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RAZÕES PARA CELEBRAR
Em 2021 colhemos
extraordinários
resultados do trabalho
em equipe realizado com
coragem, perseverança e
foco. Assim, há razões
para celebrar!

Somos gratos pelos resultados que juntos alcançamos!
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PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR
No período de 27/10 a 08/12/2021 estivemos envolvidos na divulgação do nosso
Processo Seletivo – Vestibular para o 1º semestre de 2022.
Realizamos a divulgação por meio das nossas redes sociais e site institucional, bem
como por meio do contato com as escolas e cursinhos da região.
Além disso, contamos com a costumeira e gentil colaboração da Prefeitura, por
meio de suas Secretarias, e dos vereadores da Câmara Municipal, que divulgaram
as nossas artes digitais.
As atividades foram desenvolvidas sob a coordenação geral do nosso colega, Prof.
Dr. Nailton Santos de Matos, com participação efetiva dos coordenadores dos
cursos, corpo docente, corpo técnico administrativo, corpo discente e direção.

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

Em que pesem as dificuldades causadas pela pandemia, novamente logramos
êxito e superamos os índices estipulados pelo CPS 1.5 candidato/vaga por
curso/turno. Isso significa que o trabalho em equipe, com disciplina, procedimento
e foco, permitiu que expressivos números fossem alcançados.
A saber, obtivemos números superiores a 2019 e 2020 no mesmo período,
conforme abaixo:

Processo seletivo – vestibular 2019/1

Processo seletivo – vestibular 2020/1
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Processo seletivo – vestibular 2021/1

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

Processo seletivo – vestibular 2022/1

Registramos, por oportuno, nossos reconhecimentos e gratidão pelo zeloso trabalho realizado!

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
No período de 16 a 19 de novembro foram realizadas as apresentações dos Trabalhos de Graduação I e II –
requisito obrigatório para conclusão de curso. Esta atividade institucional foi amplamente divulgada por meio
da Portaria nº 147/2021 para que toda a Comunidade Fatecana pudesse prestigiar a atividade acadêmica.
Ao todo, por meio da plataforma teams, foram realizadas cerca de 80 apresentações dos trabalhos
desenvolvidos pelos grupos constituídos por alunos matriculados no 5º e 6º semestres dos Cursos Superiores
de Tecnologia em Comércio Exterior, Design de Mídias Digitais, Eventos, Gestão da Tecnologia da Informação,
Gestão de Recursos Humanos, Logística e Transporte Terrestre sob orientação dos professores da Unidade.
Parabenizamos aos nossos alunos pela conclusão desta importante etapa acadêmica, aos docentes que
atuaram na orientação dos trabalhos, bem como aos coordenadores dos cursos que organizaram as bancas.
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ESTUDANTES DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS TÊM ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA
CIENTÍFICA
Durante o desenvolvimento da orientação do Trabalho de Graduação - TG, os
estudantes Alanis Ellen de Souza Oliveira, Ana Paula de Oliveira Gonçalves, Polyana
Wverwvska Santos Rufino, Wellington Gabriel Alves de Araujo e Yasmim Ferrari
Zonaro aceitaram o desafio da escrita de artigo científico para submissão à revista
científica.
O resultado foi a publicação do artigo intitulado “Avaliação de desempenho
docente na educação profissional e tecnológica pública no estado de São Paulo”
na Revista Científica Integrada (RCI) da Unaerp Guarujá – Volume 5, que apresenta
Classificação Qualis Periódicos B5 e ISSN 2359-4632.
Link do artigo publicado: https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicaoatual/4270-rci-avaliacaododesempenhodocente-05-2021/file

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

Parabéns, Alanis, Ana Paula, Polyana, Wellington e Yasmim! Foi um prazer
orientá-los no Trabalho de Graduação e juntos conquistarmos a publicação do
artigo científico na Revista – RCI.

ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÕES DE CURSOS
Em face do recebimento do Memorando Circular nº 56/2021 – CESU referente ao “processo eleitoral” para
escolha dos representantes dos colegiados, bem como consulta para escolha e designação de Coordenador
de Curso nas Fatecs, em setembro demos início aos trabalhos de consulta perante a comunidade docente
para designação destinada a coordenadoria dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior,
Design de Mídias Digitais e Logística. Assim, após consulta, foram designados para exercer, a partir do 1º
semestre 2022, por mandato, a função de Coordenador, os seguintes docentes:
- Prof. Me. Oswaldo Soulé Junior - Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior;
- Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes - Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Design de Mídias
Digitas;
- Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi - Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Logística.
Considerando que o Prof. Me. Oswaldo Soulé Junior – atual Coordenador do CST em Gestão da Tecnologia da
Informação - assumirá a Coordenação do CST em Comércio exterior, realizamos a consulta destinada à
formação lista tríplice com vistas a designação por mandato de Coordenador (a) do CST em Gestão da
Tecnologia Informação. Assim, após consulta, foi designado para exercer, a partir do 1º semestre 2022, por
mandato, a função de Coordenador, o docente:
- Prof. Esp. Luciano Deluqui Vasques – Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação.
Considerando que a Profa. Dra. Lilian Marques Silva, por motivos pessoais, declinou da função de
Coordenadora do CST em Transporte Terrestre no mês de agosto do corrente ano, o Prof. Dr. Sandro Francisco
Detoni, decano do curso, assumiu a função, nos termos do Regimento das Fatecs, e deflagramos processo de
consulta à comunidade docente com vistas a designação de coordenador de curso por mandato ainda neste
semestre que, no entanto, resultou infrutífera por ausência de inscrições deferidas, permanecendo o Prof. Dr.
Sandro no exercício da função. Deflagramos novo processo de consulta à comunidade docente com vistas a
designação de coordenador de curso por mandato para o semestre vindouro (2022/1) que, no entanto, resutou
infrutífera por ausência de inscrições. Neste contexto, uma vez que no Regimento das Fatecs não há previsão
de diretrizes procedimentais a serem adotados em decorrência dos fatos, realizamos consulta à Unidade do
Ensino Superior de Graduação - CESU por meio do Memorando CEETEPS-MEM-2021/20228 e recebemos a
devolutiva de que, excepcionalmente, em caráter pro tempore, poderiam ser considerados, quanto a
formação do designado, os seguintes eixos de afinidade: controle e processos industriais e produção industrial.
Desse modo, foi designado para exercer, no 1º semestre de 2022, em caráter pro tempore, a função de
Coordenador, o docente:
- Prof. Dr. Germano Manuel Correia – Coordenador do CST em Transporte Terrestre.
Desejamos muito sucesso aos nossos Coordenadores no desenvolvimento das atividades a frente dos
respectivos cursos. Que seja uma caminhada feliz e de sucesso.
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MUDANÇA NA COORDENAÇÃO DO CST EM GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS
Responsável pela implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos e tendo trabalhado no processo de reconhecimento do curso
perante o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo –CEE/SP, o
nosso querido Prof. Me. Givan Aparecido Fortuoso da Silva, Coordenador do curso
de GRH, passará o bastão após três anos à frente do Curso.
O colega indicado para assumir a função é o Prof. Dr. Nailton Santos de Matos, que
dará continuidade aos trabalhos no semestre vindouro.

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

Assim, registramos nossos agradecimentos ao Prof. Givan pelo trabalho de
excelência e pela dedicação ao curso; e fazemos votos de muito sucesso ao Prof.
Nailton nesta nova empreitada.

VISITA DO PROF. RONALDO – GESTOR
PEDAGÓGICO REGIONAL
No dia 07 de dezembro recebemos a visita do
estimado Prof. Dr. Ronaldo Willian Reis – Gestor
Pedagógico da Regional 5 – Noroeste. Na ocasião
apresentamos as demandas da Unidade, bem como
solicitamos orientações pedagógicas com vistas ao
bom andamento dos trabalhos.
O professor Ronaldo fez elogios à nossa infraestrutura,
organização administrativa, gestão acadêmica e, em
especial, ao clima organizacional.
Registramos nosso agradecimento ao Prof. Ronaldo
pelo apoio e suporte prestados que são fundamentais
para o sucesso da Fatec Barueri.

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FATEC BARUERI
No dia 09 de novembro do corrente ano participamos
de reunião na Secretaria de Obras, realizada sob a
liderança do estimado Secretário de Obras e Viceprefeito de Barueri, Roberto Piteri, contando também
com a importante participação do arquiteto
Alessandro Augusto dos Anjos e do Secretário de
Esportes, Tom Moises.
Juntos refletimos sobre os próximos passos para a
concretização do projeto de ampliação da Fatec
Barueri, com vistas a construção do complexo de
hospitalidade e lazer objetivando a oferta do Curso
Superior de Tecnologia em Gastronomia.
Estamos ansiosos por mais está conquista e certos de
que a ampliação da Fatec trará muitos benefícios ao
município.
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FATEC BARUERI PARTICIPA DO PROJETO:
“RODA DE CONVERSA COM A SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PSICANÁLISE”

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

O projeto Roda de Conversa com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo - SBPSP em parceria com
o Centro Paula Souza, no período de agosto a dezembro de 2021, promoveu encontros com a participação de
psicanalistas da SBPSP e representantes das Fatecs Barueri, Indaiatuba, Itatiba e Pindamonhangaba para
dialogarem sobre questões do cotidiano das Unidades, que fogem do aspecto pedagógico e demandam
conhecimentos e habilidades socioemocionais, especialmente, dadas as circunstâncias da pandemia. Os
encontros foram agregadores e trouxeram importantes reflexões e conhecimentos.

