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FATEC BARUERI

Continuamente somando
talentos e apresentando
resultados de sucesso! 

ACOLHIMENTO DOS
ESTUDANTES

No dia 28 de julho as aulas do
segundo semestre letivo dos
cursos superiores de
tecnologia da Fatec Barueri
tiveram início de forma
virtual, por meio da
plataforma MS Teams.

Para as estudantes
calouros, as boas vindas
foram acompanhadas de
orientações para o
sucesso acadêmico.

Com alegria recebemos
virtualmente a todos!
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No dia 21 de julho realizamos, por meio da plataforma Teams, o evento “IX Semana
de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico – SPAP” voltado aos docentes da
Fatec, com vistas a nos organizarmos para este semestre letivo que está em curso.
Na ocasião tivemos a oportunidade de apresentar aos colegas docentes assuntos
referentes as conquistas, perspectivas e desafios sob o escopo pedagógicos,
administrativos e de infraestrutura, de modo a termos uma comunicação sempre
transparente, aberta e acolhedora à participação, bem como contribuição de todos,
o que é muito agregador. 

Além disso, tivemos a participação do Prof. Dr. Leandro Zeidan Toquetti que
ministrou a Palestra: “Organização do ensino superior, avaliação de cursos e
instituições: competências e diretrizes do Ministério da Educação e Conselho
Estadual de Educação de São Paulo”, e foi muito enriquecedor, pois trouxe
informações e dados relevantes, especialmente no que concerne a regulação,
supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de
graduação vinculados ao Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, que impactam
diretamente nas atividades acadêmicas da nossa Fatec e cursos ofertados. 

Após o evento foram confeccionados e encaminhados, por e-mail, os certificados
digitais aos docentes relativos à participação.

Após realização de processo eleitoral de consulta à comunidade acadêmica para
composição de lista tríplice destinada a subsidiar a escolha do diretor da faculdade
pela Diretora Superintendente do Centro Paula Souza, fui reconduzida ao cargo de
Diretora da Fatec Barueri, por novo mandato de 4 (quatro) anos - 2021/2 a 2025/1,
com um número muito expressivo de votos. Obrigada a todos! 

Fiquei imensamente feliz e honrada em ter sido escolhida para permanecer na
Direção da Faculdade e, assim, prosseguir no desenvolvimento das atividades de
gestão que iniciaram na Fatec Barueri no 2º semestre de 2017. 

Seguimos trabalhando em conjunto para que a Fatec Barueri seja continuamente
referência na excelência do ensino, do clima organizacional e da infraestrutura, que
tanto agregam para os melhores resultados no processo de ensino e de
aprendizagem que unidos realizamos.

IX SEMANA DE PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
PEDAGÓGICO DA FATEC BARUERI

DIREÇÃO DA FATEC BARUERI - RECONDUÇÃO PARA NOVO MANDATO

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

Barueri
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Juntos somos fortes! 
 

Juntos podemos mais! 
 

Juntos somos FATEC BARUERI!
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RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS

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

Barueri

MUDANÇA NA COORDENAÇÃO DO CST EM DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS

Após três anos à frente do Curso Superior de
Tecnologia em Design de Mídias Digitais, e tendo
concluído com êxito o processo de
reconhecimento do curso perante o Conselho
Estadual de Educação do Estado de São Paulo –

CEE/SP, o Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior
passou o bastão da Coordenação para o colega,

docente do Curso desde a implantação, Prof. Dr.
Marcelo Eloy Fernandes para continuidade dos
trabalhos. 

Foi uma transição muito bem conduzida pelo Prof.
Jadir para que o Prof. Marcelo pudesse, com
tranquilidade, assumir as atividades do curso. 

Assim, registramos nosso agradecimento ao Prof.
Jadir pelo excelente trabalho realizado e desejamos
ao Prof. Marcelo Eloy sucesso no novo desafio.
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No dia 04 de agosto do corrente ano tivemos a publicação da Portaria do Conselho
Estadual de Educação do Estado de São Paulo (Portaria CEE-GP 295/2021) em que
aprova o reconhecimento do CST em Design de Mídias Digitais da Fatec Barueri
pelo período máximo permitido pela legislação, ou seja, pelo prazo de três anos. 

O relatório circunstanciado, elaborado pelos especialistas designados pelo CEE/SP,

após a visita virtual que realizaram na Unidade de Ensino, externou exclusivamente
aspectos positivos do curso, bem como da faculdade. 

O projeto pedagógico do curso, a alta demanda no processo seletivo – vestibular e
os resultados do processo de ensino e de aprendizagem observados, somados à
expressiva oferta de vagas de estágio na área aos estudantes, já nos permitiam a
avaliação interna de que o curso é um “sucesso”, mas após está conquista dos três
anos de reconhecimento conferida pelo CEE/SP, alcançamos esta evidência com
avaliação externa, o que nos consolida na reflexão de quão acertada foi a atuação
que tivemos em equipe e de forma tão colaborativa para a implantação deste
curso inovador e atual. 

