANIZAÇÕES. Autores: Caroline Kaça Teixeira, Khetllyn Brunna Araújo, Leonardo Moreira, Tatiane Alves de Lima.
Apresentadora no EIGEDIN: Caroline Kaça Teixeira.

Destaca-se que os quatro primeiros trabalhos são resultantes do Trabalho de Graduação I (TG1), apresentados
no 1º semestre de 2020. Já o quinto, refere-se um trabalho desenvolvido por alunos já concluintes do Curso de
Comércio Exterior. Os trabalhos foram orientados pelo Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva, que se sentiu
orgulhos e prestigiado pela qualidade dos trabalhos apresentados e pela desenvoltura dos nossos alunos.
Parabéns aos alunos participantes do IV EIGEDIN!
Com certeza foi uma excelente experiência de aprendizagem!
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ALUNOS DO CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
PARTICIPAM DE CONGRESSO VIRTUAL NA ÁREA
FERROVIÁRIA
Nos dias 27 e 28 de outubro de 2020, o Prof. Me. Euclides Reame Junior,
responsável pela disciplina de Operação do Transporte de Cargas e Passageiros, e a
Prof.ª Dr.ª Lilian Marques Silva, responsável pela disciplina Sinalização Ferroviária,
acompanhados dos alunos dos 4º e 5º semestres do CST em Transporte Terrestre,
da Fatec Barueri, participaram do 1° Congresso Nacional de Engenharia Ferroviária –
CONEFER, organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade
Federal do Pará e o Instituto Federal Sudeste de MG, na modalidade virtual. O
evento foi transmitido pelo site https://conefer.wixsite.com/2020/agenda27.

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

Conefer - https://conefer.wixsite.com/2020 e alunos do 5º semestre.

No dia 27 de novembro de 2020, os alunos assistiram as palestras sobre “Railway
Engineering of Shinkansen”, “Mudança radical e o futuro nas ferrovias” e “Segurança
em ferrovias pela Sinalização Ferroviária”.

Prof. Me. Euclides
Reame Junior
CST em Transporte
Terrestre

No dia 28 de novembro de 2020, os alunos assistiram a visita técnica online: “CCR
Metrô Bahia: Programa Embarque”. Também, assistiram as palestras sobre o
“Transporte urbano sobre trilhos e tecnologias” e “PTC e Futuro dos Sistemas de
Train Control”.
Durante esse evento nossos alunos tiveram acesso a informações relevantes para os
profissionais da área metroferroviária e para a sociedade em geral, pois
transmitiram informações sobre novas ideias e novos projetos voltados para a área
de transportes terrestre.
Alunos que participaram do evento: Francisco Fernandes; Guilherme de Souza; Jefferson de Oliveira; Jose
Michael da Mota; Katielle Marques; Lidiamar Ferreira; Luiz Bluman; Marcio Gomes; Maria Elizabeth Lopes;
Rodrigo Jorge; Ronaldo Cesar; Roney Faria; Thalita do Amaral; Angelo Coppi; David de Jesus; Edileuza Santos;
Felipe Almeida; Filipe dos Santos; Gerson da Costa; Giovanna de Araujo; Jaílson da Silva; Jefferson Firmino;
Osias Gomes; Raphael dos Santos; Renan Martins; Renato Silva; e Tania da Silva.
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VISITANDO LABORATÓRIOS DE FÍSICA E
APRENDENDO SOBRE A COMUNICAÇÃO
O curso superior de Tecnologia em Transporte Terrestre desenvolveu um projeto
interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de: Física Aplicada; Fundamentos da
Matemática Discreta; Estatística; e Transporte e Gestão Pública.

Visita Técnica Virtual ao Museu do Inmetro para conhecer
equipamentos usados para medições e testes físicos
No dia 03 de novembro de 2020, os alunos dos 1º, 2º e 6º semestres do curso,
acompanhados pela Prof.ª Dr.ª Janaina Oliveira Silva, Prof.ª Me. Sabrina Saito, Prof.
Dr. Walter Aloísio Santana, Prof.ª Dr.ª Lilian Marques Silva e Prof. Dr. Eik Tenório
fizeram uma visita técnica virtual ao Museu do Inmetro, pelo site:
http://www.eravirtual.org/inmetro_br/.

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

A visita teve o intuito de mostrar para os alunos os equipamentos usados para
realizar testes e medições físicas como: pressão, dureza, composição das estruturas,
potência entre outros. Com os dados obtidos nesses equipamentos é possível
construir estatísticas para saber, por exemplo, sobre o comportamento de um
determinado material. Dados como esses poderão ajudar em análises processos,
em vistorias e em outros trâmites relacionados à área.