CURSO SAP PARA ALUNOS DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

O programa “MINHA CHANCE” - iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico – SDE, objetiva ampliar geração de emprego e renda, conectando os cursos
oferecidos com as demandas dos empregadores em todo o Estado; para tanto, pauta-se em parcerias com
empresas do setor privado, bem como a atuação do Centro Paula Souza e Fundação de Apoio à Tecnologia –
FAT.
Neste contexto, foram oferecidas 20 vagas aos estudantes do CST em Gestão de Recursos Humanos da
Fatec Barueri para, de forma gratuita, realizarem o Curso SAP SUCCESSFACTORS EMPLOYEE CENTRAL solução central de RH, global e flexível com vistas a apoiar processos centrais de RH e Autosserviço para
todos os seus colaboradores.
Esta ferramenta é utilizada em empresas brasileiras e globais como BRF, Via Varejo, Arcos Dourados, Cielo,
Natura e muitas outras. O Curso tem por objetivo habilitar os estudantes à compreensão dos processos e
passos do Employee Central, de forma que possam conhecer as melhores práticas e processo de
implementação e utilização da ferramenta.
As inscrições foram realizadas de 01/12/2021 a 12/12/2021 e o curso ocorrerá de 10/01/2022 a 21/01/2022, com
carga horária total de 30 horas.
Essa, sem dúvida, é uma excelente oportunidade para os nossos alunos obterem conhecimento, bem como a
certificação que abrirá oportunidades profissionais com remuneração atrativa.
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POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA CONGREGAÇÃO
Após o processo de consulta com vistas a
escolha dos membros docentes e técnicoadministrativos para representação junto ao
Órgão Colegiado – a Congregação, foram
eleitos e tomaram posse os seguintes docentes
e técnico-administrativos:
• Na categoria docente Referência III:
Prof. Dr. Marcio André Ferreira Pereira;
Prof. Dr. Nailton Santos De Matos;
Profa. Dra. Lilian Marques Silva;
Prof. Dr. Dewar Taylor Carnero Chavez;
Prof. Dr. Paulo Rogerio De Medeiros.

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

• Na categoria docente Referência II:
Prof. Me. Carlos Antonio de Lima Penhalber;
Prof. Me. Euclides Reame Junior;
Prof. Me. Tadeu Zaccarelli Tavares.
• Na categoria docente Referência I:
Profa. Dra. Helena Damelio.
• Na categoria técnico-administrativos:
Srta. Maria Cristina Pacheco Lima;
Sra. Naline Belmiro Freitas Silva.

CST EM LOGÍSTICA RECEBE A VISITA DOS ESPECIALISTAS
No dia 15 de dezembro recebemos a visita dos especialistas,
o Prof. Dr. Flávio Soares Correa da Silva e o Prof. Dr. José Luís
Gomes, designados pelo Conselho Estadual de Educação –
CEE para emissão do relatório circunstanciado com vistas a
Renovação de Reconhecimento do CST em Logística.
Registramos nossos agradecimentos ao Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi, Coordenador do curso, bem como ao
corpo docente, ao corpo técnico-administrativo e ao corpo
discente, pela importante e comprometida atuação, com
vistas a lograrmos êxito neste processo administrativo e
avaliativo que estamos submissos.
Em grande equipe, somando talentos, estamos unidos no
objetivo de alcançar a renovação do reconhecimento do
curso pelo prazo máximo (5 anos)!