Diante disso, nos cabe novamente agradecer ao
Prof. Me. Jadir Custódio Mendonça Junior, pelo
primoroso trabalho que desenvolveu à frente do
curso para a implantação, bem como aos docentes,
discentes e técnico-administrativos pelo
comprometimento e parceria. 

E fazemos questão de lembrar: o sucesso é uma
conquista coletiva!
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Em outubro estamos iniciando as aulas dos cursos profissionalizantes do
Programa Novotec Expresso. 

Os cursos “Edição de Vídeo para youtuber”, “Excel Aplicado à Área Administrativa”

e “Gestão de Pequenos Negócios”, oferecidos no primeiro semestre do ano,

tiveram grande demanda e, por isso, estão sendo novamente oferecidos neste 2º
semestre de 2021.

PROGRAMA NOVOTEC – CURSOS OFERECIDOS
NESTE 2º SEMESTRE LETIVO DE 2021

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

Barueri

AGRADECIMENTO – MEMBROS DA CONGREGAÇÃO 

Agradecemos aos professores e técnicos-
administrativos pela importante atuação e
participação nas reuniões do Órgão Colegiado
da Unidade de Ensino – Congregação, durante
mandato de dois anos, que findou no último
dia 04 de agosto. A participação de todos foi
imprescindível para o bom andamento dos
trabalhos da Fatec Barueri

A Profa. Me. Aparecida dos
Santos Carbone e o Prof. Me.

Marcos Antônio de Andrade,

mediante o desenvolvimento
de Projetos com HAEs, são os
responsáveis pelos cursos com
relação as questões
acadêmico-pedagógicas,
perante docentes e
estudantes.

Fruto da formalização do termo aditivo ao convênio
celebrado entre o Centro Paula Souza e o município
de Barueri tivemos, em agosto deste ano, a conclusão
dos trabalhos de instalação das catracas eletrônicas,
bem como de guarda-corpo na entrada da nossa
Unidade de Ensino. 

As catracas possuem liberação por meio de três
formas: leitura biométrica, cartões de aproximação e
leitura de código de barras dos crachás, de modo a
facilitar a operacionalização. 

Essa importante aquisição garantirá maior segurança
à comunidade fatecana diante do grande fluxo de
pessoas que circulam na Unidade de Ensino em
tempos normais.
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CATRACAS ELETRÔNICAS INSTALADAS
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NOVAS AQUISIÇÕES - FATEC BARUERI

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

Barueri

Nosso foco é a melhoria contínua, por isso trabalhamos para que a Fatec Barueri
ofereça ambientes confortáveis, acolhedores e, acima de tudo, adequados para o
desenvolvimento das atividades Institucionais. N

esse sentido, mediante aprovação de projetos que foram apresentados junto a
Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT, tivemos a aquisição de 06 (seis) cadeiras
para a copa da Unidade de Ensino com vistas ao oferecimento de um ambiente
ainda mais apropriado para todos que utilizam o espaço para as refeições
(docentes, servidores técnico-administrativos e prestadores de serviço). 

Tivemos ainda a aquisição de 2 (duas) caixas amplificadoras de som estéreo para o
auditório da nossa Fatec, que permitirá a distribuição sonora uniforme no
ambiente de modo que todos os presentes, não importando a localização do
assento, ouçam com clareza o que está sendo apresentado. Assim, nossos eventos
institucionais presenciais serão ainda mais profissionais e terão ainda mais
qualidade.

ENTREGA DE CHIPS 
Considerando que estudantes permanecem
acompanhando as aulas de forma remota, realizamos
levantamento por meio de formulário eletrônico junto ao
corpo discente com vistas a identificar o quantitativo de
chips necessários para desenvolvimento e
acompanhamento das atividades acadêmicas durante o
2º semestre de 2021. 

Os dados coletados foram apresentados ao Centro Paula
Souza para providências e tivemos êxito no recebimento
de chips, de modo que, por meio da Secretaria Acadêmica
da Unidade, estamos disponibilizando chips aos alunos
que indicaram a necessidade, respeitando todos os
protocolos sanitários para a segurança dos servidores e
alunos.
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A Fatec Barueri foi convidada pelo Centro Paula Souza para participar do
projeto “Roda de Conversa com a Sociedade Brasileira de Psicanálise”, que tem
por objetivo realizar encontros para a troca de experiências vivenciadas no
ambiente fatecano, de modo a compreender as demandas subjetivas, pessoais
e afetivas dos estudantes, bem como buscar subsídios e instrumental que
possam proporcionar o entendimento e a construção de saberes de novas
formas de trabalhar. 

Acolhemos o convite do CPS para participar do projeto e, juntamente com os
professores Me. Antonio Fernando Degobbi (Coordenador do CST em Logística)
e Me. Oswaldo Soulé Junior (Coordenador do CST em Gestão da Tecnologia da
Informação), estamos participando dos encontros neste semestre letivo.

