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Alunos da Fatec Barueri
são contratados após
participarem do Programa
Minha Chance 

REVISTA CIENTÍFICA

Lançada a nossa revista
científica InGeTec
(Inovação, Gestão &
Tecnologia)!

Roda de
Conversa com o
tema: “reflexão
de carreira e
gênero” 

MINHA CHANCE!!!!
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Em breve teremos a instalação de catracas eletrônicas na Fatec Barueri para aprimorarmos o
efetivo controle de acesso, visando a segurança de todos.
 

Esta importante aquisição está sendo possível graças à atuação da Fatec Barueri junto à Prefeitura
do município que, em virtude do convênio celebrado com o Centro Paula Souza, realizou a abertura
de processo licitatório na modalidade "pregão eletrônico", conforme Edital 035/2021 conduzido pela
Secretaria de Suprimentos e pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), sendo encerrado e
homologado em 17 de março de 2021.

Celebramos a conquista do nosso querido
Professor Doutor Alexandre Trigo Veiga
que concluiu o curso de pós-graduação
stricto sensu – DOUTORADO em
LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA
LINGUAGEM pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo em 28 de janeiro de
2021, obtendo nova titulação.

NOVO TITULADO

EM BREVE, MAIS UMA AQUISIÇÃO: CATRACAS

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

Barueri
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Parabenizamos pela dedicação que resultou em tão expressivo êxito. 

Desejamos ainda mais sucesso na sua trajetória acadêmica e pessoal.
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A Fatec Barueri, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Centro Paula Souza, está oferecendo, mediante o Programa Novotec
Expresso, os seguintes cursos profissionalizantes: 

- Edição de vídeo; 
- Excel aplicado à área administrativa; e
- Gestão de Pequenos Negócios.

Em 12 de abril, com imensa alegria e satisfação, realizamos o lançamento da nossa revista científica
intitulada InGeTec (Inovação, Gestão e Tecnologia) que contou com a participação dos nossos
docentes, bem como dos discentes e convidados que puderam prestigiar o evento por meio de
transmissão via YouTube.

A InGeTec é um periódico científico semestral de acesso livre em formato eletrônico a ser publicado pela
Fatec Barueri e dirigido a pesquisadores, professores, profissionais e estudantes das áreas de Comércio
Exterior, Design de Mídias Digitais, Eventos, Gestão Empresarial, Gestão da Tecnologia da Informação,

Gestão de Recursos Humanos, Logística, Transporte Terrestre e suas áreas afins. 

Sua 1ª publicação está prevista para setembro de 2021 e os trabalhos já podem ser submetidos
diretamente na plataforma por meio do link: https://fatecbarueri.edu.br/revista/index.php/ingetec.

Esta é uma imensa conquista para a nossa Unidade, pois como Instituição de Ensino Superior, é nosso
dever promover a pesquisa – um dos pilares da tríade acadêmica.

Registramos nosso agradecimento ao Professor Doutor Paulo Rogério de Medeiros, que está à frente do
projeto como editor da revista, bem como aos Professores Especialistas Luciano Deluqui Vazques e
Josenilson Costa de Oliveira pelo primoroso trabalho realizado nas áreas da tecnologia da informação e
design, respectivamente.

Os cursos possuem 120 horas, estão com início agendado para abril e contam como docentes
responsáveis a Doutora Rosangela Maria de Moura e o Mestre Marcos Antônio de Andrade. 

Esta é uma oportunidade para os alunos do Novotec conhecerem a estrutura da Fatec Barueri, bem
como o nosso corpo docente, ainda que de forma remota, e darem sequência aos estudos conosco. 

PROGRAMA NOVOTEC EXPRESSO: OFERTA DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA FATEC
BARUERI

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

Barueri

LANÇAMENTO DA REVISTA CIENTÍFICA

2



 Edição 13BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 2 1

Fomos convidados pela Unidade do Ensino Superior de Graduação (CESU)

do Centro Paula Souza para participar do Grupo de Reflexão e Educação
das Vivências Acadêmicas que tem como objetivo trazer situações e
experiências de natureza pedagógica, bem como psicopedagógicas que
impactam professores e alunos no Processo de Ensino e de
Aprendizagem. 