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Prof. Esp. Sergio Dias Teixeira Junior, Coordenador do CST em Comércio Exterior, e ao
Prof. Me. Oswaldo Soulé Junior, Coordenador do CST em Gestão da Tecnologia da Informação, que estão
encerrando os mandatos, pelo primoroso trabalho desenvolvido durante a gestão à frente dos cursos.
Agradecemos também ao Prof. Dr. Sandro Francisco Detoni, Coordenador do CST em Transporte Terrestre
na qualidade de decano, por aceitar o desafio da gestão e assim contribuir ainda mais com os trabalhos.
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CST EM LOGÍSTICA PRESTA APOIO À COMUNIDADE
A pedido da DHL, entre os dias 15, 22 e 29 de outubro de 2021, foram realizados
treinamentos sobre movimentação e armazenagem, pela Coordenação do Curso, a
150 candidatos a emprego para o Centro de Distribuição (CD) de Araçariguama, SP.
O treinamento foi composto por três módulos: aspectos de recursos humanos;
higiene e segurança do trabalho e aspectos de operações internas do CD da DHL.
Na oportunidade, também foram difundidos aos candidatos, os cursos da Fatec
Barueri, tendo havido bastante interesse pelos participantes. Foi possível também
estabelecer vínculos com a área de RH da DHL, no sentido de oferecer
oportunidades profissionais para os nossos alunos.

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi
Coordenador do CST
em Logística

Tratou-se de uma experiência bastante interessante, permitiu conhecer uma
operação com elevado grau de automatismo, que privilegia o atendimento aos
clientes do e-commerce, através de entregas de produtos para feitura de bebidas
quentes, utilizados em máquinas de café por pressão. Os destinatários destes
produtos são tanto os usuários finais, quanto os estabelecimentos comerciais.
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ATUAÇÃO DA FATEC BARUERI NO ÓRGÃO GESTOR
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL (OGPMEA)
A Fatec Barueri é integrante do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação
Ambiental (OGPMEA) com participação efetiva nas discussões e nas ações para a
definição de um Programa Municipal de Educação Ambiental.
Na sua atuação consciente e colaborativa, no dia 23 de novembro, a Fatec Barueri
esteve presente em mais uma reunião do Órgão Gestor, que desta vez foi realizada
em nossa unidade. Na reunião foram discutidos os procedimentos realizados pelo
Órgão Gestor e encaminhamento para votação do Programa Municipal de
Educação Ambiental pela Câmara Municipal de Barueri.

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

Reunião OGPMEA – 23/11/21

A reunião do mês de dezembro foi realizada no dia 14, na Câmara Municipal de Barueri, e foi motivo de alegria
e satisfação. Nessa reunião foi aprovado o Projeto de Lei n° 133/2021, que institui o Programa Municipal de
Educação Ambiental de Barueri. Na plenária da Câmara, os vereadores Allan Miranda, Dra. Cláudia e Rafa
Carvalho enalteceram a importância do Programa Municipal de Educação Ambiental de Barueri, destacando
o trabalho do Órgão Gestor.

Reunião OGPMEA – 14/12/21

A Fatec Barueri orgulha-se de integrar este importante órgão municipal, reiterando o seu compromisso com a
educação.
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LANÇAMENTO DA 1ª EDIÇÃO DA REVISTA
CIENTÍFICA DA FATEC BARUERI
É com satisfação que lançamos a 1ª Edição de nossa Revista Científica InGeTec
neste mês. Este trabalho é resultado direto do empenho dos autores, professores
avaliadores e de todos os indivíduos que se esforçaram para que tivéssemos a
possibilidade de concluir os artigos para esta primeira publicação. Neste primeiro
ciclo, caracterizado pela submissão de artigos, análise, avaliação e revisão, tivemos
16 textos encaminhados pelos autores e nove deles aprovados para publicação.
Vale destacar que aprendemos muito com todo o processo, desde a análise das
submissões até a revisão final de cada texto, e esperamos melhorar todas estas
atividades para a nossa próxima Edição que será publicada em junho de 2022. O
prazo para submissão de novos artigos estará aberto até o final de fevereiro do
próximo ano. Participe!

Prof.ª Dr.ª Paulo
Medeiros
CST em GTI

Qual é a importância da InGeTec para a comunidade discente e docente da
FATEC Barueri e para outras pessoas e empresas que orbitam em nosso entorno?
O compartilhamento de conhecimento.
Para entender melhor, discorremos, rapidamente, sobre o termo conhecimento.
Ele é debatido pela filosofia desde a Grécia antiga, tornando-se irrelevante tentar
recriar ou discutir um significado universal e único sobre sua definição (ALAVI &
LEIDNER, 2001). Faz-se necessário, para melhor compreensão, adotar algumas
definições aceitas para vincular este termo ao que mais próximo possível reflete
a sua utilização atualmente.
Há uma separação de conceitos sobre o que são dados, informação e
conhecimento. O senso comum indica que os dados são coleções de números
e/ou fatos sem um sentido, ou seja, crus; a informação é a resultante dos dados
processados, com algum sentido, e o conhecimento é a reunião das informações
autenticadas. As formas mais concisas de se distinguir a informação do
conhecimento estão concentradas na ideia de que o conhecimento é formado
por informações processadas pelo indivíduo mais as experiências pessoais,
únicas, relacionadas com ideias, observações e julgamentos dele próprio (Id.,
2001; CAMPOS, 2014). Esta definição de conhecimento expressa, de forma
sucinta, a separação dos tipos de conhecimento. De toda forma, o conhecimento
quando acessado, compartilhado e trabalhado pode gerar novos dados,
informações e mais conhecimento (TARAPANOFF, 2006). Assim, o objetivo de
nossa Revista é gerar um looping contínuo de conhecimento para todos os
indivíduos que interagem com a FATEC Barueri.

