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Centro Paula Souza – Fatec Barueri – 2018/2

Boletim Informativo
Boas-vindas da Direção!

Neste semestre estamos introduzindo o Boletim Informativo na nossa

comunicação, para ampliarmos a divulgação das inúmeras conquistas,

perspectivas, eventos e notícias da Fatec Barueri. De fato, temos regularmente

boas novas para compartilhar, porque atuamos em equipe focados na melhoria

contínua!

Que tenhamos um semestre de grandes realizações, cientes de que unidos

somos fortes e podemos mais!

“Somos todos Fatec Barueri!”

Profa Dra. Renata Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec Barueri

O objetivo deste informativo é trazer

outro formato de divulgação das

informações.

Neste sentido, é relevante mencionar,

que tornar o fluxo de informações mais

frequente é fundamental, para que o

público possa estar atualizado.

Assim, diante desta proposta de

divulgação, esperamos contar com o

apoio e sugestões de toda comunidade

fatecana!

Profa Dra. Margibel

A. de Oliveira

Editora Responsável

Perspectivas do

Boletim!

Cara Comunidade Fatecana,

Para conhecimento de todos,

informamos com satisfação que:

✓ instalamos 10 (dez) novos

projetores nas salas de aula 06

a 15 e realocamos os

aparelhos antigos para outros

ambientes acadêmicos, de

modo a termos efetivamente

recurso audiovisual em todos

os espaços dedicados ao

ensino;

✓ trocamos os capachos

localizados no acesso principal

da nossa Unidade de Ensino,

para que a limpeza e a

organização permaneçam

como pontos fortes da Fatec

Barueri;

✓ trocamos as luminárias e os

reatores danificados de

diversos ambientes, para

melhor utilização dos

ambientes.

Recentes Conquistas!

Seguimos trabalhando para o "melhor

ensino"!

Grata pelo trabalho em equipe que

permite os melhores resultados!

Profa Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
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✓ Mesa Solene: veja 
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lançamento do 

capelo!

C e l e b r a ç ã o !
Profa Dra. Margibel A. de Oliveira

Coordenadora de Eventos Institucionais

Em 28.08.2018 ocorreu a Solenidade de Colação de Grau, dos formandos dos Cursos

Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Eventos, Gestão da Tecnologia da

Informação, Gestão Empresarial e Transporte Terrestre, da Fatec Barueri.

Neste semestre, aproximadamente 90 formandos compareceram à cerimônia. O evento

representou a coroação dos trabalhos realizados pelos funcionários, professores,

coordenadores e direção, que não mediram esforços para a realização deste momento

especial.

A mesa solene - da esquerda para direita - foi composta pelos professores:

Me. Oswaldo Soulé Jr., Coordenador do CST de Gestão da Tecnologia da Informação, Dra.

Viviane Minati Panzeri, Coordenadora do CST em Eventos, Maria Cristina Pacheco Lima,

Diretora Acadêmica da Fatec Barueri, Excelentíssima Dra. Renata Giovanoni Di Mauro,

Diretora da Fatec Barueri, Me. Sérgio Dias Teixeira Jr., Coordenador do CST em Comércio

Exterior, Dr. Nailton Matos, Orientador de Polo do CST em Gestão Empresarial e. Me.

Antonio Fernando Degobbi, representando Dr. Eik Tenório, Coordenador CST em

Transporte Terrestre.
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✓ CST Eventos: 

Café de Boas-

Vindas

✓ CST Transporte 

Terrestre: Palestra 

sobre Transporte 

Intermodal

Profa Dra. Margibel A. de Oliveira

Docente do CST em Eventos

O início de um curso de graduação pode estar recheado de muitas expectativas e de

novidades: um ambiente de estudos diferente, disciplinas com outros vocabulários,

novos amigos, enfim, são tantos desafios que podem tornar este ambiente tanto

acolhedor, como desagradável. Por isso, pensando nestas possibilidades, a

coordenadora do CST de Eventos, Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri, juntamente com

os alunos veteranos, organizou um café de boas-vindas para os calouros, para tornar

este ambiente mais aconchegante e informal. Neste dia, os recém-chegados

conversaram descontraidamente com os colegas que já estão estudando, bem como,

com os Professores José Farias da Disciplina de Sociedade, Inovação e Tecnologia e