A ideia é criar e compartilhar soluções a partir das dificuldades que são
apresentadas pelos professores e coordenadores das Unidades e da
Administração Central durante os encontros.

Neste sentido, a Fatec Barueri está sendo muito bem representada
pela Professora Doutora Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa, que atua
no Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), e o Professor Doutor
Nailton Santos de Matos, que desenvolve o Projeto de Apoio Pedagógico.  

Ambos, certamente, têm muito a agregar em face das atividades que já
desenvolvem. 

Estamos sempre buscando discutir e desenvolver práticas e metodologias
que possam melhorar ou facilitar a vida acadêmica dos nossos docentes e
discentes, especialmente diante deste cenário de pandemia que tem
trazido à tona novas questões e dificuldades.

Em 22 de fevereiro de 2021 recebemos a visita virtual dos especialistas
do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo -
C.E.E.S.P, a Professora Doutora Andréa Carla Gonçalves Vianna e o
Professor Doutor José Eduardo Ribeiro de Paiva designados para a
emissão do relatório circunstanciado quanto ao pedido de
reconhecimento do CST em Design de Mídias Digitais. 

As atividades foram excelentemente conduzidas pelo o Coordenador
do CST em Design de Mídias Digitais, o Professor Mestre Jadir
Custódio Mendonça Junior, que atendeu a todas as demandas dos
especialistas de modo que as atividades transcorreram com
aprazibilidade. 

Diante disto, estamos confiantes no êxito do reconhecimento do curso
perante o Conselho Estadual de Educação/SP. 

Agradecemos, por oportuno, aos docentes e discentes do curso, bem
como a equipe técnico-administrativa que contribuíram
expressivamente para que tivéssemos êxito nos trabalhos.

GRUPO DE REFLEXÃO
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VISITA DOS ESPECIALISTAS - RECONHECIMENTO DE DMD

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

Barueri
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A Fatec Barueri realizou inscrição para compor o Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – COMDEMA - órgão
consultivo, deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo que atua
no debate e na busca de soluções para promover a proteção do meio
ambiente no município. 

Atualmente o COMDEMA conta com 22 membros que representam 11
instituições públicas e 11 instituições da sociedade civil, sendo presidida
pelo Secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de
Oliveira.

A Fatec Barueri, enquanto representante de Instituição de Ensino
Superior, teve sua inscrição deferida e tomará posse na próxima reunião
do Conselho agendada para 29 de abril de 2021. Nestes termos,
atuaremos junto ao órgão durante o biênio 2021/2023. 

Esperamos contribuir em melhorias que promovam a qualidade de vida
dos munícipes e o desenvolvimento sustentável!
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri

PARTICIPAÇÃO NO COMDEMA

Em 03 de março tivemos a publicação do Edital de eleição virtual
com vistas a escolha de representação discente junto a
Congregação da Fatec Barueri. 

Após ampla divulgação tivemos apenas três inscrições e destas,
duas deferidas. Diante deste resultado, a comissão designada
para atuar na eleição reuniu-se para deliberar sobre a pertinência
da etapa de votação, uma vez que existiam exatamente dois
inscritos para duas cadeiras para representantes discentes na
congregação.

 

Diante disto, por tratar-se de fato novo, a Comissão realizou
consulta ao Centro Paula Souza sobre o certame e a orientação
advinda do CPS foi para encerrar o processo eleitoral por
concluírem não haver necessidade de prosseguir com a etapa de
votação.

ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE
REPRESENTAÇÃO DISCENTE NA
CONGREGAÇÃO

Nestes termos, as candidatas Carla Botelho de Souza e Raphaela Gonçalves da Silva Santos
tomaram posse em 23 de março durante a 45ª Reunião Extraordinária da Congregação e passaram
a representar o corpo discente nas tomadas de decisões do Órgão Colegiado. 
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Em 17 de fevereiro foi enviado aos alunos da Fatec Barueri um link
contendo o questionário eletrônico para identificar aqueles que
necessitavam de chips para acompanhar as aulas remotas.