RODA DE CONVERSA COM A SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PSICANÁLISE

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

Barueri

XIII SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA
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No período de 05 a 07 de outubro, toda a comunidade fatecana barueriense participou das atividades da XIII
Semana Cultural e Tecnológica, que apresentou a temática “Ecossistemas de inovação e empreendedorismo:
criatividade e tecnologias convergentes para organizações exponenciais”, que insta à reflexão sobre os
desafios da formação profissional em um mundo pós crise, na qual a tecnologia ocupa uma posição central
como instrumento que permite inovação e melhoria de processos. 

Desprendendo-se da pandemia como realidade presente e olhando para o futuro que se mostra acolhedor
para novas configurações do processo de ensino e de aprendizagem, bem como do mundo do trabalho, o
evento foi mais uma oportunidade acadêmica para o compartilhamento de experiências e de ideias,
envolvendo diálogo com a sociedade e o mercado de trabalho.

Nas páginas
seguintes poderá

conferir como foi o
evento completo
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Com grande satisfação a Faculdade de Tecnologia “Padre Danilo José de Oliveira
Ohl” – Fatec Barueri realizou, por meio da ferramenta MS Teams, no dia 03 de
agosto de 2021, mais uma solenidade de Colação de Grau dos Cursos Superiores
de Tecnologia em Comércio Exterior (19ª Turma), Transporte Terrestre (17ª Turma),
Eventos (12ª Turma), Gestão de Tecnologia da Informação (12ª Turma), Logística
(05ª Turma) e Design de Mídias Digitais (01ª Turma), totalizando 110 (cento e dez)
formandos.

FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES 2021/1

O evento foi conduzido pela mestra de cerimônia, a 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. 

Apesar do distanciando social que o momento nos impõe, disponibilizamos a
transmissão da cerimônia ao vivo, via YouTube, para que fosse prestigiada pelos
professores, familiares e amigos. 

O talento e a persistência de nossos alunos os trouxeram até aqui. Esperamos
que esta vitória de cada um seja o início de muitas outras conquistas,
impulsionando novas buscas e abrindo diversos horizontes, sempre apontando
para um futuro muito luminoso.

Maria Cristina
Pacheco Lima -

Diretora de Serviços
Acadêmicos 
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Iniciamos nossas atividades do semestre letivo, dando continuidade ao aprimoramento constante em nossa
comunicação com o corpo discente. Realizamos encontros com nossos alunos pela plataforma MS Teams,
para abordamos o Estágio Supervisionado, sua importância na vida acadêmica, bem como, a razão de sua
obrigatoriedade, os procedimentos e implicações. 

Assim, dividimos os encontros por curso e período, contando a participação do coordenador e do orientador
de estágio de cada respectivo curso. 

Foram abordadas questões relativas ao preenchimento dos formulários, os principais erros cometidos, a
importância da comunicação do aluno com o orientador de estágio quando do start do processo de estágio,
enfim, um bate papo bem esclarecedor! 

Ainda assim, é sempre importante reforçar que todos os documentos e orientações sobre o Estágio
Supervisionado encontram-se disponibilizados em Word no site da Fatec Barueri
http://www.fatecbarueri.edu.br/, na aba Alunos/Estágios. Lá, os alunos têm disponíveis, além dos anexos
necessários para todas as etapas do Estágio Supervisionado, do início à finalização, a “Portaria” e os
informativos “Passo a passo”, “Guia sobre estágios”, “Orientações Gerais” e “Perguntas Frequentes”. Vale
lembrar, ainda, que os Orientadores de Estágio realizam atendimento virtual no Teams e pelos e-mails
abaixo:
◦ Comércio Exterior (Profa. Esp. Damaris Correa Brum) f209.estagioscomex@fatec.sp.gov.br 
◦ Design de Mídias Digitais (Prof. Me. Gilmar Araújo Pinheiro) f209.estagiosdmd@fatec.sp.gov.br 
◦ Eventos (Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki) f209.estagioseventos@fatec.sp.gov.br 
◦ Gestão de Recursos Humanos (Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira) f209.estagiosgrh@fatec.sp.gov.br 
◦ Gestão de TI (Prof. Me. João Gilberto Pinho) f209.estagiosgti@fatec.sp.gov.br 
◦ Gestão Empresarial (Profa. Dra. Kedima Ferreira de Oliveira Matos) f209.estagiosge@fatec.sp.gov.br 
◦ Logística (Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira) f209.estagioslogistica@fatec.sp.gov.br 
◦ Transporte Terrestre (Prof. Dr. Eik Tenório) f209.estagiostt@fatec.sp.gov.br 

Alguns registros desses encontros:

Dando continuidade ao Programa de Monitoria de Disciplinas do segundo
semestre de 2021, conforme a Deliberação CEETEPS 40, de 08-02-2018, a Fatec
Barueri oferece, de forma online pela plataforma MS Teams: Na modalidade de
“DISCIPLINA”:

• “Física Aplicada ao Transporte”, do Curso Superior de Transporte Terrestre,
com a condução da monitoria designada, o aluno do 5º semestre Edson Jarandia
Nunes, sob a orientação do Prof. Eik Tenório. 

