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RESILIENTES,
EMPÁTICOS E
DETERMINADOS
PARA VENCER
DESAFIOS!

Nesta edição,
parabenizamos e
agradecemos a
Comunidade Fatecana
pela competência e pelo
comprometimento nas
atividades acadêmicas
realizadas durante o
primeiro semestre letivo
de 2021.

Continuamente unidos,
com resiliência, empatia
e determinação para
vencer desafios.
Juntos somos fortes.
Juntos podemos mais.

Juntos somos
FATEC Barueri!

21 a 24.07.2021 -  IX Semana
de Planejamento e
Aperfeiçoamento Pedagógico

28.07.2021 - Início das aulas do
2º semestre letivo de 2021

LEMBRETES
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Em 27 de abril de 2021 tivemos a realização das atividades da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT da FATEC Barueri oferecida aos
docentes e servidores técnicos-administrativos da Unidade. 

O evento foi cuidadosamente organizado pela Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes da Unidade - Sr. Roberto Gomes de Souza, Sr. Luciano Leite Gustavo,

Professora Dra. Lilian Marques Silva e Professor Dr. Marcelo Eloy Fernandes e contou
com a participação de excelentes profissionais que, de forma generosa,

compartilharam conosco um pouco dos seus saberes e abordaram temas
relevantes sobre segurança, saúde e bem-estar, conforme programação abaixo:

Palestra “Superando a Crise” – Psicóloga, Sra. Joselaine Aparecida Bertoli;
 

Palestra “Acidentes domésticos” - Bombeiro, Sr. José Roberto Coelho;

 

Palestra “Formas de contágio e prevenção – AIDS, Sífilis e Gonorreia” – Médico,

Dr. Pedro Mendes de Carvalho

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
NO TRABALHO - SIPAT 

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

Barueri
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Após a execução de adequações físicas na Unidade,

realizadas por meio de processo de dispensa de
licitação instruído pelo Centro Paula Souza para
atendimento à legislação, seguido de vistoria do Corpo
de Bombeiros, obtivemos a renovação do laudo do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB que
atesta que o prédio da FATEC Barueri possui todas
as condições de segurança contra incêndio com
validade até 13 de maio de 2024.

Esta sem dúvida é uma enorme conquista para a
Unidade, pois garantir a segurança de todos que
circulam no prédio é prioridade.

FATEC BARUERI: AINDA MAIS SEGURA!

Naline Belmiro Freitas
Silva

Assessora Técnica-
Administrativa
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Os desafios impostos pela pandemia nos fizeram mudar as estratégias e atuar na
divulgação do vestibular por meio de ações pontuais de marketing digital. Nos
adaptamos, aprendemos e, com a contribuição de todos, alcançamos êxito nos
números do Processo Seletivo - Vestibular, superando a demanda estipulada pelo
Centro Paula Souza de 1,5 candidato/vaga por curso/turno. Apresentamos nas
tabelas o consolidado das inscrições pagas e não pagas:

PROCESSO SELETIVO -  VESTIBULAR 2021/2 DA
FATEC BARUERI: NÚMEROS DE INSCRITOS

COMPROVAM O SUCESSO NOS TRABALHOS
REALIZADOS EM EQUIPE 
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Processo Seletivo - 2º semestre de 2021

Inscrições pagas

CURSOS INSCRITOS VAGAS DEMANDA

Comércio Exterior (noite) 369 40 9,23

Comércio Exterior (tarde) 82 40 2,05

Design de Mídias Digitais 410 40 10,25

Eventos 86 40 2,15

Gestão da Tecnologia da Informação 255 40 6,38

Gestão de Recursos Humanos 387 40 9,68

Gestão Empresarial (EaD) 637 40 15,93

Logística 78 40 1,95

Transporte Terrestre 98 40 2,45

INSCRITOS

TOTAL 2.402

Inscrições não pagas

CURSOS INSCRITOS VAGAS DEMANDA

Comércio Exterior (noite) 79 40 1,98

Comércio Exterior (tarde) 8 40 0,20

Design de Mídias Digitais 74 40 1,85

Eventos 12 40 0,30

Gestão da Tecnologia da Informação 47 40 1,18

Gestão de Recursos Humanos 113 40 2,83

Gestão Empresarial (EaD) 160 40 4,00

Logística 24 40 0,60

Transporte Terrestre 12 40 0,30

INSCRITOS

TOTAL 529

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

Barueri
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Este resultado é fruto de um trabalho colaborativo realizado por um “grande
time” - professores, alunos, técnico-administrativos e nossos parceiros, que tanto
contribuem com a divulgação do Processo Seletivo - Vestibular da FATEC Barueri,
com o intuito único de ofertar “Ensino Superior Público, Gratuito e de
Qualidade” ao maior número de pessoas.

Assim, destacamos a atuação do poder executivo, mediante suas secretarias, bem
como do poder legislativo, nas ações de divulgação que realizaram. 

A seguir destacamos importantes ações de divulgação:
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Prefeitura de Barueri - Site e redes sociais

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

Barueri
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Secretaria de Administração - RH On Line

5

Secretaria da Educação

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

Barueri

Secretaria de Cultura e Turismo

Secretaria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente
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Programa Meu Futuro
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Secretaria da Indústria, Comércio
e Trabalho

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

Barueri

Vereadora Mary Rodrigues

Vereador Allan MirandaVereador Keu Oliveira

Vereador José Melo

Diretoria de Ensino de Osasco
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A revista eletrônica da FATEC
Barueri "INGETEC - Inovação,
Gestão @ Tecnologia" terá a 1ª
edição publicada em setembro de
2021!

Em 07 de junho de 2021 foi realizada a doação ao Fundo Social de São Paulo
(FUSSP) de 600 bens da FATEC Barueri destinados à baixa patrimonial e
contamos com o imenso auxílio da Secretaria de Serviços Municipais de Barueri
que, de forma graciosa, nos disponibilizou dois caminhões para o transporte dos
bens até o FUSSP, bem como dois servidores para ajudar nos trabalhos.