Retomando, quais seriam estes dois tipos de conhecimento? Bem, preliminarmente estes dois componentes
são aparentemente opostos, mas se compõem de forma perfeita e harmônica: os conhecimentos explícito e o
tácito. “O conhecimento não é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto tácito” (TAKEUCHI
& NONAKA, 2008, p. 20).
No conhecimento explícito tudo é compartilhado de forma estruturada através de procedimentos,
formulários, dados, especificações, manuais e também por artigos. Ele é fácil de ser compreendido e pode ser
rapidamente repassado aos outros indivíduos de maneira sistemática.
Já o conhecimento tácito se baseia nas experiências, tanto pessoais como profissionais do indivíduo, e está
ligado às emoções, erros e acertos e intuições, sendo subjetivo e individual, o que o torna mais difícil para ser
formalizado e compartilhado sistematicamente. O tácito é subdividido em duas dimensões: a técnica,
representada pelas habilidades informais, insights, intuições e palpites dos indivíduos, geralmente descrita
pelo termo know-how, e a cognitiva, que é definida pelas crenças, emoções, ideais e valores que geralmente
são comuns ao nosso dia a dia (ALAVI & LEIDNER, 2001; TAKEUCHI & NONAKA, 2008).
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Pois bem, a InGeTec objetiva compartilhar o conhecimento explícito, mas também
permitir a todos que queiram submeter a sua produção científica, ensaios teóricos,
resenhas, entre outras possibilidades a sua experiência pessoal representada pela
releitura de conhecimentos e, claro, também a construção de novos conceitos.
Leiam os nove artigos desta 1ª Edição e sintam o conjunto de conhecimentos
explícito e tácito dos autores – é uma riqueza compartilhada por eles para a nossa
comunidade.
A nossa Revista é democrática no tratamento e no compartilhamento do
conhecimento, assim peço, por gentileza, que continuem encaminhando de
maneira contínua os textos para submissão para que possamos continuar a tornar
público o que é explícito e também o que é tácito.

Prof.ª Dr.ª Paulo
Medeiros
CST em GTI

Juntos somos mais fortes e juntos temos mais conhecimento! Muito obrigado a
todos (as) que permitiram publicarmos esta 1ª Edição de nossa Revista Científica
Inovação, Gestão & Tecnologia (InGeTec).
Referências
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EXPERIÊNCIA DE SER FATECANA NO EXTERIOR

Prof. Me. Oswaldo
Soulé Jr.
Coordenador do CST
em GTI

Dentro da programação da nossa 13ª semana Cultural e Tecnológica – Ecossistemas de Inovação e
Empreendedorismo tivemos a grata participação da nossa egressa Graziely Larios.
A Graziely nos agraciou com uma palestra motivante nos contando sobre o seu desafio de ser mulher e
Fatecana trabalhando no exterior. Ela nos contou sobre a sua decisão de viver na Irlanda e dos desafios para
se integrar a cultura de um novo país.
Apesar das dificuldades encontradas diz estar tendo uma carreira bastante interessante, onde os conceitos
adquiridos durante o CST em Gestão da Tecnologia da Informação têm sido muito aplicados e de grande
importância para essa etapa de sua vida profissional. Ela forneceu aos público um caminho a seguir para
quem desejar fazer algo similar, enfatizando os pontos que devem ser observados para se obter o
reconhecimento no exterior.

É sempre bom recebermos nossos egressos e sabermos do sucesso que estão fazendo mundo afora.
Ficamos muito agradecidos a Graziely e esperamos que outros egressos venham nos proporcionar com seu
depoimentos.
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RPG NA FATEC: JOGOS, INTERAÇÃO E INCLUSÃO
EM BARUERI
No último semestre de 2021, a professora Sarah Moralejo da Costa, da Fatec
Barueri, vem desenvolvendo um projeto entre alunos, professores, funcionários e
demais membros da comunidade a fim de promover interação entre todos nesse
contexto de pandemia e atividades remotas.
O projeto se refere à prática de RPG, uma sigla para a expressão em inglês RolePlaying-Game, que pode ser traduzida como “jogo de interpretação”. A prática do
RPG é diversa, variando a plataforma, podendo ser digital ou presencial, no
formato de videogame (muito comum como MMO - Multijogadores Massivos Online) ou de mesa, se utilizando de cartas, dados e tabuleiros.

