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NOVAS RAZÕES
PARA CELEBRAR

Com alegria e cuidado
retornamos as
atividades presenciais!

Fique por dentro e
participe das atividades
da Fatec Barueri!
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De 02 a 04 de fevereiro tivemos a realização das atividades relativas a “X Semana de
Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico” promovida pela Unidade do Ensino
Superior de Graduação – CESU do Centro Paula Souza. 

No período vespertino do dia 04 de fevereiro recebemos, de forma virtual, na
Unidade de Ensino, os docentes para as atividades de planejamento, na qual
apresentamos a temática “Fatec Barueri: conquistas, perspectivas e desafios”, a fim
de conversarmos e alinharmos em equipe as questões acadêmico-administrativas,
acadêmico-pedagógicas e de infraestrutura da nossa Unidade de Ensino, face a
gestão pautada na transparência e no diálogo. Além disso, tivemos a riquíssima
palestra sobre o tema “A importância e as perspectivas de sermos Instituto de
Ciência e Tecnologia – ICT”, ministrada pela Profa. Me. Paula Hypólito de Araújo,
assunto de interesse dos docentes. 

Após o evento, todos os professores receberam por mensagem eletrônica (e-mail)
os certificados digitais relativos a participação.

SEMANA DE PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
PEDAGÓGICO
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ACOLHIMENTO DISCENTE PRESENCIAL – CALOUROS E VETERANOS
Com imensa alegria e cuidado, seguindo todas as
orientações constantes do Protocolo Sanitário
Institucional do CPS, no período de 07 a 11 de fevereiro,
realizamos o acolhimento presencial das turmas de
calouros, bem como das turmas de veteranos, dos
Cursos Superiores de Tecnologia.

Esta prática é importante para que o estudante se sinta
acolhido, compreenda a dinâmica e a cultura da
Unidade de Ensino. 

 
Foto 1: acolhimento

calouros
Foto 2: acolhimento

veteranos
 
 

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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O Centro Paula Souza disponibilizou para todas as Unidades de Ensino um Protocolo Sanitário Institucional
contendo normas, procedimentos e orientações com vistas a auxiliá-las no desenvolvimento das atividades
presenciais, de modo a evitar o contágio do Coronavírus (Covid -19). 

Assim, atuamos para que os ambientes estivessem adequados com relação ao distanciamento, medição de
temperatura, comunicação interna, limpeza dos ambientes, disponibilização de álcool em gel e entrega de
máscaras faciais aos docentes e equipe administrativa. 

2

No dia 10 de março de 2022 foi
publicado no Diário Oficial do
Estado o Parecer CEE n. 80/2022
do Conselho Estadual de
Educação aprovando o
Reconhecimento do CST em
Gestão de Recursos Humanos, por
3 (três) anos - prazo máximo
permitido pela legislação. Esta
conquista foi possível graças a
dedicação e empenho coletivo.

Parabenizamos a todos pelo êxito!.

RECONHECIMENTO DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS 

PROTOCOLO SANITÁRIO INSTITUCIONAL - NOSSOS CUIDADOS

O Protocolo Sanitário Institucional foi
atualizado recentemente, conforme
diretrizes advindas do governo, pautadas
nas orientações do centro de
contingência, de modo que, sempre
atentos, fizemos as revisões dos
procedimentos e as adaptações
necessárias. 

Realizamos este trabalho com muito zelo,

com vistas a oferecer o máximo de
segurança à Comunidade Fatecana!

VEM AÍ... SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO
TRABALHO - SIPAT!

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Fatec
Barueri, sob presidência do Sr. Roberto Gomes de Souza, está
organizando as atividades relativas a SIPAT. Fiquem atentos
aos comunicados internos!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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Nos dias 08 e 09 de março de 2022
foram realizadas palestras sobre
empreendedorismo, promovidas
pelo Inova CPS com o apoio do
Sebrae, e direcionadas para todos os
alunos calouros dos nossos cursos
superiores de tecnologia. 

O objetivo do evento foi despertar
nos alunos, desde já, a atitude
empreendedora, ou seja, motivá-los
a buscar soluções e criar
oportunidades no ambiente de
trabalho, independentemente do
nível hierárquico ocupado empresa
e até mesmo na vida pessoal, no
dia-a-dia. 

EVENTO: EMPREENDEDORISMO COMO OPÇÃO DE
CARREIRA PARA ALUNOS INGRESSANTES EM 2022.1

REUNIÃO DO MARKETING INSTITUCIONAL
No dia 16 de março do corrente ano realizamos a primeira reunião do Marketing Institucional voltada ao
planejamento das ações para divulgação o Processo Seletivo – Vestibular 2º semestre de 2022, que ocorrerá
com realização de exame de seleção presencial. 