Parabenizamos e agradecemos especialmente os colaboradores da FATEC
Barueri Sr. Luciano Leite Gustavo, Sr. Mateus Louback Gonçalves, Sra. Naline
Belmiro Freitas Silva, Sr. Roberto Gomes de Souza e Sr. Wallace Cirilo de Souza
Silva pelos trabalhos realizados que permitiram o êxito nas atividades realizadas.
Esta atividade é de grande relevância e traz impacto muito positivo para a
Unidade de Ensino, pois permite um ambiente ainda mais organizado.
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro
Diretora da FATEC

Barueri

BAIXA PATRIMONIAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
REALIZADA COM ESMERO E ÊXITO

PROPORCIONANDO CONTINUIDADE NA
ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS

 REVISTA CIENTÍFICA DA FATEC BARUERI

Prof.º Dr. Paulo R. de
Medeiros

CST Eventos, Gestão
de Recursos

Humanos e Gestão
da Tecnologia da

Informação

Nosso periódico é dirigido a pesquisadores, professores, profissionais e estudantes das áreas 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. Os objetivos são difundir a produção
científica de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e do exterior e apresentar eventualmente ensaios
teóricos, reunindo a contribuição de especialistas nas suas respectivas áreas (dossiê).

Assim, peço aos interessados que enviem seus relatos de pesquisa, estudos de caso, aplicação de métodos,
técnicas e processos de trabalho, além de resenhas com análise crítica de obras recém-lançadas. Como fazer
esta submissão. Acesso o link https://fatecbarueri.edu.br/revista/index.php/ingetec/about/submissions,
cadastre-se, conforme os dados solicitados, e envie os materiais de acordo com as regras definidas.

Aproveitem estes próximos dias de recesso, no caso do corpo docente, e de férias, para os discentes, para
refletir sobre o encaminhamento dos Trabalhos de Graduação e projetos desenvolvidos no decorrer do
semestre encerrado.

É importante ressaltar que o conhecimento compartilhado é a base para a inovação e para o
aprimoramento técnico, profissional e acadêmico de nossa comunidade Fatecana!
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VEM AÍ: EVOLUÇÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO 

TAMBÉM VEM AÍ: 
EVOLUÇÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO 

Em julho de 2021 os docentes contratados por prazo indeterminado e os
servidores administrativos com emprego público permanente participarão do
processo de Evolução Funcional – Progressão, sendo avaliados e pontuados por três
frentes: documentos para atualização profissional, avaliação do superior imediato
e/ou equipe de trabalho e sua própria autoavaliação.

Para os documentos de atualização profissional, o período abrangido neste
processo será de 01.07.2020 a 30.06.2021.    

Desejamos sucesso a todos os docentes e servidores administrativos que irão
participar do processo.

Ainda em julho de 2021, os docentes contratados por prazo indeterminado e servidores administrativos com
emprego público permanente também participarão do processo de Evolução Funcional – Promoção, que
consiste na mudança da referência imediatamente superior à qual está enquadrada em seu emprego público,

caso possuam o efetivo exercício de seis anos na mesma referência e a titulação exigida para mudança, sendo
estes requisitos estabelecidos do plano de carreira do Centro Paula Souza instituído pela Lei Complementar nº
1.044/2008 e alterado pela Lei Complementar nº 1.240/2014. 

Desejamos sucesso a todos os docentes e servidores administrativos que irão participar do processo.
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Wallace Cirilo de
Souza Silva 

Diretor
de Serviços

Administrativos

Naline Belmiro Freitas
Silva

Assessora Técnica-
Administrativa

Estamos atuantes quanto à confecção e ao envio de certificados digitais aos
participantes dos eventos institucionais – corpo docente, corpo discente, corpo
técnico-administrativo e convidados externos. Até o momento já foram expedidos
266 certificados. 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS 



Em julho de 2019, o Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa SP Sem
Papel, por meio do Decreto Estadual nº 64.355, que renova a forma de produzir e
gerir documentos, trazendo mais agilidade, economia e transparência para a
Administração Pública. O seu processo de implantação já contemplou todas as
Secretarias da Administração Direta. A Administração Central do Centro Paula
Souza, em outubro de 2020, iniciou a operacionalização e todas as FATECs passaram
a aderir ao programa em 12 de abril de 2021.

Neste contexto, a Secretaria Geral de Diplomas do CPS realizou capacitações para as
Diretorias de Serviços Acadêmicos e seus colaboradores, via plataforma MS Teams.
Para a FATEC Barueri o encontro ocorreu em 06.05.2021, das 9h00 às 12h00,

contando com a minha participação, como Diretora de Serviços Acadêmicos, do Sr.
Milton (Colaborador da Secretaria Acadêmica), da Sra. Naline (Assessora Técnica
Administrativa) e do Sr. Wallace (Diretor de Serviços Administrativos).

A abertura da capacitação teve a participação do Professor Rafael Ferreira Alves – Coordenador da Unidade do
Ensino Superior de Graduação - CESU.

SP SEM PAPEL E O SETOR DE DIPLOMAS

Maria Cristina
Pacheco Lima

Diretora de Serviços
Acadêmicos
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Professor Marcelo

Sra. Lúcia

Professor Rafael

A capacitação foi ministrada pelo Professor Marcelo
Penteado de Toledo, que integra a equipe da Secretaria
Geral de Diplomas, sob a coordenação da Sra. Lucia
Helena Aparecida Frungillo – Secretária Geral da Área de
Registro de Diplomas. 

O Programa São Paulo Sem Papel agrega economia e
celeridade, especialmente aos processos de expedientes
de diplomas dos alunos concluintes, pois tudo que antes
era feito em papel passa a ser produzido digitalmente,

de forma gradativa, facilitando o trâmite de documentos
e garantindo maior confiabilidade, pois a autenticidade
é assegurada por meio de assinatura digital – única
ou em lote.
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No período de 07 a 11 de junho de 2021 ocorreram as Bancas dos Trabalhos de
Graduação dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Design de
Mídias Digitais. Eventos, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da
Informação, Logística e Transporte Terrestre.

O Trabalho de Graduação é um requisito obrigatório para a conclusão dos Cursos
Superiores de Graduação Tecnológica oferecidos pela Faculdade de Tecnologia
Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC Barueri. 