• “Relações do Espaço Geográfico”, do Curso Superior de Eventos, com a
condução da monitoria designada, a aluna do 3º semestre Giovanna Paschoareli
de Jesus, sob a orientação do Profa. Gabrielli Cifeli; Na modalidade de “INICIAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO” 

• “Introdução a Eventos e Hospitalidade”, do Curso Superior de Eventos, com a
condução da monitoria designada, a aluna do 3º semestre Carla Botelho de Souza,
sob a orientação da Profa. Margibel Adriana de Oliveira.

MONITORIA DE FORMA ONLINE

Maria Cristina
Pacheco Lima -

Diretora de Serviços
Acadêmicos 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DISCENTES
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A vida é mesmo uma caixinha de surpresas... Cada fase em nossa vida é necessária,

causa efeito e este é o sentido, cá estou! Luana Ferreira, uma jovem mineira lá das
"bandas" de Uberaba, sonhadora, admiradora das artes principalmente do palco e
das linhas, sempre digo... “Sou um depoimento, uma corda, âncora de mim mesma,

tempestade desinquieta e calmaria na maré alta”. Meus colegas de sala desde o
maternal, sempre me chamavam de “queridinha dos professores” por que eu ficava
sempre perto das “tias”, fazia desenhos como demonstração de carinho, assim não
foi diferente no colégio e também na faculdade. 

O mais incrível foi saber como conhecer pessoas diferentes, de diferentes lugares e
personalidades modifica e transforma nossas vidas, e admirar aquele ou aquela que
está lá na frente ensinando, ofertando seu tempo para nós alunos, te enche de
gratidão. E nessa estrada de aprendizagem e admiração, ganhei muitos amigos,
meus mestres para vida toda, pois sim, eu lembro até o hoje o nome da minha
primeira professora do maternal. Uma experiência que marcou para sempre minha
vida e os meus sonhos, e uma experiência como essa, não poderia ficar guardada
apenas comigo. Pois bem, estava lá eu despretensiosa, mas curiosa com uma
exposição que aconteceria na faculdade, por que o tema era peculiar, tinha algo a
mais do que palestras sobre linguagem, naquele dia aconteceria algo que mudaria
minha vida para sempre.
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Luana Ferreira
- egressa do

CST em Comércio
Exterior

DE REPENTE FRIDA, NA FATEC BARUERI

Ao encontrar minha maestra de espanhol no auditório e ouvir as palavras dela sobre a história de Frida Kahlo,

foi encantador. Parecia que eu tinha rompido o ambiente, isolado todos a minha volta e tudo que ela contava
eu prestava mais e mais atenção, cada foto mostrada eu conseguia olhar dentro dos olhos de Frida e imaginar
com o meu coração, que mulher ela poderia ter sido. Tudo que eu sentia era uma vibração muito forte e
emoção constante. Depois que essa apresentação acabou, eu respirei fundo e disse poxa vida, preciso abraçar a
maestra e lhe dar os parabéns, pois não haveria uma pessoa melhor para poder apresentar aquela artista, falar
com imenso cuidado e carinho e mostrar a força que tem o compartilhamento da experiência, o fato de dividir
a emoção que ela sentiu ao entrar no museu que um dia foi a casa de Frida, isso estava no brilho dos olhos
dela. E assim foi, abracei a maestra fizemos algumas fotos para registrar aquele momento, e ela amou quando
eu registrei um retrato com os adereços da exposição de Frida Kahlo. Mas acontece que eu não fiquei satisfeita,

eu fui para casa com um nó na garganta como se estivesse faltando alguma coisa, meu coração tinha ficado
tão grande de emoção que estava quase saltando do peito. Foi quando eu decidi escrever um poema sobre o
que tinha sido dito por aquela mulher, ou melhor, por aquelas mulheres. Escrevi o poema em um espanhol
arranhado e postei nas minhas redes sociais junto as fotos que fiz com a maestra. Um abraço verdadeiro e essa
história me fizeram aproveitar do que mais eu tenho de valioso: meus sonhos, meu coração e minha resiliência. 

Dias depois da exposição, eu soube que aconteceria um festival de teatro amador na cidade, fiquei tentada a
participar e voltar aos palcos depois de 5 anos longe dele. As dificuldades começaram a surgir, não tinha um
texto pronto, não tinha lugar para ensaiar, não tinha um diretor para me conduzir, não tinha um figurino, não
tinha se quer a ideia do que eu poderia fazer para me inscrever nesse festival, mas a vontade de tentar não
passava. E mais uma vez, em um encontro rápido na faculdade eu contei para minha maestra sobre minha
pretensão, ela logo disse, “bonita, o que você está esperando? O não você já tem, busque pelo sim e se não sair
como você gostaria, pelo menos você teve a coragem de fazer”. Essas palavras ficaram ecoando na minha
cabeça, decidi me inscrever e então a corrida contra o tempo começou. 



