TRABALHO DE GRADUAÇÃO - DEFINIÇÃO LINHAS DE PESQUISA
Área de pesquisa: Inovação
Pesquisador

Linhas de pesquisa

Donizetti Leônidas de Paiva
Entre em contato: donizetti.paiva@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9753318307952525






Edison Quirino D’Amario
Entre em contato: edison.damario@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9379050696843573

 Empreendedorismo
 Educação corporativa
 Inovação e competitividade

Inafran Francisco de Souza Ribeiro
Entre em contato: inafran.ribeiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3980579509306541

 Educação corporativa
 Informação e conhecimento para Inovação
 Estrutura e Dinâmica Organizacional

Paulo R. de Medeiros
Entre em contato: paulo.medeiros4@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0784563654069755

 Inovação em gestão organizacional
 Inovação e competitividade
 Estrutura e dinâmica organizacional

Imário Vieira
Entre em contato: imario.vieira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8882083208272976

 Inovação em gestão organizacional

Synesio Consolo Filho
Entre em contato: synesio.consolo@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2243113798352408










Ernesto Turman
Entre em contato: ernesto.turman@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7728898685236030

 Empreendedorismo

Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Desenvolvimento de Projetos, Produtos e Processos

Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de Projetos, Produtos e Processos
Estrutura e Dinâmica Organizacional

José Alexandre Cury Sacomano
Entre em contato: jose.sacomano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0567635685063820








Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de Projetos, Produtos e Processos

Jayr Figueiredo de Oliveira
Entre em contato: jayr.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8093971851028467









Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Estrutura e Dinâmica Organizacional

Joyce Martins Mendes
Entre em contato: joyce.mendes01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6848594231962298

 Gestão de projetos e tecnologias emergentes

Eik Tenório
Entre em contato: eik.tenorio01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8288147284704872

 Educação corporativa
 Gestão de projetos e tecnologias emergentes

Claudio Tadeu Pinheiro de Oliveira
Entre em contato: claudio.oliveira27@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0722378428628973

 Inovação e competitividade

Sérgio Dias Teixeira Junior
Entre em contato: sergio.dias@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4372020331733851

 Inovação e competitividade

Dewar Taylor Carnero Chavez
Entre em contato: dewar.chavez@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2902296301633853

 Empreendedorismo
 Gestão de projetos e tecnologias emergentes
 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Givan Aparecido Fortuoso da Silva
Entre em contato: givan.silva2@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3155921812112906

 Inovação e competitividade

Luciano Deluqui Vasques
Entre em contato: luciano.deluqui@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4686443577414887

 Educação corporativa
 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Getulio Akabane
Entre em contato: getulio.akabane@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9871502614355970
Beatriz Policarpo
Entre em contato: beatriz.policarpo@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2936596590586883









Empreendedorismo
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Desenvolvimento de Projetos, Produtos e Processos

Juliana Pellegrinellli Barbosa Costa
Entre em contato: juliana.costa7@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6028101657727352

 Educação corporativa
 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Viviane Minati Panzeri
Entre em contato: viviane.panzeri@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5325968209982071

 Educação corporativa
 Inovação e competitividade

Luiz Martinho Stringuetti Filho
Entre em contato:
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0228475158061625

 Informação e conhecimento para Inovação

Willians Adriano de Oliveira
Entre em contato: willians.oliveira8@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1233456997075492

 Informação e conhecimento para Inovação

Lawton Nanni Benatti
Entre em contato: lawton.benatti@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6911305482544189

 Educação corporativa

Marcos Roberto Buri
Entre em contato: marcos.buri@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3961731769438133

 Empreendedorismo
 Inovação em gestão organizacional
 Inovação e competitividade

Damaris Correa Brum
Entre em contato: damaris.brum@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9121612669654149






Flávio D'Angelo Pereira da Silva
Entre em contato: flavio.silva161@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4306282450623315

 Gestão de projetos e tecnologias emergentes
 Inovação e competitividade
 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação

Luciana Akemi Nakabayashi
Entre em contato: luciana.nakabayashi@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2986600638202040

 Gestão de projetos e tecnologias emergentes

Gustavo Cardoso Garcia
Entre em contato: gustavo.garcia2@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9550364309439002

 Estrutura e dinâmica organizacional

Oswaldo Soulé Junior
Entre em contato: oswaldo.soule01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3754762671514686