O Trabalho de Graduação tem como objetivo proporcionar ao aluno a oportunidade
de desenvolver um trabalho teórico e/ou prático de pesquisa, sob a orientação de
docente da FATEC Barueri, com experiência na temática a ser desenvolvida
propiciando:

I – Estímulo à produção científica;

II – Aprofundamento temático numa área do curso de graduação;

III – Dinamismo das atividades acadêmicas;
IV – Desenvolvimento de sua capacidade científica e inovação na área de formação;

V – Correlação entre a teoria e a prática.

Neste semestre tivemos 82 bancas, com temáticas atuais e relevantes que nos
enchem de satisfação e orgulho, com belíssimos trabalhos apresentados,
enaltecendo a missão primordial de uma instituição de ensino superior:
compartilhar o conhecimento, proporcionar novas oportunidades de
crescimento e instigar à criação de caminhos inovadores, ou seja, transformar
alunos em profissionais críticos e conscientes dos papéis que irão exercer no
mercado de trabalho.

Seguem alguns registros fotográficos das apresentações:

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO

Maria Cristina
Pacheco Lima

Diretora de Serviços
Acadêmicos
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Design de Mídias Digitais
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Gestão de Recursos Humanos

Eventos

Comércio Exterior
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Logística

Gestão da Tecnologia da Informação

Transporte Terrestre
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2) Representantes da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente
- Titular: Marcos Antonio Dantas Moura; 

- Suplente: Marlien Gomes da Silva; 

3) Representantes da Secretaria de Obras
- Titular: Valdeci Ferreira da Silva; 

- Suplente: Sheila Midori Sassaki França; 

4) Representantes da Secretaria de Saúde
- Titular: Sthiven Xavier dos Santos; 
- Suplente: Rosana Perri Andrade Ambrogini; 

5) Representantes da Secretaria de Educação 

- Titular: Ana Maria Correia Acioli; 
- Suplente: Alexandre Silva Soares; 

6) Representantes da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
- Titular: Carlos Alberto Gonçalves Vieira;

- Suplente: Evaldo Pereira Pardim; 

7) Representantes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana 

- Titular: José Carlos Querato; 

- Suplente: Adenilson dos Santos Luz; 

8) Representantes da Secretaria de Finanças
- Titular: Luciano César Batista; 

- Suplente: Laiane Carla Pereira; 

9) Representantes da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho
- Titular: Rodrigo Firmino Brasil da Silva; 

- Suplente: Elias Derame da Costa Junior; 

10) Representantes da Secretaria de Cultura e Turismo
- Titular: Sarita de Oliveira; 

- Suplente: Marcelo de Miranda; 

Após realização do processo eleitoral, em 29 de abril de 2021, a FATEC
Barueri e demais membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - COMDEMA, da Secretaria de
Recursos Naturais e Meio Ambiente, tomaram posse para atuação no biênio,

conforme Portaria n. 478, de 09 de abril de 2021, do Prefeito do Município de
Barueri, Sr. Rubens Furlan. A FATEC Barueri, como uma das representantes
da Sociedade Civil, atuará junto ao conselho no debate e na busca de
soluções para promover a proteção do meio ambiente do município.

Segue abaixo a relação dos membros eleitos:

a) Pelo Poder Público: 

1) Representantes da Câmara Municipal 
- Titular: Cláudio Joaquim Guimarães; 
- Suplente: Alexandre Feliz Pires; 

FATEC BARUERI TOMA POSSE NO CONSELHO
MUNICIPAL - COMDEMA 

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

Barueri
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b) Pela Sociedade Civil: 

1) Representantes da COOPERYARA — Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
Prestadores de Serviço de Reciclagem de Lixo do Município de Barueri e Região
- Titular: Jozeneuza Santos Borges; 
- Suplente: Susan Selen da Silva Santana; 

2) Representantes da Rede Ecológica - Rede Eco
- Titular: Valdir Dionísio dos Santos; 
- Suplente: Fernanda Regina dos Santos; 

3) Representantes do IEPPC — Instituto Social Parque dos Camargos 
- Titular: Jeane Paulina da Silva; 

- Suplente: Verailda Coelho de Cerqueira Boton;

FATEC BARUERI TOMA POSSE NO CONSELHO
MUNICIPAL - COMDEMA 

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

Barueri
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4) Representantes do Rotary Club de Barueri Empresarial
- Titular: Maria Helena de Oliveira; 

- Suplente: Ricardo Caiaffa Júnior; 

5) Representantes da Associação de Arquitetando para o Futuro
- Titular: Antonio Carlos Franco; 

- Suplente: Luiz Gustavo Soares de Lima; 

6) Representantes da ASSEAB — Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos, Tecnólogos e
Técnicos de 2o Grau de Barueri
- Titular: Marcelo de Jesus; 
- Suplente: Sidney Rogério Benedini; 

7) Representantes da OAB — Ordem dos Advogados do Brasil/Subsecção Barueri
- Titular: José Carlos Moura Doncsecz Foryan; 

- Suplente: Luiza Maria Capela Correia da Silva; 

8) Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri - SINDSERV 

- Titular: Marcos Paulo Moskoskis; 
- Suplente: Carlos Alberto Espírito Santos; 

9) Representantes da AREA — Associação Residencial e Empresarial Alphaville
- Titular: Orlando Mello Junior; 
- Suplente: Leonardo Rodrigues da Cunha; 

10) Representantes da Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José Oliveira Ohl – FATEC Barueri 
- Titular: Renata Giovanoni Di Mauro; 
- Suplente: Givan Aparecido Fortuoso da Silva; 

11) Representantes da ETC de Barueri
- Titular: Wagner Gusmão; 

- Suplente: Juliana Conartioli Rodrigues. 
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Diante da publicação do calendário do Processo Seletivo – Vestibular das FATECS
para o 2º semestre de 2021, realizada pela Administração Central do Centro Paula
Souza, nossa dedicação às atividades voltadas a divulgação da FATEC Barueri
e seus Cursos Superiores, objetivando a captação do maior número possível de
candidatos inscritos por curso/turno, passou a seguir cronograma de atividades
definidas em grande equipe.