A reunião contou com a participação dos Coordenadores de Curso, Orientador de Polo, equipe administrava e
os docentes que desenvolvem atividades voltadas ao Marketing Institucional com atribuição de Horas-
Atividades Especificas (HAEs). 

Na ocasião foram definidas estratégias de divulgação digital por meio das redes sociais, bem como divulgação
com material físico, considerando, como referência, os prazos dos vestibulares pretéritos, uma vez que o
calendário deste semestre não foi divulgado pela Administração Central do Centro Paula Souza e pela
Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT. 

Proativos e unidos, estamos dedicados nesta frente de atuação institucional colaborativa com vistas termos
resultados de sucesso!
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Este comportamento é muito
apreciado e estimulado pelos
gestores nas organizações, pois o
profissional que tem este
comportamento está atento as
melhorias, inovações, soluções e
possui foco no resultado.

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri



PROJETOS PENSADOS EM TUTORIA ESTUDANTIL E
BUSCA DE PARCERIAS
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Semestralmente a Fatec Barueri
oferece a possibilidade dos
docentes apresentarem projetos
acadêmicos para serem
desenvolvidos com Horas-
Atividades Especificas (HAEs)
contemplando os aspectos
avaliados pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior
(SINAES), bem como pautados nas
diretrizes da Administração Central
do Centro Paula Souza,
especialmente no que concerne ao
Sucesso Escolar e Mitigação
Controle de Evasão. 
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Nesse sentido, destacamos duas frentes de projetos
que tem se mantido e cada vez mais se
consolidado em face da relevância: Tutoria
Estudantil e Buscando Parcerias. 
Semestralmente a Fatec Barueri oferece a
possibilidade dos docentes apresentarem projetos
acadêmicos para serem desenvolvidos com Horas-
Atividades Especificas (HAEs) contemplando os
aspectos avaliados pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), bem
como pautados nas diretrizes da Administração
Central do Centro Paula Souza, especialmente no
que concerne ao Sucesso Escolar e Mitigação
Controle de Evasão.  Nesse sentido, destacamos
duas frentes de projetos que tem se mantido e
cada vez mais se consolidado em face da
relevância: Tutoria Estudantil e Buscando Parcerias. 

O docente que desenvolve o projeto Tutoria
Estudantil atua identificando sinais de perda de
interesse no curso e/ou na faculdade por parte dos
alunos, apreciando, para tanto, comportamentos
como faltas constantes, desatenção, dificuldades
de integração, entre outros. O professor se reporta
regularmente ao Coordenador do Curso em que
ministra aulas, expondo o andamento das
atividades, estudando soluções e executando-as,
conforme a possibilidade. 
Os professores que estão desenvolvendo o projeto
de Tutoria Estudantil neste semestre são:

- Prof. Dr. Eik Tenório;
- Prof. Me. Fabio Gorayeb Damasceno;
- Profa. Dra. Fernanda Castilho Santana;
- Profa. Dra. Gabrielle Cifelli;
- Prof. Dr. Imário Vieira;
- Prof. Me. Joelson Alves do Nascimento;
- Profa. Esp. Liziane Luciana da Silva Sucena; 
- Prof. Me. Marcos Antonio de Andrade;
- Prof. Dr. Sandro Francisco Detoni;
- Profa. Me. Sandra Silveira Ferreira;
- Prof. Me. Sergio Stefan Barci.

O docente que desenvolve o projeto Buscando
Parcerias empreende ações para aumentarmos
nossa aproximação com escolas públicas e
empresas que desenvolvem atividades
relacionadas aos cursos que ofertamos, com vistas
a propor parcerias que agreguem aos cursos e,
naturalmente, a Fatec Barueri, objetivando
aumentarmos nossa demanda em processo
seletivo vestibular e edital de vagas
remanescentes, bem como ampliarmos
possiblidades de visitas técnicas, doações,
disponibilização de profissionais para
oferecimento de palestras, dentre outros
benefícios acadêmicos. No exercício deste projeto,
o docente também atua integrando grupo de
trabalho destinado ao marketing institucional.

Os professores que estão desenvolvendo o projeto
Buscando Parcerias neste semestre são:
- Profa. Esp. Beatriz Policarpo;
- Profa. Dra. Fernanda Castilho Santana;
- Profa. Me. Karen dos Reis Fernandes Teixeira;
- Prof. Me. Marcos Antonio de Andrade; 
- Prof. Me. Marcos Roberto Buri;
- Prof. Esp. Sergio Dias Teixeira Junior.