Prof.ª Dr.ª Sara
Moralejo
CST em Design de
Mídias Digitais

Com o objetivo de fazer sessões rápidas aos sábados à tarde, variando entre 1h e 3h
de duração, a professora propôs uma adaptação do sistema de regras baseado na
utilização de 2 dados de 6 lados, algumas imagens de contextualização e muito
improviso. A construção narrativa é simultânea e coletiva, em que a professora
assume a função de narrador e os demais participantes de personagens principais
de uma história a ser construída durante o jogo, com começo, meio e fim (ainda
que ela não prometa um fim feliz). Os contextos narrativos vão de piratas de capa
e espada a estações espaciais abandonadas, passando por esgotos medievais e
desertos mágicos: as possibilidades são infinitas dependendo das escolhas dos
participantes de cada edição, sendo o sucesso ou não das suas escolhas definidas
no rolar dos dados.
As edições do ano de 2021 se encerraram em dezembro, mas o projeto promete
voltar junto com o período de aulas no ano de 2022. Interessados podem se
informar nas redes sociais da Fatec Barueri, onde cada edição do projeto é
anunciada com os links disponíveis para os participantes

SÓBOLE: A AGÊNCIA DE MÍDIAS DIGITAIS DA FATEC BARUERI
Nesse segundo semestre de 2021, os alunos do curso de Design de
Mídias Digitais se organizaram sob a coordenação da Prof. Sarah
Moralejo da Costa em um projeto para revitalizar a Agência de
Mídias Digitais da Fatec Barueri
A Agência tem como objetivo se configurar como um espaço de
prática profissional para os alunos, em que possam ter um contato
maior com o mercado de trabalho, mas ainda sob supervisão de um
professor.
A Agência de Mídias Digitais se propõe a oferecer serviços de produção midiática para redes sociais e
cobertura de eventos dentro do campus da Fatec e, futuramente, para outras instituições e comunidades em
geral.
Além desses serviços, a agência se propõe também a ser um portal de comunicação dos alunos do curso na
Fatec. Para tanto, elaboraram o Podcast “Fatec Talks”, um programa em áudio elaborado, realizado e
propagado pelos alunos, falando sobre seus interesses, contextos e temas relacionados a tecnologia e vivência
acadêmica.
O ano de 2021 foi dedicado à formação de uma equipe de trabalho e à composição da identidade da agência
e sua estruturação enquanto prestadora de serviços. A Sóbole, agência de mídias digitais da Fatec Barueri,
deve começar a funcionar plenamente em março de 2022, quando os primeiros episódios do Podcast
também vão ao ar. Você pode acompanhar o desenvolvimento e a produção da Agência no seu perfil no
Instagram (@sobole_agencia) ou contatá-los para serviços pelo e-mail: f209.agenciadmd@fatec.sp.gov.br a
partir de março.
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CONVIDADOS EXTERNOS NO CST EM EVENTOS E
DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS
Especialmente ao longo deste período de aulas remotas, como docente do CST
em Eventos e CST em Design de Mídias Digitais, foi possível identificar, com auxílio
dos discentes (por meio de questionários de satisfação ao fim dos semestres) e de
uma observação crítica dos planos de aula, a necessidade de trazer, cada vez mais,
formas de dinamizar a aula. Assim, o uso de metodologias ativas como sala de
aula invertida, atividades que envolvam o debate de assuntos contemporâneos e o
que eles mais solicitam - convidados externos - têm sido uma prática importante.
É interessante perceber que o convidado que nos visita em aula acaba sendo mais
requisitado, por parte de quem assiste a exposição, do que quando organizamos
um evento com diversos palestrantes. Creio que os estudantes sentem-se mais
próximos do visitante e, portanto, mostram-se mais participativos. Aqui neste
Boletim Informativo já tivemos algumas matérias informando acerca dos
convidados externos em aulas e vou me unir ao grupo e indicar quais foram os
convidados nas disciplinas que ministro na Fatec Barueri no segundo semestre de
2021.