 

Neste sentido, em 14 de maio de 2021 tivemos a nossa reunião do Marketing
Institucional que contou com a participação de docentes e técnicos-
administrativos. No encontro foi apresentado o plano de ação construído a partir
das experiências dos processos seletivos anteriores e também foi o momento
oportuno para que os colegas participassem dando sugestões e ideias de modo à
incrementar as nossas estratégias. 

A reunião foi um sucesso e a partir dela passamos a ter uma atuação ainda mais
expressiva na divulgação. 

MARKETING INSTITUCIONAL: O TRABALHO EM
EQUIPE É DESTAQUE NA CULTURA

ORGANIZACIONAL DA FATEC BARUERI

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

Barueri
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Em 02 de junho de 2021 aconteceu a décima edição do SIMTTE – X Simpósio de
Transporte Terrestre 2021, na modalidade remota na plataforma do Microsoft
Teams das 18h45min às 22h. Este evento acadêmico-profissional foi promovido
pelos docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Transporte
Terrestre da Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC
Barueri e teve como temática a Infraestrutura viária sustentável - uma nova
realidade. Nesta edição do SIMTTE contamos com a participação de mais de 86
pessoas no evento, entre alunos, ex-alunos, docentes e convidados.
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Às 20h30min, tivemos a palestra ministrada pelo Professor André Luis Ferreira, que ministrou a palestra
intitulada como: “Mudanças Climáticas, Qualidade do Ar e Acessibilidade: Desafios para a Mobilidade Urbana”.

O objetivo da palestra foi mostrar para os alunos as quantidades de poluentes, como os gases de efeito estufa
e material particulado que são emitidos para nossa atmosfera, diariamente, devido à utilização dos meios de
transportes.

X SIMTTE — DÉCIMO SIMPÓSIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
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Prof.ª Dr.ª Lilian
Marques Silva

Coordenadora do
CST Transporte

Terrestre

Abertura

Na abertura do evento, tivemos a fala da nossa
Diretora Professora Doutora Renata Giovanoni
Di Mauro.

Palestras

Na sequência, tivemos a palestra ministrada pela Mestre em Arquitetura Lorea Durana D Errico, cujo título foi o
de “Edifícios sustentáveis: mobilidade urbana e infraestrutura rodoviária”. O objetivo da palestra foi mostrar
para os alunos que existem possibilidades de melhorias nas infraestruturas prediais de rodoviárias e centros de
distribuição transformando-os em edificações sustentáveis.
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Foram sorteadas assinaturas de seis e-books para os participantes do evento. Os
títulos sorteados foram os de Gestão da Sustentabilidade nas Organizações de
Luciano Munck e Logística Reversa e Sustentabilidade de André Luiz Pereira. Os
participantes sorteados foram Eduardo Cupini, Antonio Gomes Pinto, Esdres
Moraes Junior, Rodrigo Conceição Jorge, Ulisses Silva e André Luis Ferreira.

Parabenizamos os sorteados e desejamos que aproveitem a leitura.

X SIMTTE — DÉCIMO SIMPÓSIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
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Prof.ª Dr.ª Lilian
Marques Silva

Coordenadora do
CST Transporte

Terrestre

Sorteio

Em nosso evento tivemos um
momento cultural interpretado
pelo músico Antônio Henrique
Pires Bueno. Ele cantou “O
Trenzinho do Caipira”, de Heitor
Villa-Lobos e muitas outras.

Momento Cultural

Para o encerramento do evento, contamos com a fala da nossa Diretora
Professora Doutora Renata Giovanoni Di Mauro. Prestamos nossos
agradecimentos a todo apoio dado ao nosso evento e nos orgulhamos
de suas palavras.

Encerramento

Esse evento contou com a comissão organizadora: Professor Alexandre Trigo
Veiga, Professora Vilma Moreira Ferreira, Professor Tadeu Zaccarelli Tavares,
Diretora de Serviços Acadêmicos Srta. Maria Cristina Pacheco Lima, Professor
Eik Tenório, Professora Beatriz Policarpo e Professora Lilian Marques Silva.

Organização

Aproveitamos a oportunidade para agradecer e cumprimentar a todos os envolvidos e participantes do SMTE
2021. Nós, do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre da Faculdade de Tecnologia "Padre Danilo
José de Oliveira Ohl" – FATEC Barueri, agradecemos a participação de todos e esperamos todos na décima
primeira edição do Simpósio de Transporte Terrestre em 2022!

Agradecimentos



Em 25 e 26 de maio de 201 foi realizado I Simpósio de Recursos Humanos, evento
anual, de caráter técnico-científico, organizado pelo Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos. 

O evento teve como temática “Gestão de Pessoas na era digital: como ser
tecnológica e humanizada?  ”, que foi escolhida por meio de pesquisa realizada
com o corpo docente e discente do Curso. O tema da primeira edição do Simpósio
teve como propósito proporcionar um olhar para o ser humano de forma integral
(profissional, social e humana) e o alinhamento aos objetivos estratégicos das
organizações.

A programação do dia 25 contou com a palestra “Gestão de Pessoas na Era
Tecnológica” ministrada pelo Sr. Fernando Carvalho Lima, Vice-diretor da
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Regional Metropolitana Oeste;

e com a palestra “O Negócio dos Negócios são Pessoas” conduzida pelo Sr. Hugo
Bethlem, Co-fundador e Presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Já
no dia 26, além da palestra “Transformação digital sem perder o foco no ser
humano” apresentada pelo Sr. Ruy Shiozawa, Chief Executive Officer do Great Place
to Work® Institute e, neste dia, a programação contemplou a exposição dos
trabalhos acadêmicos – no formato de pôster – desenvolvidos pelos alunos.
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I SIMPÓSIO DE RECURSOS HUMANOS
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Prof. Me. Givan
Fortuoso

Coordenador do CST
Gestão de Recursos

Humanos

É de fundamental ressaltar que o esforço conjunto dos docentes em gentilmente convidar os palestrantes,
bem como estarem juntos na comissão e dos discentes em participar – seja na apresentação de trabalhos, seja
nas atividades da comissão organizadora, nos traz um sentimento de que estamos construindo um evento
com a participação e empenho de todos, para que o Curso em Gestão de Recursos Humanos cresça e seja
expressivo na comunidade Fatecana. 