Na ocasião, 93 alunos preencheram o formulário indicando a necessidade
e este quantitativo foi encaminhado ao Centro Paula Souza para análise e
providências.

Em 10 de março recebemos os 93 chips da operadora TIM e, na mesma
data, realizamos a impressão dos termos de responsabilidade e enviamos
e-mail aos alunos para a retirada, de modo que fossem respeitados todos
os protocolos sanitários.

Nosso objetivo foi disponibilizar os chips aos alunos o quanto antes para
que não tivessem prejuízo acadêmico. Para isto, a Secretaria Acadêmica
realizou plantão de atendimento de segunda a sexta-feira das 09h às 19h.

Alguns registros fotográficos das entregas dos chips em nossa Fatec
Barueri:

ENTREGA DE CHIPS

Maria Cristina
Pacheco Lima

Diretora de Serviços
Acadêmicos

Jailson de Melo Costa Filho      
CST em Transporte Terrestre
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Yasmim Ferrari Zonaro 
CST em Gestão de Recursos Humanos

Tayná Alves Muniz
CST em Eventos

Queila Patricia Dantas de Madureira
CST em Logística

Liliane Costa
CST em Design de Mídias Digitais

Thaiane Frazao Calderon da Cunha
CST em Gestão da Tecnologia da Informação
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Ao final do 2º semestre de 2020 tivemos as apresentações dos projetos
integradores desenvolvidos pelos alunos que participam do Curso de
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, com participação
do Centro Paula Souza. 

Diante da excelente execução e apresentação dos projetos, após o
término do curso e com grande alegria recebemos a notícia da
contratação de 6 (seis) alunos da Fatec Barueri para atuação
profissional neste segmento de mercado.

Gabriel Heitzmann
Italo Augusto Belisário Geraldini 

Juliana Fernanda Almeida de Souza
Kaique Fabricio R. da Silva Santos 
Marco Aurélio de Moura Placêncio

Nailson Oliveira  

ALUNOS DA FATEC BARUERI SÃO CONTRATADOS
APÓS PARTICIPAREM DO PROGRAMA MINHA
CHANCE

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

Barueri
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Gestão da Tecnologia da Informação 

Gestão da Tecnologia da Informação
Logística

Comércio Exterior 
Comércio Exterior 
Gestão Empresarial 

ALUNOS CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Ficamos imensamente felizes com a dedicação e competência dos nossos alunos que
souberam bem aproveitar a oportunidade. Desejamos muito sucesso na jornada profissional e
que continuem sempre investindo no conhecimento. 

Caros alunos, fiquem ligados e acompanhem os
prazos das atividades relativas ao Trabalho de
Graduação - TG no Calendário Acadêmico. 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO – FIQUEM ATENTOS!!!
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Após solicitação de um aluno do CST em Logística que indicava a
necessidade de auxílio para o acompanhamento das aulas, comprovado por
meio de laudo médico, pedimos a contratação de um Agente Educacional
Especializado junto a Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência –

AIPcD do Centro Paula Souza para que pudesse ser acompanhado durante
o horário das aulas, bem como após, de modo a prosseguir com êxito os
estudos. 

Nestes termos, o Centro Paula Souza acolheu o nosso pedido e realizou a
contratação da Sra. Denise Moreira dos Santos que tem assistido o aluno e
conduzido os trabalhos.

CONTRATAÇÃO DE AGENTE EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

Neste mês de março os Diretores de Unidade, Diretores de Serviços
Administrativos e Diretores de Serviços Acadêmicos das Fatecs e Etecs
receberam treinamento sobre o uso da plataforma do Programa SP Sem
Papel – que visa reduzir eliminar gradualmente o trâmite de papel no
âmbito da Administração Estadual e no seu relacionamento com outras
esferas de governo, mediante, entre outras iniciativas, ações de
desburocratização e a adoção do processo digital.

Ou seja, assim que o Programa for implementado, tudo que antes era feito
em papel passará a ser produzido digitalmente, de forma gradativa,

facilitando o trâmite de documentos em toda a Administração Pública,

abarcando o relacionamento entre Estado, municípios e entidades.