Antonio Carlos Colli na aula de Produção Audiovisual

Dennis Dals na aula de Relações Públicas

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho
CST em Eventos

Tivemos, no dia 23 de setembro, o egresso do CST em Eventos,
Antonio Carlos Colli, que trouxe as novidades do mercado
audiovisual após o lançamento de seu novo espaço de
gravação, o Estúdo Mídia Oeste, local onde vem trabalhando
nos últimos meses. A turma do 6° semestre de Eventos.
participou efetivamente da exposição que tratou temas
ligados às possibilidades do espaço que permite a gravação
de vídeos de diversas modalidades, além de podcast,
transmissão de áudio streaming para rádio web, sessão de
fotos para produtos e pessoas e transmissão de live para
qualquer rede social. Assim, a disciplina de Produção
Audiovisual pôde oferecer aos discentes uma visita técnica
virtual com auxílio e apoio do palestrante.
Já na disciplina de Relações Públicas, mesmo semestre, no dia
29 de setembro. recebemos Dennis Dals, também egresso do
CST em Eventos, para discorrer a respeito do mercado dos
eventos holísticos e a importância da presença digital neste
setor. Foi uma conversa bastante frutífera, com inúmeras
dicas, inclusive de como conseguir o primeiro emprego na
área de eventos como um todo e como encontrar um brecha
em mercados cada vez mais de nicho, especialmente
pensando no cenário das redes sociais.
Por último, tivemos no CST em Design de Mídias Digitais, na
disciplina de Comunicação em Mídias Digitais, o convidado
João Pedro de Azevedo Machado Mota (Yan Tibet), que
dinamizou a aula no dia 5 de novembro com a palestra
"Transmedia Storytelling: narrando rizomas". O assunto
complementou as aulas anteriores, trazendo outro olhar a
respeito das narrativas em multiplas plataformas. A turma do
5° semestre aprendeu bastante com sua exposição. Além disso
o mesmo convidado retornou, noutra oportunidade, para
arguir dois trabalhos de graduação I.

João Pedro de Azevedo Machado Mota (Yan Tibet) na
aula de Comunicação em Mídias Digitais

De fato, só temos a agradecer a possibilidade de trazer
convidados externos, oferta que o ensino remoto inclusive
facilitou.
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CONHECER PARA TRANSFORMAR A REALIDADE!
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA CONTRA AS MINORIAS"
O que é o PCI em parceria com a FIU-Miami? É uma Campanha de
Conscientização nas Redes Sociais intitulada: “Violência de Gênero / Violência
Contra Minorias”.
O PCI foi desenvolvido entre o prof. Me. Joelson Alves do Nascimento (CST de
DMD, Fatec Barueri) e a profa. PhD. Michaela Moura-Koçoglu (FIU - Center for
Women´s and Gender Studies. Em parceria com os alunos da FIU - Miami
(Universidade Internacional da Flórida) e os alunos do segundo semestre de
Design de Mídias Digitais da FATEC Barueri-SP, trabalharam em conjunto, durante
o período de setembro a dezembro de 2021, num projeto de Colaboração
Internacional em casa, fundamentado por estudos sobre violência de gênero e
violência contra minorias.

Prof. Me. Joelson
Nascimento
CST em Design de
Mídias Digitais

No decorrer no projeto foram desenvolvidas diversas dinâmicas na plataforma
“Canvas”, do quebra-gelo inicial até uma maior interação, sempre mediada pelo
idioma inglês, onde os alunos tiveram a oportunidade de refletir e expressar as
suas opiniões sobre diversas temáticas que englobam os mais variados tipos de
violência.
Para um estudo mais elaborado as classes foram
separadas em grupos mistos (BRASIL-EUA), onde
a partir de temas pré-definidos para o melhor
desenvolvimento do projeto, os seguintes temas
para cada grupo:
Etnia
Mulher
Raça
PCD (Pessoa com Deficiência)
Idoso
Intolerância Religiosa
Indígena
Orientação sexual - LGBTQI+
O PCI ocorreu inserido na disciplina de Pesquisa
Mercadológica no CST em Design de Mídias
Digitais, com o aprofundamento teórico e prático
por meio do estímulo à pesquisa de campo,
criação de questionários utilizando a ferramenta
Google Formulários.

Postagens da página do Instagram @consocial.dmd.