 Edição 15BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 2 1

Não parou por ai, minha maestra passou a acompanhar de perto cada acontecimento, a revisão do texto,

minha pronúncia do espanhol, minha caracterização, tudo que estava dando certo e errado, quando eu tinha
vontade de desistir ela me encorajava e me lembrava que faltava pouco para eu chegar no momento que eu
mais esperava, que não valeria a pena desistir do meu sonho, por qualquer obstáculo. E no momento mais
mágico, ela estava lá, na plateia. 

Quando minhas pernas tremeram e minhas lágrimas saltaram como Frida, ela estava lá. Hoje, após 2 anos de
conclusão do curso sempre me perguntam: Luana, mas e  o seu diploma? A resposta é muito clara, por hora
não tenho pressa. Só vou receber meu diploma, se for pelas mãos dos meus mestres na colação de grau
presencial. O processo virtual foi necessário, isso é importante apoiar e compreender. Mas a decisão de esperar,
se tornou ainda mais importante para mim; como um sinônimo de fé em um futuro melhor, a esperança do
reencontro e um gesto de carinho e gratidão por todos, que fizeram parte da minha jornada na Fatec Barueri. 

Eu posso dizer que, só não virei mascote da Atlética porque não combina, mas como uma espécie de coruja
competidora, que acompanha sempre os seus treinadores, mesmo sem a sala de aula, eu revisito meus
cadernos e anotações, não apenas para matar a saudade mas para me lembrar sempre, que valeu muito a
pena cada minuto, cada DP (não recomendo, mas se for necessário o Prof. Evandro e a Prof. Paula Valéria são
ótimos), cada lágrima e cada aprendizado. Eu serei eternamente grata, à família Fatec Barueri, desde o
segurança até a monitora da Biblioteca, à Diretora Renata que me deu tanto apoio, Maria Cristina que se
tornou uma amiga e tanto, à todos, todos os mestres de Comex e outros cursos também, por motivos muito
importantes para mim, agradeço à Maestra Maria Edna, Profª.Lilian por não ter me deixado desistir da Fatec e
por ser tão querida, Prof. Paulo Masys por me ensinar a enfrentar os meus medos  diante do TG e por fim, o
grande paizão do Comex (Sérgio Dias), por ser aquele professor/amigo, além da sala de aula e zelar com tanto
carinho do nosso curso. 

Todo esse time da Fatec, sempre terão algo a te ensinar, então esteja aberto e disposto a aprender, e o mais
importante, valorize o tempo, porque ele passa muito depressa e depois você terá apenas lembranças e uma
imensa saudade. Por fim, quero destacar 2 figuras importantes nessa jornada, Prof. Givan e Prof. Helena
Damelio, que me levaram a compreender na essência, que somos parágrafos a serem criados, revisados e
compartilhados. As ideias habitam o intelecto de cada um, mas se pensarmos juntos podemos torná-las
realidade!

Estou prestes a me formar em Design de Mídias Digitais e estou muito contente
com o curso, que é bem atualizado e atende as demandas do mercado. 

Logo no segundo semestre consegui um trabalho na área, em uma agência de
Marketing Digital e lá pude por em prática tudo o que aprendi ao longo da
graduação e o que aprendia no trabalho, logo era apresentado na faculdade. 

Há diversas oportunidades de trabalho na área e ser aluno da Fatec é um
diferencial nos processos seletivos, já que a instituição tem bastante renome,

devido a qualidade de seus cursos.

DEPOIMENTO: CST EM DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS

Maira Cristine Martins
 - aluna do

CST em  Design de
Mídias Digitais
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Neste dia, os nossos alunos tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e ouvir as excelentes contribuições
da trajetória da palestrante.  De forma colaborativa, Mariel trouxe sua vivência de anos neste mercado e
indicou para os participantes as principais atitudes, competências e habilidades esperadas para o futuro
egresso em Design de Mídias Digitais. Fato corroborado com a fala da nossa representante do 1º semestre,
Brenda Karoline da Silva “Acho muito interessante a diversificação no campo de trabalho do profissional de
design, bem como em outras áreas de tecnologia. Antes de ingressar na faculdade não tinha noção de todas
possibilidades. Acho muito importante que a faculdade nos mostre os caminhos diferentes que podemos
seguir, trazendo profissionais para compartilhar suas experiências. ”  Além disso, o também representante
Gabriel Souza Martins indicou “Atitudes como a proposta no curso aproximam os estudantes de um curso tão
dinâmico como nosso, de um mercado altamente competitivo que é o de Mídias Digitais.  Percebo que o
campo de mercado é vasto, basta focar nas oportunidades que não são poucas!!!”. 
Assim, o Coordenador de Design de Mídias Digitais Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes parabeniza a todos os
envolvidos pela dedicação e compromisso em sempre desempenhar o melhor de forma parceira.  Fazendo
valer aquilo que já é praxe na Fatec Barueri, pois “Juntos somos fortes, pois juntos somos a Fatec Barueri”.

