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ENCERRANDO MAIS UM
SEMESTRE LETIVO

Destacamos a publicação da 20ª
edição ininterrupta do nosso Boletim

Informativo!
 

Agradecemos a toda Comunidade
Fatecana, que contribui com este

importante projeto 
 
 

 bem como o ano...
 

Gratidão pelas benesses e pelos
desafios que nos proporcionaram

ensinamentos!
 

Que o ano vindouro seja próspero,
cheio de saúde e que tenhamos ainda

mais entusiasmo e determinação
para realizar nossos sonhos!

 
 

Mais um ganho para a Fatec:
disponibilização de novo laboratório
de informática, localizado na Sala 23

 
 
 

Publicada a 3ª
edição da Revista

Científica InGeTec -
ISSN 2764-6211 e

aberta a Chamada
Pública para a
submissão de

trabalhos científicos
destinada a 4ª

edição da InGeTec
que ocorrerá no 1º
semestre de 2023
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RELATÓRIO SEMESTRAL DA SECRETARIA DE
DIPLOMAS DO CENTRO PAULA SOUZA
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O relatório emitido pela Secretaria de Diplomas
do Centro Paula Souza apontou que no 1º
semestre de 2022 foram expedidos 433 diplomas
aos alunos concluintes da Fatec Barueri.

Este número expressivo reflete o impecável
trabalho realizado pelo corpo docente e
coordenadores de cursos, no âmbito das
atividades acadêmicas, bem como pelos 

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

colaboradores da Secretaria Acadêmica de nossa Unidade de Ensino, sob a gestão
da Srta. Maria Cristina Pacheco Lima – Diretora de Serviços Acadêmicos.

Registramos nossos especiais agradecimentos ao Sr. Milton de Souza Silva, pelo
zelo e diligência quanto aos atos administrativos que antecedem o envio dos
expedientes dos formandos para emissão dos diplomas.

ELEIÇÃO PARA MEMBRO DA CONGREGAÇÃO
Realizamos o processo eleitoral para representante da categoria de Professor de
Ensino Superior II perante a Congregação da Unidade de Ensino, para exercer
mandato por dois anos (01 vaga).

A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral designada por meio da Portaria
132/2022:
Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri (membro presidente);
Prof. Dr. Oswaldo Soulé Junior (membro);
Sr. Wallace Cirilo de Souza Silva (membro).

Assim, tivemos a eleição da Profa. Me. Paula Valéria Chaves Pereira Correia,
que tomou posse na 57ª Reunião Ordinária da Congregação.

Registramos agradecimentos à Comissão Eleitoral pelo trabalho zeloso realizado,
bem como parabenizamos a Profa. Paula Valéria pela posse perante o colegiado,
para exercício de mandato.

BOAS-VINDAS A NOVA ESTAGIÁRIA DE TI!
BOAS-VINDAS AO NOVO COLABORADOR DA SECRETARIA
ACADÊMICA!

No dia 29 de novembro a Sra. Nataly Souza da Silva
iniciou as atividades de estágio na Unidade junto a área
de TI; e no dia 13 de dezembro o Sr. Jeff de Abreu Teixeira
iniciou as atividades laborativas na Secretaria Acadêmica.
Ficamos contentes em poder contar com o auxílio dos
novos colegas. 

Desejamos sucesso à Nataly e ao Jeff! Que se sintam
acolhidos e que possam desenvolver ainda mais suas
habilidades e competências profissionais. 
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DESIGNAÇÕES DOS COORDENADORES DOS CST EM EVENTOS E
TRANSPORTE TERRESTRE
No mês de outubro do corrente ano divulgamos os editais 162/2022 e 163/2022 relativos as consultas perante
a comunidade docente para designações destinadas as coordenadorias dos Cursos Superiores de Tecnologia
em Eventos e em Transporte Terrestre. Entretanto, não houve inscritos.

Face o exposto, foram designados para Coordenadores dos Cursos acima, em caráter pro tempore, para
exercício no 1º semestre de 2023 os professores:

 Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri – Coordenadora
do CST em Eventos.

                        

 

Prof. Dr. Germano Manuel Correia – Coordenador do
CST em Transporte Terrestre. 

NOVA EDIÇÃO DA REVISTA INGETEC

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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Finalizando o semestre com sucesso, publicamos
a 3ª edição da nossa Revista Científica InGeTec
(ISSN 2764-6211), disponível no site institucional e
por meio do link:
https://fatecbarueri.edu.br/revista/index.php/inge
tec/issue/view/5

Agradecemos e parabenizamos a atuação dos
professores avaliadores, bem como do Prof. Dr.
Paulo Rogério de Medeiros, nosso editor chefe, e
do Prof. Esp. Josenilson Costa de Oliveira,
responsável pela criação das capas para as
edições das revistas.

Aproveitamos a oportunidade para informar que
está aberta a chamada pública para a
submissão de trabalhos científicos para a 4ª
edição da InGeTec, a ser publicada no 1º
semestre de 2023.

Desejamos à Profa. Viviane e ao Prof. Germano ainda mais sucesso na continuidade dos trabalhos que
desenvolvem com tanto zelo à frente dos respectivos cursos.

VEM AÍ... REFORMA DO PRÉDIO DA FATEC BARUERI!

No dia 30 de novembro do corrente ano foi publicado o edital de
concorrência pública nº 41/2022 objetivando a contratação de empresa
para realização de reforma na Unidade. 