Empreendedorismo
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Inovação em gestão organizacional
Informação e conhecimento para Inovação











Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
Estrutura e dinâmica organizacional
Educação corporativa

Renata Giovanoni Di Mauro
Entre em contato: renata.mauro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1608623659798956
Sergio Stefan Barci
Entre em contato: sergio.barci@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1950716872047397

Liziane Luciana da Silva Sucena
Entre em contato: liziane.sucena@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1724583969005311
Euclides Reame Junior
Entre em contato: euclides.junior@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4542208828262610

 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
 Estrutura e dinâmica organizacional

Volney Mattos de Oliveira
Entre em contato: volney.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5263818824290864

 Gestão de projetos e tecnologias emergentes
 Inovação e competitividade

Germano Manuel Correia
Entre em contato: germano.correia@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7135372108660429

 Gestão de projetos e tecnologias emergentes
 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Marcos Antonio de Andrade
Entre em contato: marcos.andrade8@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1707387388249522






Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação

Nailton Santos de Matos
Entre em contato: nailton.matos@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3183237127870572
Lilian Marques Silva
Entre em contato: lilian.silva6@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8772745460240875







Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação

 Educação corporativa

Tadeu Zaccarelli Tavares
Entre em contato: tadeu.tavares@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7392299466031704






Marcelo Eloy Fernandes
Entre em contato: marcelo.fernandes3@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3629961601254448

 Inovação em gestão organizacional

Antonio Palmeira de Araújo Neto
Entre em contato: antonio.araujo6@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9059126193501243






Josenilson Costa de Oliveira
Entre em contato: josenilson.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1963316297276538

 Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Maria Edna da Silva Gomes
Entre em contato: maria.gomes31@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1894853793123788

 Educação corporativa

Margibel A. de Oliveira
Entre em contato: margibel.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3519294698953944

 Estrutura e dinâmica organizacional

Viviane Veiga Shibaki
Entre em contato: viviane.shibaki@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0423410229561980











Marcelo T Okano
Entre em contato: marcelo.okano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2884802638051403

Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
Estrutura e dinâmica organizacional

Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade

Márcio André Ferreira Pereira
Entre em contato: marcio.pereira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2800361122369298






Empreendedorismo
Educação corporativa
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Informação e conhecimento para Inovação

Daniela Menezes Garzaro
Entre em contato: daniela.garzaro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6637706373384890





























Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Empreendedorismo
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
Estrutura e dinâmica organizacional
Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Empreendedorismo
Educação corporativa
Inovação em gestão organizacional
Gestão de projetos e tecnologias emergentes
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos
Estrutura e dinâmica organizacional
Inovação e competitividade
Informação e conhecimento para Inovação
Desenvolvimento de projetos, produtos e processos

Carlos Penhalber
Entre em contato: carlos.penhalber@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4023612246177997

Joelson Alves do Nascimento
Entre em contato: joelson.nascimento01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6110774091538060
Alair Helena Ferreira Hayashi
Entre em contato: alair.ferreira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5657973910153609

Bárbara Gambaré dos Santos
Entre em contato: barbara.santos40@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3380583918745767

Área de Pesquisa: Gestão
Pesquisador
Claudio Tadeu Pinheiro de Oliveira
Entre em contato: claudio.oliveira27@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0722378428628973

Linhas de pesquisa
 Gestão e sustentabilidade

Edison Quirino D’Amario
Entre em contato: edison.damario@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9379050696843573

 Ética e governança corporativa
 Gestão e sustentabilidade

Ricardo Zerinto Martins
Entre em contato: ricardo.martins@cps.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3163107795762393

 Gestão e sustentabilidade
 Finanças e gestão Organizacional

Amilkar Henrique Gonçalves de Moura
Entre em contato: amilkar.moura@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7229215364535712







Donizetti Leônidas de Paiva
Entre em contato: donizetti.paiva@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9753318307952525

 Finanças e gestão organizacional
 Gestão de negócios e internacionalização
 Estratégias de gestão e sociedade

Inafran Francisco de Souza Ribeiro
Entre em contato: inafran.ribeiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3980579509306541

 Ética e governança corporativa
 Gestão e sustentabilidade
 Estratégias de gestão e sociedade

Marcelo Alves Nunes
Entre em contato: marcelo.nunes4@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3133532322352683