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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Nos dias 12 e 13 de abril teremos o VI Simpósio de Gestão da Tecnologia da
Informação - VI SIGTEC;
No dia 13 de abril também teremos Evento Temático do CST em Gestão
Empresarial;
Nos dias 28 e 29 de abril teremos o IX Colóquio de Eventos;
No dia 11 de maio teremos Evento Temático do CST em Gestão Empresarial;
Nos dias 18 e 19 de maio teremos o VI Simpósio de Comércio Exterior – VI
SIMCOMEX;
Nos dias 23 e 24 de maio teremos o III Simpósio de Mídias Digitais;
Nos dias 24 e 25 de maio teremos o II Simpósio de Recursos Humanos;
Nos dias 24 e 25 de maio teremos o IV Simpósio de Logística;
No dia 01 de junho teremos o XI Simpósio de Transporte Terrestre – XI SIMTTE.

Ainda neste semestre teremos muitos eventos importantes dos nossos Cursos
Superiores de Tecnologia. 
Fiquem atentos ao Calendário Acadêmico!

No dia 30 de abril comemoramos o dia do profissional de eventos! Parabenizamos
a todos que trabalham realizando os sonhos!

VEM AÍ... EVENTOS DOS NOSSOS CURSOS!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

ELEIÇÃO VIRTUAL PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE DISCENTE
JUNTO AO ÓRGÃO COLEGIADO DA UNIDADE (CONGREGAÇÃO)!
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A Fatec Barueri realizará o processo virtual para eleição de representantes discentes na Congregação. 
Conforme encontra-se no Regimento das Fatecs, a Congregação é o órgão colegiado de supervisão das
atividades acadêmico administrativas, do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade,
obedecidas as diretrizes gerais da política educacional do Centro Paula Souza, e é constituída por Diretor,

Coordenadores de Curso, representantes do corpo docente, representantes do corpo técnico-administrativo,
representante(s) discente(s) e representante da Comunidade Externa. 

Nesse sentido, o estudante tem a oportunidade de participar e contribuir com as atividades da Unidade de
Ensino. 

Seguem cronograma estabelecido no edital:
07/04/22 - Divulgação da Portaria constituindo a Comissão Eleitoral.
08/04/22 a 25/04/22 - Período de inscrições.
26/04/22 a 26/04/22 - Deferimento/Indeferimento/Recurso/Decisão.
29/04/22 – Início da eleição virtual.
05/05/22 – Término da eleição virtual.
06/05/22 - Apuração e divulgação do resultado.
11/05/2022 - Posse dos membros eleitos em Reunião Extraordinária da Congregação.

Os estudantes poderão se inscrever para participar por meio do link: https://siga.cps.sp.gov.br/sea/login.aspx

https://siga.cps.sp.gov.br/sea/login.aspx


FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES 2021/2

Com grande satisfação a Faculdade de Tecnologia “Padre Danilo José de Oliveira Ohl” – Fatec Barueri realizou,
por meio da ferramenta MS Teams, no dia 23 de março de 2022, mais uma solenidade de Colação de Grau
dos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior (20ª Turma), Transporte Terrestre (18ª Turma),
Eventos (13ª Turma), Gestão de Tecnologia da Informação (13ª Turma), Gestão Empresarial na modalidade EaD
(9ª turma), Logística (6ª Turma), Design de Mídias Digitais (2ª Turma), Gestão de Recursos Humanos (1ª Turma),
totalizando (cento e dezenove) formandos.
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O evento foi conduzido pelo mestre de cerimônia, o nosso aluno do Curso Superior de Tecnologia em Eventos
- Ricardo Barbosa dos Santos. A solenidade seguiu os tradicionais protocolos: o juramento dos concluintes, a
indicação das láureas acadêmicas, o discurso da oradora das turmas, o discurso da diretora da Fatec Barueri e
a tão esperada outorga de grau conferida aos novos tecnólogos. 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. 

Que o fim dessa etapa seja o abrir de muitas portas que os conduzam à uma carreira de muito sucesso.
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Maria Cristina
Pacheco Lima 

 Diretora de Serviços
Acadêmicos 

 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DISCENTES
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CESSÕES DE ESPAÇO: CONTRIBUINDO COM
ATIVIDADES QUE TRAZEM BENEFÍCIO PARA A
COMUNIDADE EXTERNA

Iniciando nossas atividades do
semestre letivo e dando
continuidade ao aprimoramento
constante em nossa comunicação
com o corpo discente, agendamos
encontros com nossos alunos no
mês de abril, no Auditório da Fatec
Barueri, para abordamos questões
relativas ao funcionamento do
Estágio Supervisionado - sua
importância na vida acadêmica,
bem como, a razão de sua
obrigatoriedade, os procedimentos e
implicações.
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Maria Cristina
Pacheco Lima 

 Diretora de Serviços
Acadêmicos 

 

Assim, estamos dividindo os encontros por curso e período, com a participação do
coordenador e do orientador de estágio de cada curso.