Membro atuante do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental –
OGPMEA, a FATEC Barueri reforça o seu compromisso com a Educação Ambiental
do município. 

Na reunião realizada em 28 de abril de 2021 foram apresentados as atividades
desenvolvidas pelos grupos de trabalhos (GT) que estão construindo o Programa
Municipal de Educação Ambiental. O GT Comunicação é responsável por elaborar a
política de comunicação do Órgão Gestor, destacando as suas ações e os
resultados. O GT Escrita é responsável por elaborar a minuta do Programa
Municipal de Educação Ambiental. A FATEC Barueri está presente nos dois grupos
de trabalhos, com a participação da Professora Dra. Renata Giovanoni Di Mauro no
GT Escrita e o Professor Me. Givan Fortuoso da Silva no GT Comunicação.
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Nos meses de maio (dia 17) e junho (dia 21) a FATEC Barueri participou das reuniões desse importante órgão
gestor. Na reunião de maio o GT Comunicação socializou os primeiros trabalhos, destacando as observações e
as discussões realizadas pelo grupo em relação ao material elaborado pela Fundação Alphaville a partir dos
dados coletados na pesquisa realizada pelo Órgão Gestor. Nesta mesma a reunião, o GT Escrita apresentou o
esboço inicial da minuta do Programa Municipal de Educação Ambiental. Já na reunião de junho, a
apresentação foi conduzida pelo GT Escrita  e foi dada a continuidade às reflexões sobre a minuta do
Programa Municipal de Educação Ambiental, abrindo para discussão e contribuição de todos os membros. 

FATEC BARUERI COMPROMETIDA COM A EDUCAÇÃO
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BARUERI
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Prof. Me. Givan
Fortuoso

Coordenador do CST
Gestão de Recursos
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Em 27 e 28 de maio de 2021 tivemos a realização do III Simpósio de Design de
Mídias Digitais da FATEC Barueri, que por conta da pandemia da COVID-19,

ocorreu de forma on line na plataforma Microsoft Teams. O objetivo do evento foi
apresentar e debater conteúdos relevantes para comunidade acadêmica.

A programação contou com palestras de diversos profissionais que atuam em
áreas que fazem parte de nosso curso. Também neste evento os alunos do 6º
semestre tiveram a oportunidade de mostrar os Trabalhos de Graduação
desenvolvidos durante o semestre.

III SIMPÓSIO DO CURSO DE MÍDIAS DIGITAIS DA
FATEC BARUERI

Prof.º Me. Jadir
Custódio Mendonça

Júnior
Coordenador do CST

Design de Mídias
Digitais
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Como você ficou durante esse semestre? Preso em casa? Com medo de sair? Saiu
para trabalhar querendo ficar em casa? Foi para a rua de máscara e entrou em
casa irritado, sem ar, com sacolas? Alguém perto de você ou você mesmo teve
COVID-19? Ou será que tem agora? Houve luto seu ou ao seu redor? Os relatos
foram muitos! Nossa comunidade acadêmica viveu durante esse semestre, se
abateu, sofreu, se adaptou, se readaptou. Nunca a iminência da doença e até
mesmo da morte passaram tão próximas de nós. Nossas dificuldades se
potencializaram. Foram 500 mil mortes em nosso país! Isso não é normal!

Nosso tom é de lamento! Nossa comunidade vivencia o luto! Colecionamos
histórias e por vezes tivemos até que nos poupar de ouvir notícias, pois parecia
ser... sentir demais.... chegava a apertar o coração! Choramos! Juntos sentimos, e
agora falo como educadora, a dor de nossos alunos e colegas de trabalho. Não
foram poucas! A pandemia potencializou nossos desafios. Mas persistimos em
existir e tentar esperançar porque a vida tem a expectativa do inusitado e 

 esperamos pelo melhor! Demos o nosso melhor, senão o melhor, talvez o possível!
 
Em alguns dias com paciência, em outros sem nenhuma. Houve dias impossíveis!
Para pôr para fora todo esse emaranhado de saberes e sentimentos, a Profª Dra. Keila Rocha Reis de Carvalho,

compartilhou um duro momento de sala de aula em que tentou esperançar. Desse compartilhamento surgiu,

através do Projeto Bem Estar, ligado ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico, atuante na FATEC Barueri, a ideia
de uma Roda de Conversa. Ela ocorreu entre os professores eme 11 e 25 de maio de 2021. Nosso tema? Saúde
Mental em tempos de pandemia: lidando com nossos alunos. Contamos com a participação especial da
convidada Dra. Vera Rocha Reis Lellis, doutora em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Foram dois momentos distintos nos quais falamos, primeiramente, sobre nossas experiências vividas no
semestre e de como agir diante dos dilemas enfrentados. Conversamos sobre incentivar a rotina, fortalecer
vínculos on line, desenvolver redes de apoio entre pares, entender os sentimentos do outro com empatia, dar
também mensagens não verbais de aceitação e respeito,  mostrar saídas e manter o diálogo; em suma:

falamos sobre acolher e orientar.

No segundo encontro, tomou nosso olhar o tema do estresse e ansiedade como preocupação excessiva e suas
várias manifestações, por vezes em forma de transtornos que acometem a sociedade nos nossos tempos.
Como modo de lidar com tais questões, nossa palestrante recomendou técnicas de relaxamento, atividades
físicas, treinamento de habilidades sociais e psicoterapia. 

Foram ricos momentos de aprendizado e de construção de um caminho novo, cada vez mais sensível e
disposto a conhecer histórias, a desenvolver uma escuta empática no ambiente institucional, seja ele online
ou presencial. Educar requer de nós bem mais do que apenas conteúdos, o aspecto humano há que ser
sempre o que nos mobiliza. O fortalecimento do aspecto tecnológico descuidado do humano não faz sentido
algum. Nosso desejo é formar pessoas aptas a lidar com a vida em toda sua plenitude, isso não é pouco. A
vida sempre traz o inusitado e diante disso nos adaptamos, nos encontramos, nos reconhecemos e seguimos
tentando, sempre juntos. Que venham outras rodas de conversa!