Está previsto na reforma, que deverá ter início no 1º semestre de 2023,
adaptações no prédio com vistas a promoção de acessibilidade, pintura,
reparos, revisão de cobertura, troca de piso, revisão das instalações
elétricas e hidráulicas e pequenos reparos na Fatec Barueri.

Essa conquista está pautada nas atribuições do município constantes no Convênio Celebrado entre o
Centro Paula Souza e o Município de Barueri, mediante nossa atuação incansável junto a Secretaria de
Obras em realizar os pedidos e apontamentos.

https://fatecbarueri.edu.br/revista/index.php/ingetec/issue/view/5
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VISITA TÉCNICA AO PORTO DE PARANAGUÁ

Prof. Dr. Oswaldo
Soulé  Jr. 

Coordenador do CST
Comércio Exterior

Nos dias 12 e 13 de novembro de 2022, o Prof. Me. Givan e os alunos de CST em Comércio Exterior fizeram uma
visita técnica ao porto de Paranaguá.

O porto de Paranaguá está localizado no Estado do Paraná, na cidade de Paranaguá. É o maior porto
exportador de produtos agrícolas do Brasil, com destaque para a soja em grão e o farelo de soja. O porto
movimenta 11,18 milhões de toneladas de cargas em importações e exportações.

Conhecer este ambiente em loco é de extrema importância para formação dos nossos alunos.

Parabéns Prof. Me. Givan e alunos.
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Já sendo uma tradição do Curso de Comércio Exterior, no dia 22 de outubro foi realizada a visita técnica ao
Porto de Santos. A atividade acadêmica contou com a participação dos alunos do 3º e 4º semestres, sendo
organizada pelo Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva e tendo a colaboração da Diretora de Serviços Acadêmicos, a
Sra. Maria Cristina Pacheco Lima.

A programação da atividade teve início com uma vista ao Museu do Café, localizado no centro histórico do
município de Santos, estado de São Paulo, e que reúne tradição, arquitetura, história, sabores e aromas. Na
sequência da atividade foi realizado um passeio de escuna, monitorado, no Canal do Estuário do Porto de
Santos, possibilitando que os alunos tivessem uma compreensão melhor da sua área de formação. Os alunos
puderam conhecer mais sobre a história, a importância e a estrutura do Porto de Santos que é o maior da
América Latina, e representa quase um te rço movimentação do comércio exterior brasileiro.

Além de ser uma excelente oportunidade de aprendizagem, a visita técnica ao Porto de Santos é uma
excelente oportunidade de interação e descontração entre os alunos e os professores.
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VT AO PORTO DE SANTOS: UMA TRADIÇÃO!

Prof. Dr. Oswaldo
Soulé  Jr. 

Coordenador do CST
Comércio Exterior



 Edição 20BOLETIM INFORMATIVO
F A T E C  B A R U E R I  -  2 0 2 2

5

FATEC BARUERI MARCOU PRESENÇA NO VI
ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (EIGEDIN)
Os alunos do Curso de Comércio Exterior estiveram presentes no VI Encontro
Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação – EIGEDIN, realizado no
período de 16 a 19 de novembro, e promovido pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS). 

O VI EIGEDIN, importante evento acadêmico, busca 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.

“O regime aduaneiro de Depósito Especial e a sua contribuição para os princípios do lean manufacturing
nas organizações”, de autoria das alunas Camila Lara Fernandes, Gabriela Felipe Silva, Marcela Terumi Luz
Campos e Maria Elizabeth Titton da Silva.

“A intensificação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos processos de negociação
internacional”, de autoria dos alunos Andressa Santos da Silva, Gabriel de Aragão Clarindo, Paula Fernanda
Portela Hipólito dos Santos e Thainara Ibiapino Rodrigues.

“Contribuição da certificação no Programa do Operador Econômico Autorizado (OEA) para o compliance
das empresas”, de autoria dos alunos Augusto César Polinário Silva, Ítala Elza Oliveira Batista Silva, Leonardo
Oliveira Panvechio e Vinicius Bastos Pando.

“Internacionalização de biojoias: agregação de valor e divulgação da sociobiodiversidade brasileira”, de
autoria das alunas Adriana de Souza Martins, Érica Santos Oliveira e Márcia Joviano da Silva.

A participação da Fatec Barueri contou com a apresentação de quatro trabalhos, no formato de “resumo
expandindo”:

Os trabalhos foram orientados pelo Prof. Me. Givan Fortuoso da Silva, que se sentiu orgulhoso e prestigiado
pela qualidade dos trabalhos apresentados e pela desenvoltura dos seus orientandos do Curso de Comércio
Exterior.

Prof. Dr. Oswaldo
Soulé  Jr. 

Coordenador do CST
Comércio Exterior
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Professor José Alexandre Sacomano e Profa. Joyce Cury realizando Oficina em Carapicuíba
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FATEC BARUERI FAZ OFICINA E OFERECE TESTE
VOCACIONAL A ALUNOS DAS ETECS E ESCOLAS
MUNICIPAIS

Prof. Dr. Alexandre
Sacomano

CST em Design de
Mídias Digitais

 

Professores da Fatec Barueri realizam oficinas sobre habilidades sócio
emocionais para concluintes do 2º Grau

A Faculdade de Tecnologia de Barueri está realizando um programa que oferece, aos alunos concluintes do
terceiro ano do ensino médio, uma palestra que apresenta algumas habilidades que o jovem deve
desenvolver para obter melhor desempenho no mercado de trabalho. Também são apresentados os 8 cursos
da Fatec e suas particularidades.