Comércio Exterior Vespertino (Profa. Esp.
Damaris Correa Brum)

Comércio Exterior Vespertino (Prof. Me. Fábio
Gorayeb Damasceno)

Design de Mídias Digitais (Prof. Me. Fátima
Guarda Sardeiro)

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

Vale lembrar, ainda, que os orientadores de estágio
realizam atendimento presencial na Sala de Estágio –
Sala 02 e pelos e-mails abaixo:

f209.estagioscomex@fatec.sp.gov.br

fabio.damasceno01@fatec.sp.gov.br

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

Fiquem ligados no portal de avisos do Siga e
confiram a agenda do seu curso.

Naline Belmiro 
Freitas Silva

  Assessora Técnica
Administrativa II

 

 

A Fatec Barueri cede o uso das
dependências para a realização de
atividades e eventos que assistem a
comunidade. 
Neste trimestre tivemos a realização
da “I Conferência Municipal de
Saúde Mental de Barueri” realizado
pela Câmara Municipal.

Para a cessão do espaço são observadas a disponibilidade da Unidade, bem como
as diretrizes da Administração Central do Centro Paula Souza, as quais
estabelecem que a cessão de espaço é concedida apenas para atividades de
caráter cultural, recreativo ou desportivo e sem nenhuma finalidade lucrativa. 

Evento: Encontro sobre o TEA

mailto:f209.estagioscomex@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagioscomex@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagiosdmd@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagioseventos@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagiosgrh@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagiosgti@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagiosge@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagioslogistica@fatec.sp.gov.br
mailto:f209.estagiostt@fatec.sp.gov.br


FIQUE POR DENTRO! VOCÊ JÁ PENSOU EM FAZER UM
INTERCÂMBIO???
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A Assessoria de Relações
Internacionais do Centro
Paula Souza visa promover a
cooperação entre o CPS e
universidades, empresas e
centros de pesquisa
internacionais.
Compreendendo que a
educação pelo futuro deve
ser tomada como um
processo sem fronteiras,
direcionado ao progresso
científico e tecnológico.
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Maria Cristina
Pacheco Lima 

 Diretora de Serviços
Acadêmicos 

 

Além do ganho na vivência do multiculturalismo, o intercâmbio em países estrangeiros proporciona o acesso
a conhecimentos tecnológicos diversos, o que leva a formas diversas com as quais um profissional pode
atender as novas demandas da globalização. O programa de intercâmbio pode acontecer por meio do acesso
a uma plataforma online ou por meio de viagem internacional, cujo foco pode ser a educação de nível
superior, pesquisa acadêmica, ou fins profissionais.

Conheça um pouco sobre cada programa:
1. Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional
Objetivo do programa: Promover e incentivar o intercâmbio de alunos das Fatecs, através da facilitação da
sequência dos estudos em universidades que tenha acordo de cooperação acadêmica estabelecido com o
CPS.

2. Programa de intercâmbio em parceria com a Academia de Ciências Aeronáuticas da Universidad Federico
Santa Maria (UFSM), Chile.
Objetivo do programa: Possibilitar aos alunos regulamente matriculados nas Fatecs (Faculdades de
Tecnologia), dos cursos tecnológicos de Automação e Manufatura Digital, Projetos de Estruturas Aeronáuticas
e Manutenção de Aeronaves, a oportunidade de realizar um semestre acadêmico, na Academia de Ciências
Aeronáuticas da Universidad Federico Santa Maria (UFSM) – Chile.

3. Programa Top Espanha – Santander Universidades
Objetivo do programa: fomentar o conhecimento no idioma Espanhol e da cultura espanhola através de um
curso de 03 semanas em uma das instituições mais tradicionais da Europa, a Universidade de Salamanca.

4. Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades
Objetivo do programa: Contribuir, por meio de concessão de uma bolsa-auxílio no valor equivalente a 3 mil
euros, para incentivar o intercâmbio de estudantes das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), nos países da
região da Ibero-América.

Acesse o site do CPS, através do link https://arinter.cps.sp.gov.br/

https://arinter.cps.sp.gov.br/


VEM AÍ: EVOLUÇÃO FUNCIONAL 
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Nos próximos meses, os docentes contratados por prazo indeterminado e
servidores administrativos com emprego público permanente participarão do
Processo de Evolução Funcional – Progressão, sendo avaliados e pontuados por 03
frentes, sendo elas: documentos para atualização profissional, avaliação do
superior imediato e/ou equipe de trabalho e sua própria auto-avaliação.