No último dia 24 de outubro, por iniciativa da Profa. Ms. Joyce Felipe Cury, docente
da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação, os alunos do 1º semestre do
Curso Superior de Design de Mídias Digitais tiveram a oportunidade de participar da
Palestra “Como me tornei designer de produtos digitais” proferida pela profissional
Mariel Meira que atua como Product Designer na Revelo, conforme figuras abaixo.

CURSO DE DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS: 

13

Prof. Dr. Marcelo
Eloy Fernandes
Coordenador do

CST em Design de
Mídias

as melhores práticas aproximando o saber
acadêmico com os profissionais de referência em
Design de Mídias Digitais

No início do 2º Semestre de 2021 foi realizada o ajuste para a nossa composição do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Design de Mídias Digitais. Nesta nova versão deste núcleo contamos com a
colaboração do Prof. Josenilson Costa de Oliveira que ministra as disciplinas Comunicação Visual, Design
Digital e Tópicos Especiais, e também o nosso Professor Nailton Santos de Matos que colabora na disciplina
Comunicação Interna.  Além disso contamos com a colaboração da Professora Ernestina de Lourdes Cardoso
Frigelg, Professor Luciano Deluqui Vasques e do nosso mestre Professor Jadir Custódio Mendonça Júnior.

Nova composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Design de Mídias Digitais para o 2º Semestre de 2021

Vale destacar, que na percepção do coordenador do Curso de
DMD Prof. Marcelo Eloy Fernandes, optamos por trazer o corpo
docente de cada área de formação do curso, buscando assim,
oferecer uma visão multidisciplinar com colaboração de
profissionais com alta expertise nas suas áreas de atuação e
formação.  Isso traz aproximação entre o saber acadêmico e o
fazer profissional.

Rendemos também os nossos
agradecimentos aos Professores
Marcio André Ferreira Pereira e
Euclides Reame Júnior que
colaboraram na composição
anterior deste NDE..

Prof. Euclides
 

Prof. Márcio
 



 Edição 15BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 2 1

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Logística passa ter novo integrante
com a entrada do Professor Joelson Alves do Nascimento, o qual passa a ser
membro deste Colegiado, a partir do 2º. Semestre de 2021. Damos as boas vindas
ao Professor Joelson, que ministra as disciplinas de Projeto Interdisciplinar II,
Fundamentos de Gestão da Qualidade, Inovação e Empreendedorismo e Projeto
Aplicado à Logística. A diversidade de seu conhecimento, espelhada pelas
disciplinas ministradas e demais experiências profissionais e acadêmicas,
certamente serão de grande valia para o aprimoramento pedagógico do curso.
Desta forma, o NDE do CST em Logística passa a ter a seguinte composição de
docentes: Nailton Santos de Matos; Germano Manuel Correia; João Gilberto Pinho,
Daniel Batista de Almeida e Joelson Alves do Nascimento.

NOVA COMPOSIÇÃO DO NDE DO CST EM LOGÍSTICA
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Através de Convênio entre a Fatec Barueri e a Bomi Group, operador logístico do segmento hospitalar, foi
retomado o projeto colaborativo, onde  alunos e profissionais da empresa desenvolvem projetos de melhoria
contínua, amparados na filosofia lean. 

A primeira experiência que tivemos antes de pandemia, foi bastante positiva e resultou na realização de dois
projetos: mapeamento do fluxo de valor do setor de embalagens de medicamentos e insumos e 5S da
câmara fria. Através dos dois projetos, apresentaram-se planos de ações com propostas de melhoria em
termos de custos e nível de serviço ao cliente. 

Agora em outubro, reiniciaremos as atividades conjuntas, fazendo a análise, diagnóstico e proposta de
soluções para o ganho de eficiência na atividade de picking (separação de pedidos no armazém). 

A seguir, os principais objetivos do projeto: 
• Propiciar aos alunos da Fatec Barueri uma experiência corporativa integrada às atividades acadêmicas, por
meio de treinamentos de integração no ambiente empresarial e desenvolvimento de projetos práticos; 
• Estabelecer integração entre o mundo do trabalho e o ambiente escolar, de modo a equalizar os conteúdos
oferecidos aos estudantes com as necessidades da indústria de determinados setores; 
• Oferecer aos estudantes um conjunto de atividades, tanto no ambiente pedagógico, quanto na empresa, de
modo a inserir os estudantes em ambiente e atividades típicas do mercado de trabalho; 
• Proporcionar aos alunos da Fatec Barueri um currículo que complemente o Curso Superior do Tecnólogo
com atividades específicas oferecidas pela Bomi, sob coordenação da Fatec Barueri.