Ao final da palestra, também é oferecido aos alunos um teste vocacional onde o mesmo, responde à 22
perguntas e obtém um direcionamento de que área deve seguir. A atividade denominada “Oficina de
Competências Sócio Emocionais”, tem duração de 45 minutos e estimula o jovem a continuar com seus
estudos, agora em um Curso Superior. 

Habilidades sócio emocionais como empatia, criatividade, resistência a mudanças e autogestão, atualmente,
são exigidas pelo mercado de trabalho e o jovem pode desenvolve-las, obtendo maior competitividade para
alcançar boas colocações.

De acordo com a Professora Kédima Matos, as escolas recebem a Fatec Barueri de braços abertos e os alunos
estão aprovando a Oficina. “Somos bem recebidos pelas Etecs e Escolas Municipais de Barueri e os alunos,
quase sempre, fazem questionamentos sobre o mercado de trabalho e os cursos superiores oferecidos pela
Fatec”, explicou a professora. 

As oficinas foram realizadas até o mês de dezembro, prazo que se encerram as inscrições para o processo
seletivo Vestibular da Fatec Barueri.

As Escolas Municipais de Barueri que não foram contempladas, podem solicitar a oficina para o próximo
semestre, juntamente com a Diretora da Unidade, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro, através do e-mail:
f209dir@cps.sp.gov.br

Para mais informações sobre os cursos, visite nosso site: www.fatecbarueri.edu.br

Faça  um teste Vocacional e veja que curso tem mais afinidade com você!!  (ler qr
code ao lado)

 

mailto:f209dir@cps.sp.gov.br
http://www.fatecbarueri.edu.br/
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DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO –
VESTIBULAR 2023/1 DA FATEC BARUERI

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

Antecedendo a divulgação do calendário do vestibular 2023/1 da Fatec Barueri, darmos continuidade aos
trabalhos do Marketing Institucional com vistas a definirmos ações para divulgação da Fatec Barueri e dos
cursos ofertados.

Fruto desse alinhamento, iniciamos as atividades, sob a orientação do Coordenador do vestibular, Prof. Dr.
Nailton Santos de Matos.

Assim, os docentes que desenvolvem projetos com Horas-Atividades Especificas – HAEs voltadas ao Marketing
Institucional realizaram a divulgação da nossa Unidade de Ensino junto aos alunos dos ITBs (Unidades da
FIEB), Etecs e escolas estaduais das cidades circunvizinhas.

Prof. Me. Marcos Antonio de Andrade
em visita ao ITB – Engenho Novo

Prof. Me. Marcos Antonio de Andrade em
visita ao ITB – Maria Cristina

Prof. Me. Gustavo Cardoso Garcia em visita ao ITB –
Engenho Novo

Profa. Me. Joyce Cury em visita a Etec Santana de
Parnaíba

Além disso, os Coordenadores de Cursos realizaram visitas aos 21 gabinetes dos vereadores da Câmara
Municipal solicitando apoio na divulgação para que o maior número de munícipes seja beneficiado.

Nesse sentido, fomos recebidos também pelo Secretário de Industria, Comércio e Trabalho, Sr. Joaldo Macedo
(Magoo) que gentilmente nos autorizou, por meio de ofício, a realizar a divulgação nas feiras e demais locais
públicos.

Atuamos ainda realizando contato com cada um dos secretários do município de Barueri, solicitando
engajamento para a divulgação das vagas abertas neste processo seletivo vestibular aos munícipes. Como de
costume, fomos acolhidos nos pleitos e assim, em espírito de equipe, atuamos para lograr resultados de
sucesso.

Ademais, tivemos a Profa. Dra. Viviane Minati Panzeri atuante nas redes sociais, tendo o auxílio imprescindível
do Professor Esp. Josenilson Costa Oliveira na produção das artes, do Prof. Me. Carlos Eduardo Santos Silva na
gestão estratégica das redes sociais, bem como da Profa. Me. Joyce Cury na criação de vídeos maravilhosos
dos nossos cursos e do Prof. Dr. José Alexandre Cury Sacomano na criação de conteúdos e disponibilização à
imprensa.
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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FATEC ABERTA

No dia 19 de novembro foi realizado o evento “Fatec Aberta” que recebeu os alunos do ensino médio da Etec
Antônio Furlan para uma visita às dependências da nossa Unidade de Ensino para conhecerem nossa
infraestrutura, bem como saber mais sobre os cursos oferecidos.

O evento contou com a atuação dos alunos do CST em Design de Mídias Digitais sob organização e
orientação da Profa. Fernanda Castilho Santana – que desenvolve o projeto voltado ao Marketing Institucional.

O evento foi realizado em conjunto com as atividades do Projeto Integrador do 6º semestre do CST em
Eventos, sob a organização e orientação da Profa. Me. Bárbara Gambaré dos Santos, que promoveu o GINTER
(Gincana Interclasse) com os alunos da Etec.

Agradecemos toda a Comunidade Fatecana, Superintendente da Fieb, Diretores
de Escola, Jornalistas, Secretários, Chefe de Gabinete e Prefeito de Barueri pela
parceria – trabalho em equipe, na divulgação das vagas deste Processo Seletivo
Vestibular!

Prof. Dr. José Sacomano em visita a Etec
Barueri 

Profa. Me. Joyce Cury em visita a EE Prof. Vicente
Peixoto - Osasco
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Durante mais um semestre, os discentes do CST em Design de Mídias Digitais
tiveram oportunidade de vivenciar algumas experiências profissionais na Agência
de Mídias, a F209, um espaço de convívio e desenvolvimento de atividades
localizado na sala 17 da Fatec Barueri. 