Além disso, o programa gerencia o período de arquivamento do documento
assim que é classificado no ato da sua produção. Desta maneira, além de
reduzir consideravelmente o uso de papel, reduzindo o impacto ambiental,
facilitará o gerenciamento dos documentos produzidos.

Ressaltamos a atuação do Professor Mestre Antonio Fernando Degobbi, Coordenador do CST em
Logística, bem como o Auxiliar Docente Luciano Leite Gustavo que acompanharam os atos
acadêmico-administrativos e acadêmico-pedagógicos, com vistas à assistência ao aluno. 

Como costumamos dizer, nosso aluno é o “nosso tesouro” e, portanto, devemos disponibilizar todos
os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras de aprendizagem, de modo
a considerar suas necessidades mais específicas
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PROGRAMA SP SEM PAPEL

Sr. Wallace Cirilo de
Souza Silva - Diretor

de Serviços
Administrativos da

Fatec Barueri

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

Barueri
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Em 05 de fevereiro realizamos a VIII Semana de Planejamento e
Aperfeiçoamento Pedagógico da Fatec Barueri que teve em sua
programação nosso bate-papo sobre as conquistas, os desafios, e as
perspectivas de trabalhos, de modo a planejarmos e nos organizarmos para
o semestre. 

Também tivemos a apresentação da Oficina “Plano de Ensino por
Competências” ministrada pela Professora Mestre Esmeralda Aparecida de
Oliveira.  O tema da Oficina mostrou-se muito apropriado, considerando a
nossa realidade de ensino e foi extremamente proveitosa.

Logo após o evento, confeccionamos os certificados digitais e enviamos
para o e-mail institucional de cada docente participante.

VIII SEMAMA DE PLANEJAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO PEDAGÓGICO - SPAP

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

Barueri
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Em 18 de fevereiro e 18 de março foram realizadas Reuniões
Ordinárias do Órgão Gestor da Política Municipal de
Educação Ambiental – OGPMEA e a Fatec Barueri marcou
presença. 

Nas reuniões foram discutidos e analisados os programas
municipais com vistas a localizar citações de educação
ambiental em cada um deles, bem como propor ajustes. 

Além disso, foram realizadas apresentações e discussões de
dados de pesquisa realizada pelo OGPMEA com vistas a
divulgação aos munícipes.

NOSSA PARTICIPAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Em 08 e 09 de março realizamos “bate-papo” entre a Direção e os representantes e vice-

representantes de turma dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior (vespertino e
noturno), Design de Mídias Digitais, Eventos, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Logística e Transporte Terrestre, contando com a
participação dos coordenadores de cursos.

Os encontros tiveram como objetivo promover a aproximação e o bom diálogo, com espaço para
que os alunos tragam contribuições e estejam sempre bem informados e participativos, pois desse
modo é possível atuar com o engajamento da melhoria contínua em equipe. 

O bate-papo também promoveu o sentimento de pertencimento à nossa estimada Fatec Barueri,
afinal o intercâmbio de informações e de conhecimento, bem como a participação discente
elevam os fins institucionais. 

Na ocasião representantes e vice-representantes de turma foram informados sobre as atividades
que estão sendo desenvolvidas pela Direção, pelos Coordenadores de Curso, docentes e equipe
técnico-administrativa. 

BATE-PAPO DA DIREÇÃO COM REPRESENTANTES E
VICE-REPRESENTANTES DE TURMA

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

Barueri
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Após solicitação do Coordenador do CST em Logística, Professor Mestre Antonio Fernando Degobbi
e aprovação unânime na 44ª Reunião Extraordinária da Congregação, foi publicada a Portaria da
Direção nº 15, de 24 de março de 2021, renovando a composição os membros do Núcleo Docente
Estruturante – NDE do CST em Logística. 

A renovação dos membros foi necessária em face da saída de professor do quadro de docentes do
curso que também compunha o NDE. Portanto, atualmente o NDE tem a seguinte composição:

Professor Mestre Antonio Fernando Degobbi;
Professor Mestre Antônio Carlos de Lima Penhalber; 
Professor Doutor Germano Manuel Correia; 

Professor Mestre João Gilberto Pinho; 

Professor Doutor Nailton Santos de Matos; 
Professor Especialista Daniel Batista de Almeida.