HISTÓRIAS, EMPATIA E SENSIBILIDADE: UM
CAMINHO SEMPRE NOVO

Prof.ª Dra. Juliana
Pellegrinelli Barbosa

Costa
CST Logística e

Transportes Terrestres
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Em 26 e 27 de maio de 2021 tivemos o III Simpósio de Logística, com o tema
“Aprendendo a lidar com mudanças”. Uma das mudanças promovidas foi a
participação ativa dos alunos no Simpósio através de apresentações sob formato
de pôster acerca de diversos projetos orientados pelos docentes dos vários
semestres. Foram submetidos 14 trabalhos, tendo sido escolhidos seis em função
do tempo disponível para as apresentações e priorizados, segundo critérios de
seleção.

No segundo dia do evento, tivemos palestras de gestores de empresas, tratando
de temas como a cadeia do frio, bem como sobre o resultado prático dos projetos
conduzidos por nossos alunos e funcionários da Bomi Group e, finalmente, a
relevância de uma boa logística urbana para o e-commerce. Agregue-se que tais
assuntos fazem parte das principais tendências da Logística 4.0, em conjunto com
as tecnologias emergentes.

O sistema logístico de entrega de marmitas na Índia, orientado pela Professora Beatriz Policarpo e
realizado pelas alunas Isabela Ruas Ricci e Mônica Cristina Mantoan Garcia Muniz; 

Sistema de picking com o uso do coletor de radiofrequência, orientado pelo Professor Joelson Alves do
Nascimento e realizado pelo aluno Júlio César Brants;
The benefits of the block chain (trabalho da disciplina de Inglês, voltado para logística), orientado pela
Professora Juliana Pellegrinelli Barbosa Costa e realizado pelos discentes Iago Santos Gomes, Patrícia Silva
Campos e Priscila Arcanjo dos Santos Meira; 

Transporte da vacina na COVID-19, orientado pela Professora Rejane Gonçalves da Rocha e realizado pelos
discentes Ellen Cristina Ferraz de Almeida, Igor Mata da Silva e Vitor Scatolin;

Logística reversa de pneus, orientado pelo Professor Sérgio Stefan Barci e realizado pelas alunas Eliete
Maria A. do Nascimento, Reni dos Reis Santos, Silvana Rodrigues de Carvalho, Josefa Genilda Ferreira da
Silva e Roseli Benites Tamazzato;

Transporte e embalagem de vinho, orientado pelo Professor Fernando Henrique de Amorim e realizado
pelas alunas Adriana Rodrigues da Silva, Ângela Oliveira e Silva, Pábolla Akila Santos da Silva e Fabrice
Raphaella de Sousa.

O Sr. Ailton Jerônimo de Souza, gerente de operações da Log Frio, que abordou temas ligados à cadeia do
frio; 

O Sr. Cléber Ferreira, supervisor de melhoria contínua da Bomi Group, que tratou os projetos conduzidos
pelos nossos alunos na empresa, em conjunto com os seus funcionários; 
O Sr. Marcos Alberici de Mello, sócio diretor da Scambo, que dissertou sobre a logística urbana do e-
commerce.

Dentre os trabalhos dos alunos, destacaram-se: 

Como apontado, tivemos três gestores de empresas, que apresentaram as seguintes palestras: 

Agradecemos a presença de todos no evento, cujo foco, como sempre, foi o nosso aluno que, juntamente,

com os palestrantes trouxeram novos insights de como pensar o fazer em Logística.

III SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA - APRENDENDO A
LIDAR COM MUDANÇAS!

Prof.º Me. Antônio
Fernando Degobbi
Coordenador do 

CST Logística
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A mesa-redonda “Os desafios dos eventos on line” teve como convidados o idealizador do perfil Cultura
Milanesa, Rômulo Baron, a professora, escritora e roteirista Lilian Stocco e o professor da FATEC Barueri
Josenilson Oliveira. Eles falaram sobre perspectivas em torno do marketing para eventos não presenciais. Já a
mesa “O audiovisual como aliado na produção de eventos na pandemia” tratou sobre as novas
demandas de captação de imagem e de som para eventos e contou com o produtor audiovisual Éder de
Lima, com a fotógrafa e Professora Me. da FATEC Barueri Joyce Cury e com o Professor Me. da FATEC Barueri
Carlos Eduardo Santos.  

“Como futuros profissionais da área, temos que estar muito atualizados, atentos e abertos aos novos
formatos”, avalia Fabiana Pederiva de Souza, aluna do último período do curso de Eventos da FATEC Barueri.
Para ela, os participantes do Colóquio agregaram muito conhecimento, ampliando perspectivas profissionais
com relação ao mercado de eventos atual. “Para mim, os eventos digitais vieram para ficar porque têm um
ótimo custo-benefício. Acredito que os eventos presenciais vão voltar com força, mas que haverá uma
mudança, com a possibilidade de eventos híbridos”, completa.

Além das mesas-redondas, que receberam diversas perguntas do público, somou-se à programação do
Colóquio a palestra “Eventos técnico-científicos no contexto digital”, ministrada pela Professora Dra.
Renata Cardias, que é coordenadora de Projetos do CESU, e falou sobre as estratégias de realização de
eventos acadêmicos no meio digital. Também foi oferecido o workshop “Transmissão de eventos on line
pelo Stream Yard”, orientado pela professora Me. Joyce Cury, mostrando as principais ferramentas da
plataforma de streaming. 

A Comissão Organizadora do VIII Colóquio de Eventos da FATEC Barueri foi formada pelos Professores Carlos
Eduardo Santos (Marketing), Josenilson Oliveira (Mídia), Joyce Cury (Mídia) e Viviane Minati Panzeri e pelos
alunos Glória Constancio, Amanda Cristina e Tom Neto.