Os encontros foram realizados aos sábados com a presença da Profa. Fernanda
Castilho, líder deste projeto. Durante a semana o grupo se reunia livremente para
alinhar as atividades combinadas. Foi um semestre bastante produtivo, com
diversas postagens nas mídias digitais da F209 (Instagram, Facebook, Twitter,
TikTok e Spotify), disponíveis para consulta no seguinte link que une diversas
plataformas: https://www.flowcode.com/page/agenciaf209

O trabalho em equipe permitiu que estes espaços fossem alimentados com
produção de qualidade profissional e comprometimento com a periodicidade. 
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AGÊNCIA DE MÍDIAS DIGITAIS (F209) COM
ATIVIDADES PRÁTICAS EXTRA-CURRICULARES

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Design de
Mídias Digitais

Como pontos altos do semestre podemos destacar, além das postagens nas redes
sociais online, a realização do evento Fatec Aberta, que em parceria com o Ginter,
organizado pelo CST em Eventos (6o semestre), reuniu estudantes da Etec Antônio
Furlan, para uma visita guiada à Fatec Barueri.

Outro ponto a salientar foi a realização do primeiro episódio do podcast (após o
piloto) com entrevista com a diretora da unidade, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di
Mauro.

Evento Fatec Aberta da
Agência de Mídias em
parceria com CST em
Eventos (Ginter)

E o mascote da F209, Fatebinha, foi quem mais
engajou o pessoal, com seu humor e linguagem
informal no Twitter!

O grupo de estudantes que esteve conosco durante
todos os encontros e participou das tarefas práticas
obteve certificado de participação com horas para
validação de estágio profissional. 

Estudantes que
participaram da

agência em 2022/2:
Dayane Torrubia,
Gustavo Lacava, 

 Isabela Geraldi, João
Pedro Barbosa, Karina

Batista, Richard Luiz
Cassiano, Rodrigo

Domingues, Thamires
de Lunas, Maria
Virgínia Santos

 

https://www.flowcode.com/page/agenciaf209
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Já para o Prof. Dr. Oswaldo Soulé Junior, membro da banca de Trabalho de Graduação I, os trabalhos
apresentam cunho prático e estão alinhados às melhores práticas de mercado.

Neste contexto, o Coordenador do Curso de Design de Mídias Digitais – Prof. Dr. Marcelo Eloy Fernandes,
parabeniza a todos os orientadores e membros das bancas notáveis pelas colaborações e aprendizados.

No mês de dezembro tivemos as apresentações dos Trabalhos de Graduação I e II
do Curso Superior de Design de Mídias Digitais. As apresentações, além de trazer
temas alinhados a temática do Projeto Pedagógico do Curso, buscam alinhar o
que de mais moderno se discute em termos de pesquisa nos campos da
comunicação, inovação e tecnologias. 

Na percepção do Prof. Dr. José Alexandre Cury Sacomano, os trabalhos vêm, a
cada semestre, melhorando tanto no contexto da qualidade, quanto na temática.
Temos cada vez mais pesquisas que são verdadeiros estudos práticos. Isso aponta
para a qualidade e maturidade que o curso vem alcançando perante a sociedade.

BANCAS DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM DESIGN
DE MÍDIAS DIGITAIS TRAZEM TEMÁTICAS UNINDO
TECNOLOGIAS E COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA

10

Prof. Dr. Marcelo
Eloy Fernandes

Coordenador do CST
em Design de Mídias

Digitais



 Edição 20BOLETIM INFORMATIVO
F A T E C  B A R U E R I  -  2 0 2 2

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

No período de 01 a 03 de dezembro de 2022 foram
realizadas as apresentações dos trabalhos de graduação
dos Cursos Superiores de Tecnologia da Fatec Barueri –
atividade imprescindível para a formação do aluno.

Foram apresentados ao todo 74 trabalhos
científico/tecnológico e/ou desenvolvimento de produtos
ou serviços - fruto da dedicação e do estudo dos
estudantes com o auxílio dos respectivos orientadores.
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"Apresentamos o projeto Papillon nessa última sexta feira (11/11/2022)
no Congresso Nacional de Iniciação Científica!
Realizado pelo Semesp desde 2001, o Congresso Nacional de
Iniciação Científica – CONIC-SEMESP tem como objetivo identificar
talentos, estimular a produção de conteúdo científico além de
viabilizar na prática os projetos apresentados pelos alunos, por meio
do exercício da criatividade e de conhecimentos adquiridos. O Conic-
Semesp apoia o desenvolvimento intelectual contínuo dos alunos do
Ensino Superior, incentiva a pesquisa, a arte e a cultura e busca
facilitar o contato com o que há de mais novo no mercado, ao
mesmo tempo em que promove visibilidade e valor aos trabalhos
apresentados.

Foram mais de 1400 inscrições e mais de 1200 trabalhos
apresentados durante todo o evento. Nós tivemos a oportunidade de
mostrar o site para uma equipe de profissionais qualificados da área!
Bacana, né?

Gostaríamos de parabenizar pela organização do congresso e todos
os demais trabalhos apresentados. É uma honra para nós termos
recebido uma oportunidade como essa."