Para os documentos de atualização profissional, o período abrangido neste
processo é de 01/07/2021 à 30/06/2022.

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

 

 

 

Nos próximos meses, os docentes contratados por prazo indeterminado e servidores administrativos com
emprego público permanente também participarão do Processo de Evolução Funcional – Promoção, que
consisti na mudança da referência imediatamente superior a qual está enquadrado em seu emprego
público, caso possuam o efetivo exercício de 6 anos no mesma referência e a titulação exigida para mudança,
sendo estes requisitos, estabelecidos no Plano de Carreira do Centro Paula Souza, instituído pela Lei
Complementar nº 1044/2008 e alterada pela Lei Complementar nº 1240/2014.

Os docentes contratados por prazo indeterminados das Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) poderão aderir ao Programa Computador do Professor para receber o
subsídio de até R$ 2 mil para aquisição de computador, notebook ou tablet até o
dia 30 de abril de 2022.

O benefício será pago em 20 parcelas mensais e consecutivas durante os
exercícios de 2022 e 2023.

PROGRAMA COMPUTADOR DO PROFESSOR

Progressão

Promoção

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

A adesão deverá ser realizada no sistema SIG/URH. Para maiores informações acesse o passo-a-passo por
meio do link a seguir: https://urh.cps.sp.gov.br/manuais/computador-do-professor/

AUMENTO DE 10% NA TABELA SALARIAL AOS SERVIDORES CPS
Tivemos, no mês de março/2022, a publicação da a Lei Complementar nº 1.373/2022 que concedeu reajuste
salarial de 10% para os servidores ativos e inativos do Centro Paula Souza (CPS), com seus efeitos a partir de
01 de março do corrente ano.

A folha de pagamento com referência a competência de março/2022 e com crédito no último dia 06 de
abril já está com os valores reajustados, que pode ser consultada no Portal da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) e acessada por cada servidor, inserindo os
dados referentes à matrícula funcional e a senha.

https://urh.cps.sp.gov.br/manuais/computador-do-professor/
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No início do semestre, realizamos a divulgação dos editais 30/2022 e 50/2022 relativos ao Programa de
Monitoria de Disciplina e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, no qual tivemos o
deferimento das inscrições para monitoria de disciplina dos seguintes alunos:

- Alexandre Paranhos Araújo - monitor da disciplina “Cálculo I”, do CST em Logística, sob orientação da
Profa. Dra. Andrea Ribari Yoshizawa;

- Caio Gomes Santos - monitor da disciplina “Comunicação em Mídias Digitais”, do CST em Design de Mídias
Digitais, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Castilho Santana;

- Edson Jarandia Nunes - monitor da disciplina “Cálculo”, do CST em Transporte Terrestre, sob orientação da
Profa. Me. Carlota Chiemi Kuramochi;

- Livia da Silva F. Adate - monitora da disciplina “Matemática Financeira”, do CST em Eventos, sob
orientação do Prof. Esp. Paulo Masys;

- Raquel Penha dos Santos - monitora da disciplina “Algoritmo e Lógica de Programação”, do CST em
Design de Mídias Digitais, sob orientação da Profa. Me. Viviane de Oliveira Souza Gerardi;

- Tania Maria da Luz Fernandes Salles - monitora da disciplina “Espanhol”, do CST em Eventos, sob
orientação da Profa. Me. Maria Edna da Silva Gomes. 

Os monitores já alinharam com os orientadores o cronograma para atendimento e suporte no processo de
ensino e aprendizagem. Parabenizamos os estudantes e os professores pelo comprometimento com esta
atividade acadêmica tão relevante!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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MONITORIA DOS CURSOS DA FATEC BARUERI

Lembrete: período de
recesso das
atividades

acadêmicas de 18 a
23 de abril!
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Além das aulas ministradas pelos nossos professores, a Fatec Barueri oferece
vários tipos de suporte aos nossos alunos, tudo isto propiciado pela nossa área
administrativa, acadêmica, coordenadoria e nossos docentes. 

Desde o primeiro dia, nossos ingressantes recebem as boas vindas de nossa
Direção e da Coordenação, quando, dentre outras questões, são prestadas
informações sobre o passe escolar, o uso gratuito do pacote MS Office, assim
como a possibilidade de utilização da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) para
que os discentes possam encaminhar seus requerimentos referentes aos
assuntos de sua vida escolar. 

Seguem-se outros tipos de suporte como: Projeto Bem-Estar (propiciado pelo
Núcleo de Apoio Psicopedagógico); Estágio Supervisionado; intercâmbio com
faculdades estrangeiras, com possibilidade de o aluno passar um período no
exterior (ARINTER); Semana Cultural e Tecnológica; apoio ao uso dos aplicativos
acadêmicos e o próprio Boletim Informativo. 