 Gestão de serviços
 Políticas e gestão da informação e do conhecimento
 Estratégias de gestão e sociedade

Synesio Consolo Filho
Entre em contato: synesio.consolo@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2243113798352408














Ernesto Turman
Entre em contato: ernesto.turman@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7728898685236030
Gilmar Araujo Pinheiro
Entre em contato: gilmar.pinheiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6549015647258819

Gestão e sustentabilidade
Linguagens, Comunicação organizacional
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade

Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Linguagens, Comunicação organizacional
Gestão de serviços
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Gestão de serviços
Estratégias de gestão e sociedade

 Estratégias de gestão e sociedade

José Alexandre Cury Sacomano
Entre em contato: jose.sacomano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0567635685063820






Marcelo Alves Nunes
Entre em contato: marcelo.nunes4@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3133532322352683

 Ética e governança corporativa
 Gestão e sustentabilidade
 Gestão de serviços

Paulo R. de Medeiros
Entre em contato: paulo.medeiros4@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0784563654069755

 Gestão e sustentabilidade
 Estratégias de gestão e sociedade

Meire Reis Clemente
Entre em contato: meire.clemente@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8165894647141545

 Estratégias de gestão e sociedade

Linguagens, Comunicação organizacional
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade

Imário Vieira
Entre em contato: imario.vieira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8882083208272976

 Gestão de serviços
 Gestão de negócios e internacionalização
 Estratégias de gestão e sociedade

Jayr Figueiredo de Oliveira
Entre em contato: jayr.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8093971851028467









Eik Tenório
Entre em contato: eik.tenorio01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8288147284704872

Ética e governança corporativa
Gestão de serviços
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Getulio Akabane
Entre em contato: getulio.akabane@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9871502614355970

 Gestão de serviços
 Gestão da tecnologia da informação
 Gestão de negócios e internacionalização

Sérgio Dias Teixeira Junior
Entre em contato: sergio.dias@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4372020331733851

 Gestão de negócios e internacionalização

Marcos Roberto Buri
Entre em contato: marcos.buri@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3961731769438133

 Gestão e sustentabilidade
 Gestão de negócios e internacionalização

Givan Aparecido Fortuoso da Silva
Entre em contato: givan.silva2@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3155921812112906

 Gestão de negócios e internacionalização

Viviane Minati Panzeri
Entre em contato: viviane.panzeri@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5325968209982071

 Gestão e sustentabilidade
 Estratégias de gestão e sociedade

Bianca Agarie
Entre em contato: bianca.agarie@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4013462769714857

 Linguagens, Comunicação organizacional

Jorgina Francisca Severino dos Santos
Entre em contato: jorgina.santos@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0271420896798335

 Ética e governança corporativa

Damaris Correa Brum
Entre em contato: damaris.brum@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9121612669654149






Antonio Fernando Degobbi
Entre em contato: f209.logistica@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4118183460642433

 Gestão de serviço

Luiz Martinho Stringuetti Filho
Entre em contato:
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0228475158061625

 Linguagens, Comunicação organizacional

Flávio D'Angelo Pereira da Silva
Entre em contato: flavio.silva161@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4306282450623315

 Gestão e sustentabilidade
 Gestão de serviços

Dewar Taylor Carnero Chavez
Entre em contato: dewar.chavez@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2902296301633853

 Gestão e sustentabilidade
 Gestão de negócios e internacionalização

Luciana Akemi Nakabayashi
Entre em contato: luciana.nakabayashi@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2986600638202040

 Gestão da tecnologia da informação

Gustavo Cardoso Garcia
Entre em contato: gustavo.garcia2@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9550364309439002

 Finanças e gestão organizacional
 Estratégias de gestão e sociedade

Ética e governança corporativa
Gestão de serviço
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Estratégias de gestão e sociedade

Beatriz Policarpo
Entre em contato: beatriz.policarpo@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2936596590586883

 Ética e governança corporativa
 Finanças e gestão organizacional
 Estratégias de gestão e sociedade

Fátima Guarda Sardeiro
Entre em contato: fatima.sardeiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6691458019154364






Juliana Pellegrinellli Barbosa Costa
Entre em contato: juliana.costa7@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6028101657727352

 Linguagens, Comunicação organizacional

Helena Damelio
Entre em contato: helena.damelio@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7172772181201082