Marcelo de Paula de Ambientação e Ergonomia. Além disso, os calouros puderam

deliciar-se com os alimentos e as bebidas cuidadosamente preparados, e com isso, já

notaram que um dos primeiros aspectos dos eventos - algo primordial para o curso - é

o ato de bem receber, um dos pilares da hospitalidade.

13.08.18 – CST TRANSPORTE TERRESTRE: 
Palestra “Transporte Intermodal e Infraestrutura Urbana”

Prof. Dr. Eik Tenório

Coordenador do CST em Transporte Terrestre 

No dia 13/08/2018 foi realizada uma

palestra para os alunos do primeiro ao

quarto semestre do Curso Superior de

Tecnologia em Transporte Terrestre, da

Fatec Barueri, por um profissional da área,

o Prof. Me. Paulo José André Pereira, que

leciona a disciplina Sinalização Rodoviária.

O docente é Tecnólogo em Edifícios e

Engenheiro Civil, com especialização em

Gerência de Vias e ocupa o cargo Gestor

de Trânsito nível 4 como Coordenador do

Departamento de Engenharia de

Sinalização DHV-2, da Companhia de

Engenharia de Tráfego (CET) da cidade de

São Paulo. O tema da palestra foi

“Transporte Intermodal e Infraestrutura

Urbana” e foi realizada no próprio auditório

da Fatec Barueri e contou com a presença

de aproximadamente 120 alunos.

03.08.18 – CST DE EVENTOS:
Café de Boas-Vindas aos Calouros
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18.08.18 – CST DESIGN E MÍDIAS DIGITAIS: 

Visita a 12a Feira das Profissões da USP

Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior

Coordenador do CST em Design de Mídias Digitais 

Os alunos do 1º semestre do Curso Superior de Tecnologia

em Design de Mídias Digitais (CSTDMD) tiveram a

oportunidade de visitar a 12ª Edição da Feira das Profissões

realizada no Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da

USP, em São Paulo. Neste dia contamos com a presença

de 25 alunos do CSTDMD, acompanhados por mim e pelo

Prof. Marcelo Eloy Fernandes. Logo na saída para a

primeira visita técnica, a empolgação e o entusiasmo

estavam presentes em todos os alunos do curso. Como

observa-se na foto a seguir:

A Feira, com entrada gratuita, é destinada a estudantes do

ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular,

principalmente para as escolas e instituições públicas tais

como FATECs, ETECs, USP, UNESP e UNICAMP. Este

ano o evento reuniu estandes das unidades de ensino e

pesquisa, em que alunos e professores das instituições

puderam atuar como orientadores, buscando esclarecer

dúvidas dos estudantes sobre os cursos oferecidos e

indicando as principais diferenças entre as diversas

carreiras e profissões, a formação acadêmica, a grade de

disciplinas, os conteúdos programáticos e as

especializações.

Nesta condição, a visita

técnica busca

aproximar docentes e

discentes das boas

práticas realizadas em

sala de aula, gerando

oportunidade para que

os jovens obtenham

informações sobre os

vestibulares das

diversas instituições.

Para um curso como o

nosso que já nasce

com uma procura de

aproximadamente 10

candidatos por vaga é

uma grande alegria e

motivação estar com

todos os alunos, em

uma atividade fora da

sala de aula.

Neste dia a

programação incluiu a

visita às oficinas

promovidas pelos

institutos de pesquisa

das universidades, com

aconselhamento de

carreiras, bem como

atividades interativas,

shows e palestras,

como o Planetário

Digital; entre outros.