CURSO DE LOGÍSTICA TEM ALUNO MONITOR PARA
AUXILIAR ALUNOS NA DISCIPLINA DE CÁLCULO
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Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística

Dentro deste escopo, temos também a monitoria
prestada por aluno em disciplinas, onde se verifica a
necessidade de reforço adicional. Assim, o aluno de
Logística, Alexandre Paranhos Araújo, está
exercendo a monitoria de cálculo e já atendeu
vários alunos do curso, tendo recebido um feedback
bastante positivo sobre sua habilidade em tirar
dúvidas e reforçar conceitos. 

Por fim, vem aí o IV Simpósio de Logística, previsto
para os dias 25 e 26 de maio, onde nossos alunos
irão apresentar trabalhos de pesquisa voltados para
as atividades práticas de logística, assim como serão
trazidos profissionais do mercado, para palestrar
sobre os temas mais atuais do ambiente
empresarial.

Alexandre Paranhos Araújo, monitor do CST em Logística
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Meu nome é Caio Gomes Santos, tenho
27 anos e essa é a minha segunda
passagem pela FATEC Barueri. Depois de
me graduar em Gestão da Tecnologia da
Informação pela instituição, retornei,
agora como aluno de Design de Mídias
Digitais.  Durante a minha primeira
passagem, não tive muito contato com
os programas extracurriculares
oferecidos, muito disso devido à rotina
que tinha na época, mas sempre ouvia
falar das monitorias e como elas
ajudavam os alunos com mais
dificuldades. E, nesse retorno, consegui a
oportunidade de estar "do outro lado",
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MONITORES DO CURSO DE DESIGN DE MÍDIAS
DIGITAIS CONTAM SUAS EXPERIÊNCIAS

Apesar de trabalhar com arte, sempre gostei da área da tecnologia e fui influenciada pelo meu irmão a
conhecer o mundo da programação e foi algo que gostei bastante. Como início, para programar, aprender
Algoritmo e Lógica de Programação é essencial, pois ela será a base para aprender com eficiência todas
as linguagens de programação e desenvolver programas. Sempre gostei de ajudar meus colegas, eu
sentia que sempre que explicava algo que aprendi para eles, eu absorvia mais ainda aquele assunto. 

Sendo assim, querendo juntar "o útil ao agradável", ou seja, me desenvolver na área da programação e
ajudar pessoas, tive a oportunidade e resolvi me inscrever para ser monitora na matéria de Algoritmo e
Lógica de Programação ao lado da orientadora Profa. Me. Viviane Gerardi. Amo ter experiências novas e
acredito que elas enriquecem as pessoas. Vai ser muito bacana poder trocar conhecimentos e ajudar
outras pessoas!

Vamos conhecer Caio e Raquel, nossos
representantes na monitoria em DMD

Nas fotos: Caio e
Raquel, monitores do
CST em DMD

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Design de
Mídias Digitais

Prof.ª Me. Viviane
Gerardi

 CST em Design de
Mídias

O conhecimento se torna cada vez mais
concreto quando passamos o que
sabemos para outras pessoas. 
Isso é o que eu, Raquel, acredito e por
conta disso, resolvi me inscrever no
programa de monitoria! 
Eu me chamo Raquel Penha e estou no
3° semestre de Design de Mídias
Digitais na Fatec Barueri. Atuo na área
da comunicação interna e criação, sou
estagiária da 99 Tecnologia, lá tenho
uma oportunidade imensa de colocar
em prática boa parte das coisas que
aprendo na faculdade e desenvolver
melhor minhas habilidades. 

agora como monitor na disciplina de Comunicação em Mídias digitais. Nesse
processo, notei que a monitoria vai muito além de um plantão de dúvidas, pois
através dessa experiência tenho tido mais contato com a Profa. Dra. Fernanda
Castilho, expandido diversos aprendizados adquiridos durante as aulas da
disciplina. Além de ter a incrível oportunidade de trocar experiências com os
demais alunos do curso, ao mesmo tempo que temos atividades como plantões
de dúvidas e atividades da agência interna, criamos, com isso, uma proximidade
ainda maior entre os graduandos, corpo docente e instituição. 
É uma enorme honra poder retribuir de alguma forma um pouco do que a
instituição me forneceu ao longo desses anos nos dois cursos.
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O início de 2022 nos trouxe grandes desafios e o maior deles é, sem dúvidas, o
retorno efetivo ao ensino presencial após um longo período de estudo remoto.
Nesse intervalo de tempo, a Agência de Mídias, projeto do CST em Mídias Digitais
da Fatec Barueri, passou por algumas reestruturações, conforme abordado na
edição anterior deste Boletim. 