#papillonteafatec #teachh #pecs #aba #sonrise #tcc #floortime
#assistências #tea #transtornodoespectroautista #espectroautista
#autistas #mãesdeautistas #paisdeautistas #autismoemadultos
#fonoterapia #neuropsicologia #psicologia #neuropediatria
#psiquiatria #neurologia #neurodiversidade #orgulhoautista
#autista #autismo #autismoamor #autismoinfantil #psicologia
#maternidade #autismobrasil

*Post retirado das redes do projeto Papillon
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APRESENTAÇÃO DE TG EM CONGRESSO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CONIC

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Design de
Mídias Digitais

Quatro estudantes do CST em Design de Mídias Digitais apresentaram seu
trabalho de graduação II no Congresso Nacional de Iniciação Científica (Conic) no
dia 11 de novembro de 2022, no formato online. O trabalho "Papillon" foi realizado
pelos discentes João Pedro Barbosa, Laura de Souza Ramos, Rodrigo Domingues e
Thamires de Lunas, com orientação da Profa. Dra. Fernanda Castilho, O Papillon, é
um website que presta auxílio para pais, cuidadores e interessados em ter uma
melhor interação e convívio com crianças portadoras do Transtorno do Espetro
Autista (TEA). O curso só tem a ganhar com iniciativas como esta, parabéns aos
estudantes!

Apresentação do grupo
no Conic, online

Certificado de participação

https://www.facebook.com/hashtag/papillonteafatec?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teachh?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pecs?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aba?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sonrise?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tcc?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/floortime?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/assist%C3%AAncias?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tea?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transtornodoespectroautista?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espectroautista?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autistas?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A3esdeautistas?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paisdeautistas?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autismoemadultos?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fonoterapia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neuropsicologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/psicologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neuropediatria?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/psiquiatria?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neurologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neurodiversidade?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/orgulhoautista?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autista?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autismo?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autismoamor?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autismoinfantil?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/psicologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maternidade?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autismobrasil?__eep__=6&__cft__[0]=AZUVjHkgBq3V4ifgFJ07GqXAWxSFJHPAaUZWGDPqkV8JpCwA-Er25NhDEjSc9rP2Ie_4QiK8P7WRvUNFIKi_33aIfx3B96zS0D4-1xPhpN_tElbbloTH0Y3rps8Mr3xeQBmeM9JF3SeyH_pVGKGU6hI6IX2o7DY8RUAywn8P5gr5KoB6u2jiYnt4xCAQTPQQp0Y&__tn__=*NK-R
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

No dia 12 de novembro foi realizado o evento “Fatecopa” - atividade relativa a
disciplina Projeto Integrador do 4º semestre do CST Eventos, sob orientação da
Profa. Dra. Vilma Moreira Ferreira. 

O Planejamento, a organização e o desenvolvimento do projeto foram
impecáveis. Fazemos um destaque especial para a ambientação dos espaços
que encantaram a todos!

Registramos especialmente a participação e entusiasmo dos estudantes dos
nossos diversos cursos ofertados que abrilhantaram o evento.
Parabenizamos a todos pelo envolvimento e dedicação!

ALTAR DE DÍA DE LOS MUERTOS
A Fatec Barueri teve dois altares classificados entre os
cinco finalistas das Etecs e Fatecs do Centro Paula
Souza que ficaram expostos no Memorial da América
Latina no período de 05 a 13 de novembro de 2022
para visitação e avaliação do Consulado Mexicano.
Altares pensados em cada detalhe e a caprichosa
caracterização dos estudantes foram destaques
mencionados pelos visitantes do Memorial da
América Latina.
Orgulho sermos Fatec Barueri e juntos, unidos,
realizarmos continuamente projetos com tamanho
primor, que permitem darmos publicidade aos
trabalhos acadêmicos realizados!
Parabenizamos e agradecemos aos estudantes por
tamanha dedicação e à Profa. Me. Maria Edna da Silva
Gomes pela condução dos trabalhos com tanta
excelência.
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ALTARES NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
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Profa. Me. Maria
Edna Gomes

 CST em Eventos

No começo de agosto, recebi uma mensagem de WhatsApp sobre o Concurso
Altar Día de los Muertos, parceria entre a Arinter e o Consulado Mexicano. Logo
respondi, “já estamos inscritos”. A partir deste momento, foi dada a largada à uma
emocionante aventura regada a muito papel crepom, flores de cempasúchil1 e
cola quente. 
Depois da inscrição, comecei o processo falando com cada uma das salas,
buscando quem seriam os bravos e bravas guerreiras que se juntariam a mim
nesta empreitada. Avisei: “Não será fácil!” De 6 grupos que quiseram se arriscar,
sobraram 3 grupos que toparam o desafio: Grupo Estrella: Claudio, Caroline Tiemi
e Gabrielle; Grupo Chicas Camarena: Aline, Edna, Eliane, Marli, Mariana; Grupo
Calaveritas Guapitas: Flavia, Karoline, Livia, Maria Eduarda e Sayuri. Todos do curso
de Eventos. Novamente, deixei claro que não seria fácil e iriamos trabalhar muito,
contudo, nem de longe vislumbrava o que foi feito aqui na Fatec Barueri. Esses
grupos trabalharam muito e entregaram tudo. Muitas vezes, fiquei admirada com
a entrega e profissionalismo dos grupos e pensei “Eu não poderia ter mais sorte”. 
1 Simboliza el Día de Muertos en México, gracias a su color y aroma es uno de los
elementos más representativos de las ofrendas para los muertos.

.