RENOVAÇÃO DOS MEMBROS DO NDE DO CST EM LOGÍSTICA
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Após muito trabalho e diversas reuniões de alinhamento com o Centro Paula
Souza, logramos êxito na aprovação da reestruturação do Projeto

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre da
nossa Fatec Barueri.

O curso que completou 10 anos em 2020, com vistas a atender às
necessidades de atualização do Projeto Pedagógico do Curso, para
continuamente formar profissionais com competências que correspondam
às demandas do mercado de trabalho, passou pela reestruturação sob a
liderança da Unidade do Ensino Superior de Graduação (CESU).

A aprovação da reestruturação do curso ocorreu durante a 590ª Sessão
Ordinária do Conselho Deliberativo do CPS, realizada em 11 de março de 2021.

Ficamos satisfeitos e felizes com a conquista. Agradecemos e parabenizamos
cada colega integrante do corpo docente e do corpo técnico-administrativo
envolvido nos trabalhos, destacando o comprometimento da Congregação
da Unidade de Ensino, Coordenação, Núcleo Docente Estruturante e
colegiado docente do Curso, bem como Diretoria de Serviços Acadêmicos.

REESTRUTURAÇÃO DO CST EM TRANSPORTE
TERRESTRE

Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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A Roda de Conversa trouxe à tona questões que estão sendo bastante discutidas a respeito do
empoderamento feminino e da igualdade de gêneros – especialmente no mercado de trabalho,

onde ainda há empresas que pagam salários inferiores às mulheres, quando comparado com o
salário dos homens. 

Por outro lado, comemoramos que cada vez mais as mulheres estão tendo espaço e chegando a
cargos de liderança, antes pouco vistos. As empresas estão observando que competência,

habilidades e atitudes não possuem gênero! 

Diálogos como este são enriquecedoras pois trazem consciência coletiva e, por consequência, a
mudança. 

Em 08 de março – Dia Internacional da Mulher, o CST em Design de Mídias Digitais realizou uma
Roda de Conversa com o tema: “reflexão de carreira e gênero” em que tive a honra de ser convidada
para participar, ao lado da Sra. Joana Dias, Diretora de Produtos da América Latina da marca
Electrolux, bem como a Sra. Jaqueline Pires, Product Owner da RD (RaiaDrogasil) empresa líder no
Brasil no mercado de farmácias. 

CURSO DE DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZA EVENTO EM
HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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O Programa “Minha Chance” - iniciativa do Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do
Centro Paula Souza e em parceria com a Cisco Systems ofereceu o
Curso “CyberOps” que se concentra nas habilidades necessárias para

monitorar, detectar, analisar e responder a ameaças de segurança
cibernética.

O curso com duração de 88 horas teve início em 01 de dezembro de
2020 e contou com o apoio do nosso Professor Doutor Marcio
André Ferreira Pereira que já era certificado pela Cisco. 

Além dos alunos terem a oportunidade, o nosso Auxiliar Docente,
Luciano Leite Gustavo, também realizou o curso e teve um
excelente desempenho, de modo que foi convidado para falar
representando os alunos durante a formatura, realizada

virtualmente em 27 de fevereiro de 2021.
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Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

PROGRAMA MINHA CHANCE – CURSO CYBEROPS 

Os 41 computadores estão sendo distribuídos nos ambientes das
coordenações dos cursos, direção geral, direção de serviços administrativos,
direção de serviços acadêmicos, sala de leitura, biblioteca e laboratórios. 

Já os 03 televisores serão instalados no saguão do térreo e no saguão do 1º andar para visualização
de horários e comunicados. Vale lembrar também que já havíamos recebido, por meio de envio de
projetos à Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT, 02 televisores para instalações nos laboratórios. 

Ficamos imensamente felizes com estas conquistas, pois o nosso intuito é oferecer a melhor
estrutura que possibilite termos continuamente um ensino de qualidade, com instalações de
excelência.