Em sua oitava edição, o já tradicional Colóquio do Curso de Eventos da FATEC
Barueri se dedicou a um tema atual e urgente: Eventos Digitais. Realizado em 29
e 30 de abril de 2021, o próprio Colóquio foi um exemplo de evento neste formato,
já que tudo aconteceu de forma remota com transmissão pelo Microsoft Teams.
Mesas-redondas, palestra e workshop exploraram possibilidades para continuar a
realização de eventos em meio ao isolamento social provocado pela pandemia da
COVID-19. 

Segundo a Professora Dra. Viviane Minati Panzeri, coordenadora do curso de
Eventos e Presidente da Comissão Organizadora do Colóquio, é sempre pertinente
aproximar os alunos de questões atuais do mercado de trabalho. “O Colóquio deste
ano trouxe uma discussão relevante sobre Eventos Digitais, uma tipologia ainda
recente para os profissionais da área. O tema é muito importante para o
aprendizado dos alunos de Eventos, pois dialoga com diversos segmentos,
agregando ainda mais valor à formação”, comenta.

 VIII COLÓQUIO DE EVENTOS DA FATEC BARUERI 
COLOCA EVENTOS DIGITAIS EM DEBATE
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Prof.ª Me. Joyce Felipe
Cury 
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Em 07 e 08 de abril de 2021 tivemos a nosso V Simpósio de Gestão da Tecnologia
da Informação – SIGTEC. Neste semestre o evento ocorreu de forma virtual, com
transmissão via TEAMS, para a comunidade Fatecana e via Youtube para o
público em geral.

Tivemos a honra de termos a abertura feita pela nossa ilustríssima Diretora,
Renata Giovanoni Di Mauro, que apresentou a importância deste tipo de evento
para todo a comunidade acadêmica.

Nesta edição tivemos o apoio da empresa Ramos, que já havia participado junto
da nossa FATEC através do treinamento “Minha Chance – SAP”. A Ramos, através
do seu Diretor de Operações, Celso Zymberg, e do Gerente de Customer
Experience, Renato Ishikawa, trouxe aos alunos que não tiveram oportunidade de
participar do treinamento uma visão do que é um ambiente ERP e como a
tecnologia SAP o implementa, trazendo novas visões de oportunidades para os
nossos futuros profissionais.

Para completar com chave de ouro, o nosso evento teve a participação da nossa Egressa Gabriele P. G. Santos,
engenheira de software na empresa MedImpact, que trouxe a sua visão de ser mulher, fatecana na área de TI,
bem como a sua experiência de trabalhar remotamente para uma empresa multinacional, deixando claro a
importância da língua inglesa na formação do profissional de TI.
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 V SIMPÓSIO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - SIGTEC

Prof.º Me. Oswaldo
Soulé Júnior

Coordenador do CST
Gestão da

Tecnologia da
Informação

Celso ZymbergRenato Ishikawa Gabriele P. G. Santos

Quero agradecer ao nosso corpo docente, discente, administrativo e pedagógico por todo apoio para que esse
evento tivesse sido um sucesso.
Até o nosso VI SIGTEC!
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Workshop de práticas docentes e discentes;
Semanas de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico;
Desenvolvimento de manuais para uso de alunos e docentes sobre o uso do Microsoft Teams;
Acompanhamento das demandas administrativas e de infraestrutura encaminhadas aos respectivos
coordenadores de projetos do núcleo regional;
Realização de hackatons e ideatons promovidos pelo Inova CPS na modalidade on line;
Elaboração de um Plano de Retorno Parcial (PRP) seguindo as diretrizes do Governo do Estado e do Centro
Paula Souza;
Estudo sobre Recursos Digitais Pedagógicos. Trabalho fundamental para viabilizar as aulas experimentais;
Estudo sobre os modelos Híbridos de Ensino.

Nos anos seguintes, os núcleos regionais receberam novos integrantes: em 2019, foram incorporados os
Gestores Pedagógicos Regionais de FATECs e, em 2020, os Gestores Regionais dos Serviços Técnicos e
Administrativos, fazendo com que todos eles atuassem como facilitadores nos processos pedagógicos,
acadêmicos e técnico-administrativos nas unidades de ensino. Enquanto os gestores regionais da área técnico-
administrativa se preocupam com questões associadas à infraestrutura física e laboratorial das unidades e
com as questões da vida funcional dos membros da comunidade escolar.

O Gestor Pedagógico Regional de FATEC desempenha o papel de facilitar, apoiar e dar suporte às Unidades de
Ensino Superior ou a Projetos que envolvam o Ensino Superior, tais como hackatons e eventos similares,
cursos de articulação entre os ensinos médio e superior (AMS), entre outros. Todavia, em parceria com os
Gestores Regionais de Serviços Técnico e Administrativos, atua também em assuntos e demandas do CPS que
apresentam interface pedagógica com tais serviços. Busca também diminuir a evasão, reprovação escolares,
aumentar o suporte pedagógico e a qualidade do curso de forma geral, com melhoria de seus resultados,
fazendo uso de indicadores e diretrizes emanadas pela Unidade de Ensino Superior de Graduação (CESU) e do
CPS.

A salutar parceria entre a gestão pedagógica e a equipe gestora das FATECs tem colhido bons frutos,
principalmente nessa difícil fase de isolamento social causado pela pandemia da COVID-19. Durante este
período atípico, os gestores pedagógicos e os demais coordenadores de projetos da CESU atuaram direta ou
indiretamente nos eventos e processos, entre outros:

Conclui-se, portanto, que o trabalho e as ações do Gestor Pedagógico Regional das FATECs do Centro Paula
Souza têm proporcionado um ganho substancial em qualidade nos processos de ensino aprendizagem e na
diversificação e aprimoramento dos serviços oferecidos pelas Unidades de Ensino Superior de Graduação.