Museu do Inmetro e laboratórios

Durante a visita, os alunos estiveram nos laboratórios: Laboratório de pressão; Laboratório de força; Laboratório
de microscopia; e Laboratório de metrologia de energia elétrica.
No Laboratório de pressão, os alunos puderam observar equipamentos para calibração de medidores
absolutos, como Barômetros. No Laboratório de força, os alunos puderam observar o equipamento de testes
de dureza, o Durômetro.
No Laboratório de microscopia, os alunos puderam observar o Microscópio Eletrônico de Feixe Duplo. No
Laboratório de metrologia, de energia elétrica os alunos puderam entender sobre o sistema desenvolvido para
realizar a manutenção e disseminação das grandezas de potência e energia.
A visita foi muito proveitosa, visto que é de suma importância o aluno ver os equipamentos para entender
como são feitas as medições e testes nos materiais.

Diversos laboratórios do museu Inmetro.
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Virtual Workshop: trabalhando a comunicação e
construindo tirinhas
Para dar continuidade ao projeto
interdisciplinar, acompanhados
pela Prof.ª Dr.ª Janaina Oliveira
Silva, os alunos dos 1º, 2º e 6º
semestres do CST em Transporte
Terrestre fizeram o Virtual
Workshop: trabalhando a
comunicação e construindo
tirinhas.

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

Atualmente, o mercado de
trabalho exige, do candidato, um
nível de comunicação avançado e
nada melhor do que trabalhar isso
desde a preparação profissional,
na faculdade.
Para realizar essa atividade, a Prof.ª
Dr.ª Janaina Oliveira Silva preparou
um template para que os alunos
completassem os quadrinhos para
a construção das tirinhas. Nessas
tirinhas os alunos contaram como
foi a experiência da visita nos
laboratórios do Museu do Inmetro.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer e cumprimentar nossa convidada, a Professora Doutora Janaina
Oliveira Silva, pelo excelente virtual workshop.
Os alunos que participaram foram:
Anderson dos Santos; Anderson Oliveira; Antonio Carlos Pinto; Aparecida Silva; Ariel Leite Gundin; Bil Pablo
Pereira; Bruno de Melo; Carlos dos Santos; Celso da Silva; Christian de Oliveira; Cicero da Cruz; Claudia Ribeiro;
Cleia Nunes; Douglas Pereira; Douglas da Silva; Edson Moreira; Elaine Moreira; Elisangela Silva; Elisangela da
Conceicao; Evlem Goes; Francisco Silva; Francivaldo Bertoldo Junior; Gilberto dos Santos; Gisleide Batista; Jason
Silva; Jefherson Mourao Junior; Jessica dos Santos; Jessica de Castro; Junior de Jesus; Lincoln Batista; Marco de
Jesus Junior; Marcos da Silva; Marcos Pereira; Maria Souza; Mateus Araujo; Matheus Leite; Matheus Fernandes;
Mauricio da Costa; Mayala Jesus Falcao; Milena da Silva; Patrick Ferreira; Peterson Rocha; Raphael de Melo;
Renan Demesio; Renilton Fernandes; Ronaldo Pinheiro; Roney Faria; Roniglezio Amorim; Samuel Alves Batista;
Silas Pereira Junior; Tayla Lorenzzetti; Thais Joanite; Thiago de Oliveira; Thyerres da Silva; Vivian Paiva; Wesley
de Oliveira; e William Lopes.
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CAROS PROFESSORES E ALUNOS, DESEJAMOS
BOAS FESTAS E BOAS FÉRIAS!
Estaremos no mês de janeiro que se aproxima, à disposição e atuando para que a
nossa Fatec Barueri novamente esteja minuciosamente preparada, especialmente
virtualmente para recebê-los no início do novo semestre letivo (2021/1), com vistas a
juntos seguirmos alcançando os melhores resultados!
Professores,

Contamos com a participação de todos nas atividades da VIII Semana de
Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico que ocorrerão de 03 a 05 de
fevereiro, cujas atividades específicas da nossa Fatec serão realizadas no dia 05 de
fevereiro de 2020, a partir das 14h.

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

Alunos,

Estaremos recebendo-os para o início das aulas no dia 08 de fevereiro de 2021.
Consultem no nosso site o calendário acadêmico e o horário das aulas. Permanecemos à disposição de todos
e sempre atentos as demandas via Secretaria Acadêmica Virtual – SAV.
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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 Empresarial
EaD (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
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