RECENTES AQUISIÇÕES DA UNIDADE 

No início do ano, após diversas solicitações junto ao Centro Paula Souza,
bem como apontamentos feitos em nosso Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI, a Unidade de Ensino recebeu 41 computadores e 3
TVs para melhor atender a nossa Comunidade Fatecana.
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E o tão esperado momento chegou! 

Com grande satisfação, a Faculdade de Tecnologia “Padre Danilo José de
Oliveira Ohl” – Fatec Barueri, realizou em 23 de março de 2020, às 19:00
horas, a formatura dos alunos concluintes de 2020/2, dos Cursos

Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior (18ª Turma), Transporte
Terrestre (16ª Turma), Eventos (11ª Turma), Gestão de Tecnologia da
Informação (11ª Turma), Gestão Empresarial (8ª Turma) e Logística (04ª
Turma), totalizando 132 formandos. 

O evento realizado por meio da ferramenta MS Teams foi conduzido pela
mestre de cerimônia e nossa aluna do Curso Superior de Tecnologia em
Eventos, Giovanna Paschoareli de Jesus. A solenidade teve aconchego e
muita emoção, seguindo os tradicionais protocolos: o juramento dos
concluintes, a indicação das láureas acadêmicas e a tão esperada outorga
de grau conferida aos novos tecnólogos. Com transmissão ao vivo via
Youtube pudemos, apesar do distanciando que o momento nos impõe,

ser prestigiados pelos professores, familiares e amigos. 

SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS
FORMANDOS DOS CST DA FATEC BARUERI 
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Maria Cristina

Pacheco Lima

Diretora de Serviços
Acadêmicos
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Me chamo Jéssica Miranda e sou ex-aluna de Comércio Exterior da
Fatec Barueri. 

Gosto sempre de lembrar da minha experiência na Fatec como uma
grande conquista. Todo graduando e ex graduando sabe bem como
é a rotina da faculdade, dias intensos e desafiadores, diversas vezes o
medo e ansiedade tomam conta de nossos pensamentos e
acreditamos que não vamos conseguir, mas a Fatec nunca nos deixa
cair. Foram momentos incríveis ao lado de docentes que me
orgulham e vão me orgulhar para sempre. Levo um pedacinho de
cada um comigo, pois cada um foi responsável por parte do meu
desenvolvimento como profissional e pessoa. 

Encerro a graduação e dou adeus aos meus dias na Fatec com muita
felicidade, e agora inicio outra etapa tão desafiadora e gratificante
em minha vida: meu MBA na Universidade São Paulo (USP). Espero
que meus dias como Uspiana sejam tão ricos como foram meus
dias na Fatec. 

Agradeço a cada um que, direta ou indiretamente contribuiu com
minha formação, e por fim: uma vez Fatecana, sempre Fatecana!!!

DEPOIMENTOS DE EX- FATECANOS

Jessica Miranda 
Ex-aluna do CST em

Comércio Exterior

13

O curso de Comércio exterior, realizado na FATEC Barueri, tem
incidido categoricamente na minha vida pessoal, quanto profissional.
Do ponto de vista pessoal, o curso me fez buscar novos
conhecimentos e nunca parar de estudar. Na vida profissional, pude
praticar conhecimentos que adquiri durante 3 anos de curso e hoje
me encontro em uma multinacional japonesa, onde sou muito feliz
profissionalmente. Antes mesmo de finalizar minha graduação na
FATEC Barueri, já pensava na minha pós graduação, e graças ao
excelente ensino que a FATEC Barueri disponibiliza
gratuitamente, tive a possibilidade de ingressar na Universidade de

São Paulo, para realizar minha pós-graduação em Gestão de
Negócios. Sou muito feliz e orgulhoso em ter feito parte da história da
FATEC Barueri.

Gustavo Valerio da
Silva Oliveira

Ex-aluno do CST em

Comércio Exterior

 



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)                  
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Visite-nos em:
 

                  www.fatecbarueri.edu.br
 

/fatecbaruerioficial
 

/fatecbaruerioficial/
 
 

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

 
Direção

Professora Doutora Renata Giovanoni Di Mauro
 

Edição e revisão 
Professor Doutor Paulo R. de Medeiros

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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