 Linguagens, Comunicação organizacional

Oswaldo Soulé Junior
Entre em contato: oswaldo.soule01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3754762671514686














Gestão e sustentabilidade
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação
Gestão de negócios e internacionalização
Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Gestão e sustentabilidade
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão de negócios e internacionalização












Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Finanças e gestão organizacional
Linguagens, comunicação organizacional
Gestão de serviços
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Ética e governança corporativa

Renata Giovanoni Di Mauro
Entre em contato: renata.mauro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1608623659798956
Germano Manuel Correia
Entre em contato: germano.correia@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7135372108660429
Sergio Stefan Barci
Entre em contato: sergio.barci@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1950716872047397

Liziane Luciana da Silva Sucena
Entre em contato: liziane.sucena@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1724583969005311

Gestão e sustentabilidade
Finanças e gestão organizacional
Gestão de serviços
Gestão de negócios e internacionalização

Euclides Reame Junior
Entre em contato: euclides.junior@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4542208828262610

 Gestão e sustentabilidade
 Finanças e gestão Organizacional

Bárbara Gambaré dos Santos
Entre em contato: barbara.santos40@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3380583918745767

 Gestão e sustentabilidade
 Estratégias de gestão e sociedade

Volney Mattos de Oliveira
Entre em contato: volney.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5263818824290864








Daniela Menezes Garzaro
Entre em contato: daniela.garzaro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6637706373384890

Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Finanças e gestão organizacional
Gestão de negócios e internacionalização
Gestão e sustentabilidade
Gestão de serviços

Fernanda Castilho Santana
Entre em contato: fernanda.santana@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6930826232431610

 Linguagens, comunicação organizacional

Fábio Gorayeb Damasceno
Entre em contato: fabio.damasceno01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3646942424407324

 Gestão e sustentabilidade

Marcos Antonio de Andrade
Entre em contato: marcos.andrade8@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1707387388249522

 Gestão de negócios e internacionalização

Antonio Palmeira de Araújo Neto
Entre em contato: antonio.araujo6@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9059126193501243

 Gestão de serviços
 Gestão da tecnologia da informação

Paulo Sérgio Silva
Entre em contato: paulo.silva@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6058450053210854

 Gestão e sustentabilidade
 Estratégias de gestão e sociedade

Nailton Santos de Matos
Entre em contato: nailton.matos@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3183237127870572
Josenilson Costa de Oliveira
Entre em contato: josenilson.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1963316297276538

 Linguagens, comunicação organizacional
 Linguagens, comunicação organizacional

Marina da Costa Campos
Entre em contato: marina.campos3@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8915084345479522

 Linguagens, Comunicação organizacional

Paula Valéria Chaves Pereira Correia
Entre em contato: paula.valeria@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7590843200767789








Marcelo T Okano
Entre em contato: marcelo.okano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2884802638051403

 Gestão da tecnologia da informação

Monica Cairrão Rodrigues
Entre em contato: monica.rodrigues@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1639813089698289

Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Gestão de serviços
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Finanças e gestão organizacional

 Estratégias de gestão e sociedade

Sandro Francisco Detoni
Entre em contato: sandro.sdetoni@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8366133913286465

 Gestão e sustentabilidade

Joyce Felipe Cury
Entre em contato: joyce.cury@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9910156685854542

 Linguagens, comunicação organizacional

Tadeu Zaccarelli Tavares
Entre em contato: tadeu.tavares@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7392299466031704







Margarete Bonaldi Ascencio Cansado
Entre em contato: margarete.cansado@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4414284270981048

Gestão e sustentabilidade
Finanças e gestão organizacional
Gestão de serviços
Gestão de negócios e internacionalização
Ética e governança corporativa

Maria Edna da Silva Gomes
Entre em contato: maria.gomes31@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1894853793123788

 Linguagens, comunicação organizacional

Margibel A. de Oliveira
Entre em contato: margibel.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3519294698953944

 Linguagens, comunicação organizacional
 Estratégias de gestão e sociedade

Viviane Veiga Shibaki
Entre em contato: viviane.shibaki@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0423410229561980
Márcio André Ferreira Pereira
Entre em contato: marcio.pereira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2800361122369298
Paulo Masys
Entre em contato: paulo.masys@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1108972413115764
Carlos Penhalber
Entre em contato: carlos.penhalber@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4023612246177997

Marcelo Eloy Fernandes
Entre em contato: marcelo.fernandes3@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3629961601254448









Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Linguagens, comunicação organizacional
Gestão de serviços
Estratégias de gestão e sociedade
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação

 Finanças e gestão organizacional











Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Gestão de serviços
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão da tecnologia da informação
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Ética e governança corporativa
Políticas e gestão da informação e do conhecimento

Nilo Sergio Guidelli
Entre em contato: nilo.guidelli@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2452443744845347

 Estratégias de gestão e sociedade

Joelson Alves do Nascimento
Entre em contato: joelson.nascimento01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6110774091538060










Alair Helena Ferreira Hayashi
Entre em contato: alair.ferreira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5657973910153609

Ética e governança corporativa
Gestão e sustentabilidade
Gestão de serviços
Políticas e gestão da informação e do conhecimento
Gestão de negócios e internacionalização
Estratégias de gestão e sociedade
Gestão de serviços
Gestão de negócios e internacionalização

Área de pesquisa: Tecnologia
Pesquisador

Linhas de pesquisa

Jorgina Francisca Severino dos Santos
Entre em contato: jorgina.santos@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0271420896798335

 Tecnologia, inovação e sociedade

Donizetti Leônidas de Paiva
Entre em contato: donizetti.paiva@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9753318307952525

 Tecnologia, Inovação e Sociedade
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologia

Synesio Consolo Filho
Entre em contato: synesio.consolo@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2243113798352408








Gilmar Araujo Pinheiro
Entre em contato: gilmar.pinheiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6549015647258819

 Tecnologias e Ferramentas de gestão

Inafran Francisco de Souza Ribeiro
Entre em contato: inafran.ribeiro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3980579509306541

 Tecnologia, Inovação e Sociedade

Sérgio Dias Teixeira Junior
Entre em contato: sergio.dias@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4372020331733851

 Tecnologias e ferramentas de gestão

Imário Vieira
Entre em contato: imario.vieira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8882083208272976

 Tecnologia, Inovação e Sociedade

Jayr Figueiredo de Oliveira
Entre em contato: jayr.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8093971851028467









José Alexandre Cury Sacomano
Entre em contato: jose.sacomano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0567635685063820
Joyce Martins Mendes
Entre em contato: joyce.mendes01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6848594231962298

Tecnologia, Inovação e Sociedade
Tecnologias e Ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em Processos e Produtos
Mídias, Comunicação e Tecnologia
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Tecnologia, Inovação e Sociedade
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em Processos e Produtos
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Mídias, comunicação e tecnologia
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias
 Tecnologia, Inovação e Sociedade

Paulo Sérgio Silva
Entre em contato: paulo.silva@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6058450053210854

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Mídias, comunicação e tecnologia

Getulio Akabane
Entre em contato: getulio.akabane@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9871502614355970

 Tecnologia, Inovação e Sociedade
 Tecnologias e Ferramentas de gestão
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Marcos Roberto Buri
Entre em contato: marcos.buri@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3961731769438133

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Tecnologias em processos e produtos
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Luiz Martinho Stringuetti Filho
Entre em contato:
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0228475158061625

 Mídias, comunicação e tecnologia

Willians Adriano de Oliveira
Entre em contato: willians.oliveira8@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1233456997075492

 Tecnologias e ferramentas de gestão

Luciana Akemi Nakabayashi
Entre em contato: luciana.nakabayashi@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2986600638202040

 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Damaris Correa Brum
Entre em contato: damaris.brum@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9121612669654149

 Tecnologia, Inovação e Sociedade
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Flávio D'Angelo Pereira da Silva
Entre em contato: flavio.silva161@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4306282450623315

 Tecnologias em processos e produtos
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Juliana Pellegrinellli Barbosa Costa
Entre em contato: juliana.costa7@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6028101657727352

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Informação, comunicação e processos tecnológicos

Antonio Fernando Degobbi
Entre em contato: antonio.degobbi@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4118183460642433

 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Andrea Ribari Yoshizawa
Entre em contato: andrea.yoshizawa@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6973228088111312

 Tecnologias em processos e produtos

Renata Giovanoni Di Mauro
Entre em contato: renata.mauro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1608623659798956

 Mídias, comunicação e tecnologia
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Oswaldo Soulé Junior
Entre em contato: oswaldo.soule01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3754762671514686








Sandra Silveira Ferreira
Entre em contato: sandra.ferreira4@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4771356136668256