Ainda, como se os altares não fossem suficientes, as turmas de Eventos cuidaram da parte cultural da XIV
Semana Cultural e Tecnológica. Separados em grupos temáticos, cada um fez o seu melhor. Aprendemos a
fazer flores de cempasúchil e papel picado. Agradeço imensamente a aluna Maria Luciana do 5º semestre de
Eventos que ensinou a todos a fazer flores e velas decorativas. Com muita criatividade, ambientamos espaços,
entregamos cultura, nos vestimos de Catrinas e durante três dias, aqui foi um pouquinho do México.
Agradeço de coração cada um aluno e aluna que se apresentou, participou, ajudou, que perguntou “guapita,
professora, mais alguma coisa?” Das apresentações musicais ao cinema, dos banners a gastronomia,
recepção, aos espaços organizados, em cada detalhe, eu vi que eles encheram os olhos de todos e o meu
coração de orgulho. Novamente, eu não poderia ter mais sorte.
Passou a Semana Cultural, chegaram os resultados dos altares que iriam ao Memorial da América Latina,
conseguimos um feito incrível: ter três altares entre os dez primeiros projetos. Fomos ao Memorial, com dois
altares. Fomos gigantes. Em um cenário em que muitos participantes não conseguiram terminar os seus
projetos, nós entregamos três altares maravilhosos. Aqui não foi sorte, mas sim, muito trabalho, empenho,
criatividade. Como me doeu dizer a um grupo que não iriam ao Memorial depois do trabalho lindo que
fizeram! Foi duro!

Com um misto de alegria e coração apertado, passamos para próxima fase, chegamos ao Memorial da
América Latina cheios de sonhos e fé. As alunas Cinthya Pollyana e Larriny Vieira (Eventos 2) foram
fundamentais no nosso processo, ajudando com maquiagem e a montagem do altar. Com muita
colaboração, fizemos o melhor e, novamente, entregamos tudo. Chegamos preparados. O altar montado em
dias, foi reerguido em algumas horas, houve imprevistos, houve desespero, mas houve fé. Chegou o dia da
apresentação e fizemos o que tinha que fazer, fomos teatrais, falamos dos destinos maias, falamos dos
homenageados, falamos do perrito xolo, falamos de simbologias, entregamos as “calaveritas literárias”,
fizemos a lição de casa, mas, não deu. Ficamos com o 4º e 5º lugares. 
Enfim, foi difícil não ficar no pódio, mas, marcamos o nosso território, a nossa história e mostramos que aqui,
em nossa Fatec, não entregamos metades, não entregamos pouco, nós servimos grandeza. Este ano não foi
nosso, mas, tivemos o privilégio ter os nossos altares vistos por milhares de pessoas e exibidos por muitas
redes sociais. Nos orgulhamos de nosso trabalho e estamos felizes pelo alcance e digo mais: ano que vem
estaremos mais preparados. ¡Enhorabuena, Fatec-Barueri! ¡Enhorabuena, guapitos y guapitas!
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VISITA TÉCNICA AO MEMORIAL DA AMÉRICA
LATINA: FESTIVAL GASTRONÔMICO MEXICANO E
ALTARES DE DÍA DE LOS MUERTOS
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Profa. Me. Maria
Edna Gomes

 CST em Eventos

Entre os dias 5 e 12 de novembro, os altares produzidos pela Fatec Barueri ficaram expostos na galeria Marta
Traba, no Memorial da América Latina. De acordo com o curador do evento Arthur Jorge S. Lima, em uma
semana de visitação, os altares receberam um público entorno de 17 mil pessoas. Um sucesso!
 
Além disso, nos dias 12 e 13 de novembro, para finalizar o evento de Día de los Muertos, houve um Festival
Gastronômico que contou com uma programação variada com quitutes típicos mexicanos como os tacos,
guacamoles e tortilhas, concursos de fantasias, exposição de produtos típicos, caveiras decorativas, roupas e
acessórios mexicanos, piñatas e objetos de decoração com a temática Dia dos Mortos. Ainda, teve
apresentações de Lucha Libre e de mariachis, gênero musical popular do México. Claro, tudo gratuito. 

Muitos de nossos alunos do curso de Eventos e do curso de Comércio Exterior (vespertino e noturno)
marcaram presença junto com a professora, com amigos e familiares prestigiando o evento e visitando os
nossos altares. Obrigada pelo apoio de todos e todas!

.
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Os alunos do 2º semestre do CST em Eventos apresentaram como trabalho final
da disciplina de Projeto Integrador II o evento denominado #TBT, sob orientação
da Profa. Dra. Fernanda Castilho Santana. Além de propor a integração entre
discentes, o evento teve por objetivo resgatar lembranças de cada aluno e
profissional da Fatec Barueri por meio de uma exposição interativa que contou
com objetos de diferentes décadas e salas temáticas. Esta exposição, realizada
no dia 17 de novembro de 2022, teve avaliações bastante  positivas e, portanto, foi
considerada um sucesso.
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#TBT: EXPOSIÇÃO DO CST EM EVENTOS TEM
NOSTALGIA COMO TEMA

Beatriz Mazarim
 Discente do CST 

em Eventos

Munique Fernandes
Discente do CST 

em Eventos

*Esta matéria foi
escrita a partir
de trechos do
relatório final do
evento, escrito
coletivamente
pela turma do
2o semestre do
CST em Eventos.

Para justificar a escolha do tema, apontamos que desde a retomada dos eventos,
as exposições interativas ganharam muito espaço no Brasil, sendo que em outros
países elas já são bastante conhecidas. Seu sucesso se dá pela sensação de estar
imerso nas obras dos artistas mais famosos, bem como dentro de filmes. Além
disso, as gerações atuais se atraem cada vez mais por momentos que podem ser
publicados em suas redes sociais, e essas exposições proporcionam isso (IGNACIO;
DE BLASI, 2022; SACCHETTIN, 2021).