CURSO DE LOGÍSTICA RETOMA PROJETO COLABORATIVO ENTRE
FATEC BARUERI E BOMI GROUP

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística
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No dia  11 de agosto de 2021, nos três períodos e para todos os cursos, tivemos uma apresentação da
startup da área de educação, Digital Innovation One – DIO. Os seus representantes, Maria Clara e Victor
Haruo, vieram expor como funciona o ecossistema de educação em Tecnologia da Informação e
Comunicação, mostrando a relevância desse estudos não só para a área da Tecnologia da Informação, mas
em todas as áreas do conhecimento humano. 

STARTUP DIGITAL INNOVATION ONE – DIO NO CST
EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Prof. Me. Oswaldo
Soulé Jr.

Coordenador do CST
em GTI

Esses treinamentos são totalmente gratuitos para os alunos das Fatec, advindos da parceria da DIO com o
Centro Paula Souza. O Site da DIO pode ser acessado pelo endereço https://digitalinnovation.one/ , aqui é
possível se inscrever para os diversos cursos oferecidos, bem como concorrer a diversas vagas de empregos
disponibilizadas.
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O Trabalho de Graduação do CST em Eventos vem se destacando com excelentes
trabalhos de graduação (TGs) e, alguns deles, com o incentivo dos docentes e
entusiasmo dos discentes, são submetidos a grandes congressos como a
INTERCOM, da Sociedade Brasileira de Ciências da Comunicação, maior evento
nacional da área. Neste semestre, as alunas Letícia Bárbara Leite de Moura, Jessica
Clemente de Sousa Silva e Janaína Vanessa Indaiá, atualmente discentes do 6º
semestre, fizeram algo inédito: submeteram o TG a dois eventos, sendo aprovadas
em ambos. 

Assim, o grupo apresentou o artigo intitulado: “A Expressão da Cultura de
Representatividade: análise do megaevento Beychella” no 5º Fazendo e
Desfazendo Gênero, evento organizado pela Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo, realizado entre 25 de agosto a 31 de agosto, na
modalidade online. E, posteriormente, no 44º Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação - Intercom Júnior (para graduandos), que aconteceu entre os dias
04 e 09 de outubro, também no formato online. 

As apresentações nas mesas de diálogo foram bastante enriquecedoras para as
alunas, pois tiveram a oportunidade de dialogar com a comunidade científica e
aperfeiçoar o trabalho de um evento para o outro. Como orientadora (Prof.ª
Viviane Veiga Shibaki) e co-orientadora (Prof.ªFernanda Castilho), ficamos muito
satisfeitas com estas oportunidades, pois são momentos únicos na formação
destas alunas tão dedicadas.

ALUNAS DO CST EM EVENTOS APRESENTAM TG EM 
2 CONGRESSOS NACIONAIS
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Apresentações do PPT no
congresso da Intercom e
FzDz Gênero.

Prof.ª Dr.ª Viviane
Shibaki

CST em Eventos

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Eventos
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Iniciamos, no primeiro semestre de 2021, o desenvolvimento de um projeto de
pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, denominado: “UM ESTUDO SOBRE
HOSPITALIDADE E TIPOLOGIAS DE EVENTOS VIRTUAIS”. A discente Carla Botelho
de Souza foi a monitora responsável por todas as etapas do trabalho, sob minha
orientação. 

O projeto teve como objetivo principal analisar como se deu a passagem dos
eventos presenciais para o formato on-line, apresentando uma análise dos
conceitos e classificações de eventos. Para complementar a pesquisa, foi elaborado
um questionário, disponibilizado em formato virtual, com perguntas acerca do
assunto, análise dos dados e interpretação. 

O estudo foi extremamente relevante para o setor de eventos, pois devido à
pandemia do coronavírus, o segmento precisou mudar o formato sem um
planejamento adequado. A relevância se deu também na medida em que teremos
a necessidade de estudos aprofundados sobre a nova tendência do mercado.
Estudos esses, de caráter científico, relacionados não só à tipologia e à hospitalidade
virtual, assim como a regras de convivência nesse formato, leis que passarão a
vigorar, entre outros assuntos que ainda poderão surgir de acordo com as novas
necessidades. 

Outro aspecto de extrema importância foi o fato de o trabalho ter sido aprovado
para apresentação de comunicação e publicação, no 23º Simpósio de Iniciação
Científica e Tecnológica, da FATEC SP, em novembro de 2021, como pode ser
observado a seguir:

 Agradeço imensamente à Diretora da Fatec Barueri, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di
Mauro e nossa coordenadora do CST em Eventos, Profa. Dra. Viviane M. Panzeri, pela
oportunidade e apoio para realizarmos o projeto. Também registro os
cumprimentos à monitora Carla Botelho de Souza, pelo desenvolvimento da
pesquisa com comprometimento, seriedade e responsabilidade.