Tecnologia, inovação e sociedade
Tecnologias e ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Mídias, comunicação e tecnologia
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Denise Lemes Fernandes Neves
Entre em contato: denise.neves@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3220427256100569

 Informação, comunicação e processos tecnológicos
 Mídias, comunicação e tecnologia
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Germano Manuel Correia
Entre em contato: germano.correia@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7135372108660429

 Tecnologias em processos e produtos
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Volney Mattos de Oliveira
Entre em contato: volney.oliveira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5263818824290864

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Tecnologias em processos e produtos
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Nailton Santos de Matos
Entre em contato: nailton.matos@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3183237127870572

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Informação, comunicação e processos tecnológicos
 Mídias, comunicação e tecnologia

Liziane Luciana da Silva Sucena
Entre em contato: liziane.sucena@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1724583969005311

 Tecnologia, inovação e sociedade

Antonio Palmeira de Araújo Neto
Entre em contato: antonio.araujo6@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9059126193501243

 Tecnologias e ferramentas de gestão
 Informação, comunicação e processos tecnológicos
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Dewar Taylor Carnero Chavez
Entre em contato: dewar.chavez@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2902296301633853

 Tecnologias e ferramentas de gestão
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Sergio Stefan Barci
Entre em contato: sergio.barci@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1950716872047397









Fernanda Castilho Santana
Entre em contato: fernanda.santana@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6930826232431610

Tecnologia, inovação e sociedade
Tecnologias e ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em processos e produtos
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Mídias, comunicação e tecnologia

Lilian Marques Silva
Entre em contato: lilian.silva6@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8772745460240875

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Daniela Menezes Garzaro
Entre em contato: daniela.garzaro@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6637706373384890

 Tecnologias e ferramentas de gestão
 Mídias, comunicação e tecnologia

Tadeu Zaccarelli Tavares
Entre em contato: tadeu.tavares@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes:

 Tecnologias em processos e produtos

Marcelo Eloy Fernandes
Entre em contato: marcelo.fernandes3@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3629961601254448
Carlota Chiemi Kuramochi
Entre em contato: carlota.kuramochi@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1781791102018189









Tecnologia, inovação e sociedade
Tecnologias e ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Mídias, comunicação e tecnologia
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em processos e produtos

Joyce Felipe Cury
Entre em contato: joyce.cury@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9910156685854542

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Informação, comunicação e processos tecnológicos
 Mídias, comunicação e tecnologia

Josenilson Costa de Oliveira
Entre em contato: josenilson.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1963316297276538

 Mídias, comunicação e tecnologia

Sarah Moralejo da Costa
Entre em contato: sarah.costa2@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9119751289656432

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Informação, comunicação e processos tecnológicos
 Mídias, comunicação e tecnologia

Sandro Francisco Detoni
Entre em contato: sandro.sdetoni@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8366133913286465

 Tecnologia, inovação e sociedade

Margibel A. de Oliveira
Entre em contato: margibel.oliveira01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3519294698953944

 Mídias, comunicação e tecnologia.

Viviane Veiga Shibaki
Entre em contato: viviane.shibaki@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0423410229561980

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Tecnologias e ferramentas de gestão
 Mídias, comunicação e tecnologia

Marcelo T Okano
Entre em contato: marcelo.okano@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2884802638051403

 Tecnologia, inovação e sociedade
 Informação, comunicação e processos tecnológicos

Márcio André Ferreira Pereira
Entre em contato: marcio.pereira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2800361122369298






Tecnologia, inovação e sociedade
Tecnologias e ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em processos e produtos

Alair Helena Ferreira Hayashi
Entre em contato: alair.ferreira@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5657973910153609






Tecnologia, inovação e sociedade
Tecnologias e ferramentas de gestão
Tecnologias em processos e produtos
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Luciano Deluqui Vasques
Entre em contato: luciano.deluqui@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4686443577414887









Tecnologias e ferramentas de gestão
Informação, comunicação e processos tecnológicos
Tecnologias em processos e produtos
Mídias, comunicação e tecnologia
Tecnologia, inovação e sociedade
Mídias, comunicação e tecnologia
Indústria 4.0: impactos, benefícios e tecnologias

Joelson Alves do Nascimento
Entre em contato: joelson.nascimento01@fatec.sp.gov.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6110774091538060