Já a temática nostalgia surgiu para mostrar a todos que nunca é tarde para
lembrar que tudo que vivemos construiu quem somos. Ao buscar em um
dicionário, como o Michaelis, a nostalgia é representada como um sentimento de
tristeza relacionado a lembranças do passado e alguns estudos sustentam essa
ideia.

A visão sobre a nostalgia foi sendo alterada, e ainda que se faça a relação com
tristeza e dor, na última década tentaram apresentar o seu lado positivo. Em
estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia, pesquisadores
relatam que esse sentimento faz com que as pessoas estejam mais preparadas
para lidar com o presente e o futuro, além de fortificar a sensação de
pertencimento e a de estar conectado com àqueles presentes nas memórias
(SEDIKIDES et al., 2016).*



 Edição 20BOLETIM INFORMATIVO
F A T E C  B A R U E R I  -  2 0 2 2

Para quem trabalha com eventos a ambientação é parte fundamental da
experiência do participante e a prova disso é como as decorações de Natal dos
Shoppings Centers conseguem nos conectar com esse tipo de evento e trazer o
clima dessa data, por isso a Profa. Dra. Viviane Shibaki e os alunos do 4º semestre
de Eventos da Fatec Barueri foram até a C+E Criadores de Experiências, no dia 17
de novembro de 2022, para conhecer o local responsável por criar ambientações
para os maiores Shoppings Centers do país desde a década de 90.

Recebidos por Caroline Barros de Almeida, coordenadora de RH da C+E, os
alunos fizeram um tour pela chamada Fábrica de Experiências, um espaço de
15.000m2 em Itapevi onde acontece todo o processo que leva às
impressionantes decorações de Natal, da criação a produção de todas as peças e
mais os projetos de tecnologia integrada, comunicação visual, atrações outdoor,
projetos integrados de iluminação, através da Blachere Brasil, outra empresa do
grupo e a loja online.
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FATEC BARUERI VISITA FÁBRICA DE EXPERIÊNCIAS
EM ITAPEVI

Livia Ferreira
 Discente do CST 

em Eventos

Visita técnica dos alunos de Eventos desvenda o mundo das
decorações de Natal

Mas nem só de Natal vive a C+E, eles também
são licenciados pela Disney e Marvel e
responsáveis pelos parques temáticos e
experiências imersivas dessas empresas nos
Shoppings e, em breve, pretendem investir
em outros nichos de mercado.

A visita foi a oportunidade dos estudantes
aprenderem sobre a criação e produção de
uma ambientação profissional por uma
grande empresa, os desafios de logística e
montagem para atender o país todo, os
mecanismos para a manutenção da
qualidade de cada item e observarem o local
como um todo, se atentando a divisão de
áreas e aspectos de segurança. O
encerramento da atividade aconteceu na loja
de fábrica da Cacau Show, empresa vizinha
da C+E, onde os alunos puderam ver uma das
ambientações montadas pela empresa. 
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Segurança é palavra de ordem quando se organiza um evento, por isso a Profa.
Dra. Viviane Shibaki sempre contempla na programação de suas aulas para a
turma de 4º semestre de Eventos uma palestra sobre Segurança em Eventos. No
dia 24 de novembro de 2022 estiveram presentes na Fatec Barueri o Subtenente
PM Fábio Barcala e o 2º Sargento PM Bruno Coelho para orientar os alunos sobre
a documentação necessária para fazer eventos seguros e fazer um bate papo
sobre a importância de seguir todas as orientações técnicas das autoridades
competentes e a responsabilidade do gestor na produção de eventos,
independente do porte.
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SEGURANÇA EM EVENTOS É TEMA DE PALESTRA
MINISTRADA POR BOMBEIROS
A atividade visa conscientizar os alunos do 4º semestre sobre como
fazer um evento seguro

Com muito humor, apesar da seriedade
do tema, a palestra foi recheada de dicas
preciosas para garantir a integridade
física de todos os envolvidos no evento e
evitar dor de cabeça para os
organizadores, além de ter muita
informação técnica. Os alunos
aproveitaram para tirar dúvidas e saber
de curiosidades sobre a atuação do
Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar
em eventos de grande porte.

Mais uma atividade que visa ampliar os
conhecimentos dos alunos de Eventos da
Fatec Barueri e formar profissionais mais
completos, competentes e responsáveis.

Livia Ferreira
 Discente do CST 

em Eventos
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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No dia 01 de dezembro prestigiamos a cerimônia de lançamento do livro “Barueri – A Cidade da Gente” que
foi elaborado com auxílio de 300 crianças da rede municipal de ensino e dos escritores José Santos e Selma
Maria.

O livro narra os pontos turísticos do município sob a ótica das crianças, de modo a disseminar e perpetuar as
histórias da cidade. Assim, além de promover o aprendizado, o livro também traz o sentimento de
pertencimento.

Na ocasião, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso agradecimento ao Secretário de Educação, Sr.
Celso Furlan, pela parceria e pela divulgação do Processo Seletivo Vestibular da nossa Unidade de Ensino que
beneficia tantos munícipes.

A FATEC BARUERI PARTICIPA DO EVENTO DE
LANÇAMENTO DE LIVRO “BARUERI – A CIDADE
DA GENTE” PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

FATEC BARUERI REALIZA A APLICAÇÃO DO TESTE DE
PROFICIÊNCIA TOEIC
A Fatec Barueri é uma das Unidades do Centro Paula
Souza credenciada para aplicação do teste de
proficiência TOEIC – com certificação aceita
mundialmente.