Para alimentação, a

edição deste ano

contava com uma

estrutura de Food Truck

e barracas de

alimentação das mais

diversas.
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Prof. Me. Sérgio Dias Teixeira Jr.

Coordenador do CST em Comércio Exterior

A Prefeitura Municipal de Santana do

Parnaíba realizou a 1ª Feira das Profissões

destinada aos alunos concluintes do ensino

médio.

Várias instituições de ensino superior

estavam presentes e a Fatec Barueri foi

representada pelos coordenadores de curso

Prof. Sergio Dias Teixeira Junior (Comércio

Exterior), Prof. Jadir Custódio Mendonça

Junior (Design de Mídias Digitais) e Profa.

Viviane Panzeri (Eventos).

Aproximadamente 1.500 alunos comparece-

ram ao evento e o estande da Fatec Barueri

foi um dos mais procurados pelos

participantes que se interessaram muito

pelos cursos oferecidos na unidade.

Vários alunos já tinham boas referências da

Fatec Barueri por conta da recomendação de

amigos e parentes que elogiaram bastante

os cursos.

20.08.18 

CURSO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO: 

Palestra 

“O poder da Cultura Aberta”

21.08.18 

1ª FEIRA DAS PROFISSÕES

Prof. Me. Oswaldo Soulé Jr.

Coordenador do CST de  

Gestão da Tecnologia 

da Informação 

A palestra foi apresentada pelos nossos

apoiadores Wellington, da Red Hat e

Marcos Vinicius, da Prime IT Services.

No evento tivemos a oportunidade de

conhecer um pouco mais sobre a maior

empresa de software livre do mundo e

da sua importância para o movimento

crescente no uso de software livre, bem

como da importância do colaborativismo

para seu desenvolvimento, divulgação e

ampliação de uso.

Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi

Coordenador do CST em Logística

No dia 26 de agosto de 2018, das 8h às 12h,

ministrei o treinamento sobre práticas de

melhoria contínua (kaizen), para cerca de 40

profissionais de empresas de logística da

região, envolvendo proprietários de

empresas, executivos e profissionais de

média gerência. O evento teve os objetivos

de buscar uma aproximação entre a Fatec e

as empresas e oferecer ferramentas práticas,

para análise e solução de problemas no

ambiente de negócios, com foco na

metodologia kaizen.

26.08.18 – TREINAMENTO CST 

LOGÍSTICA
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Fatec Barueri (página oficial)
www.facebook.com/fatecbaruerioficial

TV Fatec Barueri: www.youtube.com/
user/fatecbar

E S C O L A  D E  I N O VA D O R E S

Agência de Inovação CPS

Profa. Dra.  Alair Helena Ferreira 

Agente Regional de Inovação

da Região Metropolitana 1 

de São Paulo

INOVA Paula Souza

A Escola de Inovadores é um Programa

criado pela Agência INOVA Paula

Souza que visa disponibilizar o ferramental

necessário e básico para a formação

empreendedora de alunos e ex-alunos, bem

como, pessoas da comunidade empresarial e

seu entorno sócio econômico.

Objetivos: 

✓ Fornecer ferramental básico de

empreendedorismo e inovação

✓ Capacitar para o desenvolvimento de

modelo de negócio sustentáveis por

meio de startups

Público-alvo: 

✓ alunos e ex-alunos dos cursos técnicos 

e tecnólogos do CPS

✓ alunos de outras instituições

✓ empreendedores da região

Dia e Horário: aos sábados das 8h às 12h 

(com exceção das prorrogações de feriado)

Início:  29.09.2018      Término: 15.12.2018

Local: Auditório da Fatec Barueri 

Contato: alair.ferreira@fatec.sp.gov.br

Inscrição:www.inovapaulasouza.cps.sp.gov.br

Acesse: PROGRAMAS - ESCOLA DE 

INOVADORES

INSCRIÇÕES: 

DE 6 A 26 DE SETEMBRO