Neste semestre, a Agência retorna com a minha orientação (Prof. Fernanda
Castilho),  tanto para dar continuidade aos projetos gestados no semestre anterior,
como para prospectar atividades futuras, com foco nos serviços de produção
midiática para redes sociais.

Assim, estamos formando novas equipes de trabalho para as diferentes frentes da
Agência  que envolvem principalmente atividades para os criativos do curso.

Tivemos reuniões presenciais aos sábados pela manhã desde o início do semestre,
na nova sala (17) da Agência, que fica localizada no piso superior da Fatec Barueri,
em frente à biblioteca, Aos poucos o espaço está ficando bastante agradável, com
computadores, mesas e puffs de descanso para reuniões formais e encontros
informais para realização das atividades dos discentes. 

Neste momento a Agência está recebendo novos membros, por isso foi criado um
questionário para avaliar o interesse dos discentes e os melhores dias e horários de
encontros no período noturno (link para interessados pelo QR code ao lado)

A produção realizada pela agência, além do processo de aprendizado com
atividades profissionais, se converte em horas de atividade que geram certificados
para o currículo.

Quer fazer parte da equipe da agência? Basta enviar este formulário preenchido
para nós.

Dúvidas: fernanda.santana@fatec.sp.gov.br (e solicitar entrada no grupo do
whatsapp)
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AGÊNCIA DE MÍDIAS RECEBE NOVOS DISCENTES

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Design de
Mídias Digitais

 
QR Code para o
questionário de

interesse em participar
da agência

Discentes de DMD num
dos encontros da
Agência em 2022

mailto:fernanda.santana@fatec.sp.gov.br


ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DO CST EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS

 Edição 17BOLETIM INFORMATIVO
FA T EC  BARUER I  -  2 0 2 2

14

Prof. Dr. Nailton
Santos de Matos
Coordenador do 

CST em Gestào de RH
 

 

 

A retomada das aulas presencias foi recebida com muita expectativa, depois de
quase dois anos na modalidade de ensino remoto. Muitos de nossos alunos não
conheciam a Fatec Barueri, uma vez que entraram na instituição no período da
pandemia, em que as aulas eram ofertadas de forma remota na plataforma MS

O trabalho de graduação constitui-se em elemento que visa desenvolver habilidades para capacitar os alunos
a realizarem investigações de cunho científico-tecnológico. É pré-requisito para a conclusão dos cursos de
graduação sendo indispensável a sua realização e apresentação.

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, os alunos assistiram no auditório da Fatec Barueri a palestra do professor Dr.
Nailton Matos que teve por objetivo apresentar a organização formal, o calendário do Trabalho de Graduação
e as modalidades de atividades que podem ser desenvolvidas no processo de amadurecimento da
investigação.

Nesta oportunidade, os alunos puderam tirar dúvidas quanto à configuração do Trabalho de Graduação,
além de receber orientações quanto à formalização da orientação junto às coordenações de curso.
A produção do Trabalho de graduação representa uma etapa importante na formação acadêmica e
profissional de nossos alunos e professores. Todos os trabalhos de TG I e II serão apresentados de forma oral
na Semana de Defesa Pública dos Trabalhos de Graduação (TG) de 06 a 10 de junho de 2022.

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Teams. A fim de promover a integração entre os discentes e docentes do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, os alunos dos 5º e 6º semestres organizaram um evento de acolhimento,
seguido de um café da manhã.

Agradecemos a participação dos docentes que acolheram e apoiaram a iniciativa e a todos os alunos
envolvidos, em especial às alunas Camila Nogueira e Bianca Gonzaga, pela organização do evento.



EVENTOS TEMÁTICOS DE GESTÃO EMPRESARIAL EAD
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O primeiro evento temático de Gestão Empresarial EaD de 2022 foi realizado no
dia 09/02, no formato online. Este evento contou com um número expressivo de
calouros e veteranos, tendo como foco a apresentacão das diretrizes do semestre
letivo e do novo orientador de pólo de Gestão Empresarial EaD da Fatec Barueri,
Prof. Me. Gustavo Cardoso Garcia. Durante o evento, o Professor Gustavo agradeceu a gestão anterior do Prof.
Dr. Nailton Santos de Matos, elogiando os trabalhos realizados e os objetivos alcançados em sua gestão.