A proposta de aproximar as unidades de ensino com a Administração Central do
Centro Paula Souza (CPS), torna mais ágil o processo e o atendimento às
demandas vigentes. Ademais, o Gabinete da Superintendência da Instituição
Centro Paula Souza implementou, em 2018, um projeto piloto de gestão
regionalizada. Para isso, as ETECs, FATECs e Classes Descentralizadas foram
subdivididas em 12 grupos, segundo suas respectivas localizações geográficas,
estando cada um desses grupos vinculado a um núcleo regional (NR): NR1 - Bauru
e Araçatuba; NR2 - Campinas Norte; NR3 - Campinas Sul; NR4 – Grande São
Paulo-Leste; NR5 – Grande São Paulo Noroeste; NR6 – Grande São Paulo Sul e
Baixada Santista; NR7 – Itapeva e Registro; NR8 – Marília e Presidente Prudente;
NR9 – Ribeirão Preto, Franca e Barretos; NR10 – São José do Rio Preto e Central;
NR11 – Sorocaba; NR12 – Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A FATEC “Pe. Danilo José de Oliveira Ohl”, na cidade de Barueri (SP), pertence ao
NR5, que contempla outras 6 FATECs, 30 ETECs e 10 Classes Descentralizadas. Os
pilotos do projeto de regionalização aconteceram nos núcleos regionais 10 e 12, e,
em virtude de seu sucesso foi, no ano seguinte, expandido aos demais núcleos. 
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 O APOIO DA GESTÃO PEDAGÓGICA REGIONAL
NAS FATECS DO CENTRO PAULA SOUZA

 

Prof.º Dr. Ronaldo
Willian Reis

Gestor Pedagógico
Regional de FATEC
Região 5 - Grande
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Prof.ª Dr.ª Margibel A.

de Oliveira
CST Gestão de

Recursos Humanos

Os alunos do 1º semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos ficaram
felizes e surpresos com a calorosa recepção de boas-vindas recebida pelos
veteranos em fevereiro de 2021. Para demonstrar sua gratidão, eles organizaram
uma comissão, composta pelos estudantes Adriana de Mores, Andressa Rodrigues
de Farias, Ana Helena Rodrigues, Bruno Sabino de Souza, Caroline Ferreira da
Silva, Viviane Batista, Jéssica Jesus Siqueira, Vendrana Bento Alves, Vanessa Sena
de Almeida, Francisca Marcelino de Meireles, Michel Santos da Silva e Matheus
Jesus de Oliveira e gravaram um vídeo de agradecimento à recepção de boas-
vindas. Esta ação dos alunos recebeu o apoio e supervisão do coordenador do
curso Professor Me. Givan Fortuoso da Silva e da Professora Me. Sandra Regina
Peres. 

Segue foto em que os alunos no vídeo estão cantando a música “Dias Melhores”
do Jota Quest, que foi uma mensagem de esperança neste momento de
pandemia.

Os alunos ingressantes exibiram o vídeo de agradecimento para os veteranos do 2º,
3º, 4º e 5º semestres do CST de Gestão de Recursos Humanos em 10 de maio de
2021. O evento ocorreu on line e contou com a presença do coordenador do curso
Professor Me. Givan Fortuoso da Silva, Professora Me. Sandra Regina Peres e dos
estudantes Adriana de Moraes, Bruno Sabino de Souza, Jéssica Jesus Siqueira, Kath
Kamila de Souza e Viviane Batista que representaram a turma do 1° semestre.

Na abertura o coordenador do curso enfatizou a alegria de estar apresentando o
vídeo de agradecimento para as turmas do 2º, 3º, 4º e 5º semestres, lembrando que
este evento já setornou habitual no curso de Gestão em Recursos Humanos e que
neste momento de pandemia está sendo realizado on line.
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 GENTILEZA GERA GENTILEZA! 
ALUNOS INGRESSANTES DE GRH RETRIBUEM A
RECEPÇÃO PROMOVIDA PELOS VETERANOS!

Prof.ª Me. Sandra
Regina Peres

CST Gestão de
Recursos Humanos

Seguem algumas fotos das apresentações do vídeo nas turmas do 2°, 3°, 4º e 5º semestres em que os alunos
tiveram a oportunidade de interagirem pelo ambiente on line.

Em seguida, a representante da
turma do 1º semestre, Jéssica
Siqueira, agradeceu novamente o
carinho recebido. 
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A gentileza se dá em retribuição à recepção em 22 de fevereiro de 2021 ocorreu o
evento de boas-vindas, para os ingressantes do 1º semestre do CST em Gestão de
RH. A recepção já se tornou um acontecimento habitual do curso. Em virtude das
aulas remotas, neste semestre fizemos a 3ª edição da recepção virtual. O evento
foi criado pelos próprios alunos, os quais formaram uma comissão, sob a
coordenação geral das atividades do coordenador do curso, Professor Me. Givan
Aparecido Furtuoso da Silva. Para elaboração da programação, orientados por
mim (Professora Margibel), ficaram responsáveis os discentes Victor de Almeida
Souza e Pedro Augusto de Moraes (3º semestre), Estela Cardoso, Maitê Cristina
Boniolo e Paulo Borges (5º semestre).

A programação foi bem interativa. Na abertura, o coordenador
apresentou as boas-vindas enfatizando sobre o espírito de
acolhimento, nesta época de distanciamento social. A discente
Estela fez a apresentação dos alunos que formaram a comissão.
Victor mencionou sobre a necessidade de partilhar esse
momento, além de apresentarem algumas fotos das recepções
anteriores, enfatizou a integração on line (2020/2). 
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Na sequência, Victor conduziu uma dinâmica, perguntando aos
alunos quais eram as expectativas em relação ao curso. As
respostas foram apresentadas em uma nuvem de palavras.

Tivemos aproximadamente 60 participantes na recepção, que
ao final, todos puderam falar sobre suas expectativas além de
trocarem experiências. 



Comércio Exterior 
Vespertino e Noturno (80 vagas por semestre) 

Design de Mídias Digitas 
Noturno (40 vagas por semestre) 
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Manhã (40 vagas por semestre) 

Gestão Empresarial
EaD (40 vagas por semestre)

Gestão de Recursos Humanos 

Manhã (40 vagas por semestre) 
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Manhã (40 vagas por semestre) 

Logística 

Noturno (40 vagas por semestre)  

Transporte Terrestre 
 Noturno (40 vagas por semestre)                  
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