Os resultados foram compartilhados com os
alunos da FIU, para que todos pudessem discutir
e pensar em campanhas de conscientização. Os
alunos da FIU criaram slogans, a partir daí os
alunos da FATEC criaram as publicações (posts
para Instagram) em português e inglês. Buscando
a consciência sobre os temas de violência contra
as minorias, foram realizadas campanhas no
Instagram sobre tal importância em construirmos
uma sociedade livre de preconceito e de violência
em todas as suas formas através da conta do
Instagram @consocial.dmd.
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ALUNOS DO CST EM COMÉRCIO EXTERIOR NO
V ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (EIGEDIN)
No período de 19 a 22 de outubro aconteceu o V Encontro Internacional de
Gestão, Desenvolvimento e Inovação – EIGEDIN, promovido pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os alunos do Curso de Comércio Exterior da
Fatec Barueri estiveram presentes!
O V EIGEDIN, se materializa como um evento relevante para reunir e integrar não
somente a comunidade da UFMS, como também pesquisadores e acadêmicos de
instituições nacionais e internacionais no debate em torno dos desafios e
oportunidades relacionados à gestão, desenvolvimento e inovação.

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

A Fatec Barueri contou com a
apresentação, na forma de “resumo
expandindo”, com três trabalhos
apresentados:
1. “Gourmetização do café:
competitividade às empresas brasileiras
em uma cadeia global de valor”, de
autoria dos alunos Flávio Santana dos
Santos e Vladimir da Silva Junior.
2. “Medidas de defesa comercial: uma
análise a partir da importação de batatas
pré- fritas congeladas europeias”, de
autoria Felipe Santana Alves, Larissa Karla
Silva Santos, Leticia Dias Santana e Luana
Cristini Pires Coelho.
3. “Análise dos desafios do processo
logístico da cadeia de frio e influência na
importação de vacinas para combate à
COVID-19”, de autoria de Barbara Letícia
da Silva Kolcheski, Emilly Mirian de Flório,
Kessia Ariane Marques Ramos e Larissa
Gabriela Santos dos Prazeres.

Os trabalhos foram orientados pelo Prof. Me. Givan
Fortuoso da Silva, que se sentiu orgulhos e prestigiado
pela qualidade dos trabalhos apresentados e pela
desenvoltura dos seus orientandos do Curso de Comércio
Exterior.
Parabéns aos alunos participantes do V EIGEDIN!
Com certeza foi uma excelente experiência de
aprendizagem!
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022/1
No dia 10 de dezembro de 2021, foi aprovado na 49ª Reunião Extraordinária da
Congregação e publicada por meio da Portaria 117/2021 o Calendário Acadêmico
do 1º semestre de 2022 da Fatec Barueri, que ficará disponível em:
https://fatecbarueri.edu.br/home/calendario-escolar/

Maria Cristina
Pacheco Lima Diretora de Serviços
Acadêmicos
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Maria Cristina
Pacheco Lima Diretora de Serviços
Acadêmicos
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VOTOS DE BOAS FÉRIAS E NOVO ANO REPLETO DE
REALIZAÇÕES!
Está terminando o ano de 2021, que mostrou-se desafiador e exigiu de cada um
de nós resiliência, empatia, humildade e muita aprendizagem. Tivemos
momentos difíceis, no entanto, por força deles, estamos ainda mais reflexivos e
unidos. Sejamos gratos!
Um novo ano se aproxima e com ele renovamos a esperança de um futuro
repleto de saúde, segurança, paz e alegrias! Que em 2022 trilhemos um
caminho de realizações!

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

Caros alunos,
Fiquem atentos ao período de rematrícula: 24 a 29 de janeiro!
Após o período de férias, nos encontraremos no dia 07 de fevereiro de 2022 –
primeiro dia letivo.
Caros Professores,
Após o período de férias, nos encontraremos na 10ª SPAP - Semana de
Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico, que ocorrerá de 02 a 04 de
fevereiro de 2022.

Abaixo, programação da Fatec Barueri:

Obrigada por tudo que vivemos e aprendemos juntos em 2021!
Até breve!
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Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
Comércio Exterior
Vespertino e Noturno (80 vagas por semestre)
Design de Mídias Digitas
Noturno (40 vagas por semestre)
Eventos
Manhã (40 vagas por semestre)
Gestão Empresarial
EaD (20 vagas por semestre)
Gestão de Recursos Humanos
Manhã (40 vagas por semestre)
Gestão da Tec. da Informação
Manhã (40 vagas por semestre)
Logística
Vespertino (40 vagas por semestre)
Transporte Terrestre
Noturno (40 vagas por semestre)

Visite-nos em:
www.fatecbarueri.edu.br
/fatecbaruerioficial
/fatecbaruerioficial/
Sugestões
f209.comunica@fatec.sp.gov.br
Direção
Prof.ª Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro
Edição e revisão
Prof.ª Dr.ª Fernanda Castilho
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