CST EM EVENTOS: DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, NO 23º SICT, DA FATEC-SP
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Prof.ª Dr.ª Margibel
Oliveira

CST em GRH
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No dia 10 de agosto ocorreu o evento de boas-vindas, para os ingressantes do 1º
semestre do CST em Gestão de GRH. A recepção é um acontecimento do curso
que, devido às aulas remotas, neste semestre fizemos a 4ª 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, Prof. Me. Givan
Aparecido Fortuoso da Silva. 

A programação foi organizada pelos próprios alunos, orientados por mim (Profa.
Margibel). Os responsáveis foram: Jamila Camargo Rocha e Victor de Almeida Souza
e Pedro Augusto de Moraes (4º semestre), Estela Cardoso, Paulo Borges e Polyana S.
Rufino (6º semestre), que estão na imagem a seguir:

CST EM GRH: RECEPÇÃO AOS INGRESSANTES
(2021/2)
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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 online (2021/1). Na sequência, Paulo e Estela conduziram uma
dinâmica, perguntando aos alunos quais eram as expectativas em relação ao curso. As respostas foram
apresentadas na seguinte nuvem de palavras:

Tivemos aproximadamente 55 participantes na recepção. Além das atividades, algumas pessoas
compartilharam sobre suas expectativas além de trocarem experiências.

Prof.ª Dr.ª Margibel
Oliveira

CST em GRH
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Os alunos do 1º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos foram surpreendidos positivamente com a calorosa recepção de boas-
vindas recebida pelos veteranos em agosto de 2021, via ambiente remoto MS
Teams. Mesmo em tempos de pandemia tiveram a oportunidade de conhecer seus
colegas de curso de maneira on-line, a partir do espaço criado na disciplina Teorias
Organizacionais.  Para demonstrar sua gratidão, a representante de sala, LÍVIA
APARECIDA GONÇALVES, organizou juntamente com os colegas, um dia de
retribuição. Em 27 de setembro, foi apresentado um vídeo, gravado pelos próprios
alunos, cujo conteúdo foi de agradecimento à recepção de boas-vindas. Em
seguida, foi aberta uma roda de conversa entre todos os alunos, com mais de 100
participantes, para discutir questões relacionadas às experiências do curso, como
estágio, projetos integradores, processos de seleção e recrutamento e participação
em eventos extra-curriculares durante a trajetória na Instituição. Essa ação dos
alunos recebeu o apoio e supervisão do coordenador do curso Prof. Me. Givan
Fortuoso da Silva e da Profa. Dra. Alair Helena Ferreira. 

CST EM GRH: VÍDEO DE AGRADECIMENTO AOS
VETERANOS (2021/2)
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Foto em que os alunos, no vídeo,
estão com cartazes que compõem
um texto com mensagem de
gratidão aos veteranos.

Prof.ª Dr.ª Alair
Helena

CST em GRH

 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 27/09/21. O evento ocorreu on-line e contou com a presença do
coordenador do curso Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva, Prof. Me Nilo, Profa. Liziane, Prof. Me. Euclides, Profa.
Dra. Margibel e dos estudantes que representaram a turma do 1° semestre, como a LIVIA APARECIDA
GONCALVES, FABIO CRISPIM DA SILVA MOURA e MARIA DE FATIMA RODRIGUES BOTELHO.

Na abertura o coordenador do curso prof. Me. Givan Fortuoso da Silva 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 se tornou habitual no curso de Gestão em Recursos Humanos e que neste momento de pandemia
está sendo realizado on-line.
Em seguida o professor Givan agradeceu novamente a retribuição aos demais alunos e apresentou um vídeo
com o poema abaixo.

Ser gentil
______________

Ser gentil é ser semente que faz o bem florescer
Ser gentil é ser humano, é ser muito mais que ter

É ser mestre, é ser aluno, ensinar e aprender
É ser luz, conhecimento que faz o mundo acender

Ser gentil é ser trabalho, ser gentil é ser lazer
É ser balanço de rede, é ser suor a descer
Ser força, resiliência pra superar o sofrer

É ser fé e confiança na vida e no viver
É ser os olhos do outro, é ver o que o outro vê
Sentir a dor da ferida que nem está em você

Pois é, ser gentil é ser semente regada na correnteza
de um grande rio de amor

Pela lei da natureza, quem brota dessa semente vira
um pé de gentileza.
Autor: Bráulio Bessa

 
 

Logo: Prof. Givan 



Comércio Exterior 
Vespertino e Noturno (80 vagas por semestre) 

Design de Mídias Digitas 
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Visite-nos em:
 

                  www.fatecbarueri.edu.br
 

/fatecbaruerioficial
 

/fatecbaruerioficial/
 
 

Sugestões
f209.comunica@fatec.sp.gov.br
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Prof.ª Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro
 

Edição e revisão 
Prof.ª Dr.ª Fernanda Castilho

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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