Os eventos temáticos do curso de Gestão Empresarial EaD ocorrem mensalmente e tem por finalidade inserir
o aluno da modalidade EaD no ambiente da Fatec. Nestes eventos os alunos de EaD tem a oportunidade de
encontrar presencialmente professores e colegas da faculdade, como também visitar a biblioteca e outros
espaços físicos da unidade. Os temas desses eventos relacionam-se aos interesses da área gestão empresarial
e buscam inserir os alunos nas discussões mais atuais do mundo do trabalho.

 Os alunos vivenciam palestras com profissionais do mercado com também do meio acadêmico.
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Prof. Me. Gustavo
Cardoso Garcia 

 Orientador de Polo
do CST em Gestão

Empresarial
 

 

Seguindo o calendário dos eventos
temáticos de Gestão Empresarial EaD,
na quarta-feira 13/04 ocorreu uma
palestra presencial sobre educação e
mercado financeiro, ministrada pelos
Srs. George Melo e Rafael Girardi, às 17h
no auditório da Fatec Barueri. Eles são
colaboradores da Settima
Investimentos, empresa ligada à XP
Investimentos, e trouxeram assuntos
atuais sobre finanças e mercado
financeiro.

Para mais informações sobre os eventos temáticos realizados pelo
curso de Gestão Empresarial Ead da Fatec Barueri, entre em
contato com o orientador de pólo da unidade, Prof. Gustavo
Cardoso Garcia pelos e-mails: gustavo.garcia2@fatec.sp.gov.br ou
f209.ge@fatec.sp.gov.br.

mailto:f209.ge@fatec.sp.gov.br
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Nos dias 08 e 09 de março, tivemos a honra de receber o Prof. Washington
Matta, do Sebrae, para realizar o WorkShop “Empreendedorismo como opção
de carreira”. O WorkShop fez parte das atividades de acolhimento as turmas de
primeiro semestre dos cursos da nossa querida Fatec Barueri. 

O Prof. Washington proporcionou aos nossos ingressantes a oportunidade de ter
contato como o ambiente de empreendedorismo e entenderem como uma das
possibilidades de carreira. 

EMPREENDEDORISMO COMO OPÇÃO DE CARREIRA
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Prof. Me. Oswaldo
Soulé Jr.

Coordenador do CST
em GTI

Muito obrigado prof. Washington,
muito obrigado Sebrae.



PROFESSOR DA FATEC BARUERI TAMBÉM É POETA! 
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O Professor Esp. Josenilson Costa de Oliveira, mais conhecido como Joy, que
leciona nos CST em Eventos e CST em Design de Mídias na Fatec Barueri, é autor
de diversos livros de contos e poesias. No ano passado lançou Efêmeros Versos
(2021) e, para esta edição do Boletim, nos enviou dois poemas de sua autoria.,
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Prof. Esp. Josenilson
Costa de Oliveira
 CST em Eventos

 

 

 

 

 
Não me aqueçam com um sudário.
Não façam meu leito no serpentário.
Não me exibam em relicário.
Não me esqueçam num diário.

Não caibo em vasilhames.
Não me cerquem de arames.
Não me exponham ao vexame.
Não sou objeto de exame!

Não me façam uma devassa.
Não me ocultem em argamassa.
Não me embriaguem de cachaça.
Não me calem em mordaça!

Direi o que é preciso dizer,
Isso não me causa prazer.
Farei o que preciso for,
Não tenho apego à dor.

Não me aplaudam em trajes de
gala.
Não me deixem na antessala.
Não me cobicem despido.
Não sou mármore esculpido!

Não me metam em ideologias,
Não são os meus tipos de orgias!
Não me estabeleçam as metas,
Não quero e não faço dietas!

 
Não exponham meus versos à
métrica.
Não me ponham à morte tétrica!
Não me classifiquem o estilo.
Não me abandonem num asilo.

Não me lancem aos chacais,
Não nos meçam como iguais.
Não me julguem a qualidade.
Não me escondam da realidade.

Mordaça alguma vai me deter,
Tanto há para dizer.
Não me precifiquem como
mercadoria,
Não ofereço garantia!

Não esperem de mim perfeição,
Sou falho de antemão.
Não tentem a mim converter,
Convicções não posso manter.

De vocês, nada quero,
Nem mesmo a sinceridade espero.
Porque também nada tenho a
oferecer,
Sou centelha a amanhecer

Mordaça

Há um oceano em meu peito,
É meu caminho e meu leito.
Onde deságuo, me desfaço
Num sorriso, num abraço.

Há um oceano em mim,
De emoções que não têm fim.
Às vezes, calmo e cintilante;
Outrora agitado, borbulhante!

Em ondas, rebento nas rochas da
dor.
Em espuma, me entrego nas areias
do amor!

Oceano

Para quem tiver interesse no livro, pode entrar em contato 
com o autor: josenilson.oliveira01@fatec.sp.gov.br



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

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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