Sob a orientação da Assessoria de Relações
Internacionais, realizamos a divulgação à toda
Comunidade Fatecana: servidores administrativos,
professores e alunos sobre o teste para que, aqueles
que tivessem interesse, realizassem a inscrição.

Assim, em face da grande demanda, aplicamos o
teste em três datas, a saber: dias 07, 08 e 12 de
dezembro.

Esse teste é muito relevante para o mercado de
trabalho e que certamente contribuirá para a
conquista de boas oportunidades.
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Em atendimento às novas diretrizes de estágio advindas da Administração
Central, publicamos a Portaria da Direção nº 134, de 17 de novembro de 2022,
que regulamenta as atividades de Estágio nos Cursos Superiores de Graduação
Tecnológica da Fatec Barueri.

Na mesma data realizamos a divulgação, bem como disponibilizamos a
Portaria e os novos anexos (notadamente, Termo de Compromisso de Estágio e
Plano de Atividades) no site institucional.

Além disso, estamos regularmente atualizando a lista contendo a relação de
todos os Agentes de Integração que possuem Convênio com o Centro Paula
Souza, os quais compartilhamos abaixo:

1. Z-Estágios (Zuna Estágios).
2. Super Estágios.
3. NUBE - Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda.
4. Global Estágios.
5. CIEE (de São Paulo).
6. Estagiar Serviços de Integração Empresa Escola (Estagiar).
7. Metta Integradora Empresa Escola (Metta).
8. Companhia de Estágios / PPM Human Resources (CIA de Estágios).
9. Futura Integrador Empresa Escola (Futura Estágios).
10. Agieer Consultoria de Talentos Ltda.
11. MKM Mafii Ltda.
12. Instituto Euvaldo LODI.
13. INTAL - Instituto Talentos.
14. Conexão Estágios Ltda.
14. AEHDA - Associação de Educação do Homem de Amanhã.
16. IUDS - Instituto Universal de Desenvolvimento Social.
17. Inter Estágios Eireli Me.
18. NAPE - Núcleo Assistencial para Estágio Ltda.
19. ESPRO - Associação de Ensino Social Profissionalizante.
20. G. L. D’Aolio Jornal e Estágios.
21. Instituto Via de Acesso Ruy.
22. Abre Estágios e Emprego – TL Serviços de Apoio Administrativo 
para Empresas Ltda.
23. IUDS Estagiando Ltda.
24. AGIEL - Agencia de Integração Empresa Escola Ltda.
25. Wall Jobs Tecnologias Ltda.
26. IAPE – Instituto de Apoio a Programas de Estágio.
27. Enterprise Solutions Ltda.
28. Estágio Sul Recursos Humanos Ltda.
29. SAEE - Soluções de Aprendizagem Empresa Escola Eireli.
30. Agiliza Serviços Empresarias Ltda.
31. AGIPE – Agência de Integração de Pessoas Ltda.
32. Empregar Já Estágios e Efetivos Ltda.
33. ABRH-RS Associação Brasileira de Recursos Humanos.
34. Belottis Consultoria e Treinamentos Ltda.
35. RH Unoprime - PR Serviços, Recrutamento e Seleção Ltda
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

ESTÁGIO: NOVAS DIRETRIZES E RELAÇÃO
ATUALIZADA DOS AGENTES DE INTEGRAÇÃO
CONVENIADOS JUNTO AO CENTRO PAULA SOUZA
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No dia 16/11 foi realizado pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Empresarial (Gemp) na modalidade Ead o quarto encontro temático de 2022/2.
Tal encontro contou com a palestra do Prof. Me. Carlos Eduardo Santos da Silva e
o tema discutido foi Marketing Digital. Na palestra apontou-se o impacto da era
digital no marketing e como as mídias tradicionais adaptaram-se a essa nova
realidade. O palestrante afirmou que empresas que negligenciarem as
plataformas digitais para atingir seus consumidores na atualidade, certamente
sofrerão perdas gradativas do seu market share. Além das questões teóricas do
marketing digital que foram abordadas na palestra, o Professor fez questão de
explicar as principais ferramentas de mídia digital que auxiliam as empresas em
atingir seu público alvo, tais como: Google ads, Facebook, Instagram, dentre
outras. Fica aqui o agradecimento do curso de Gemp Ead ao Prof. Me. Carlos
Eduardo Santos da Silva e aos alunos que participaram da palestra. Certamente
o tema do marketing digital entrou para ficar na área de Gestão Empresarial.
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Prof.  Me. Gustavo
Cardoso Garcia

Coordenador do CST
Gestão Empresarial 

 

ENCONTROS E PALESTRAS DO CST EM GESTÃO
EMPRESARIAL (EAD)

Imagem alunos e palestrante da palestra
“MARKETING DIGITAL”

Já nos dias 03, 06 e 08 de dezembro foram os dias de realização das provas presenciais no pólo da Fatec
Barueri. Tais provas ocorrem no primeiro e no segundo bimestre dos módulos semestrais e tem por
finalidade avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos no período letivo. Mais do que uma simples
avaliação, esse é também um momento reflexão, onde o aluno percebe se absorveu as competências e
habilidades necessárias para o mundo do trabalho.

Imagem alunos e
palestrante da palestra

“MARKETING DIGITAL”
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Prof.  Me. Gustavo
Cardoso Garcia

Coordenador do CST
Gestão Empresarial 

 

No dia 14/09 foi realizado pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial (Gemp) na
modalidade Ead o segundo encontro temático de 2022/2. Tal encontro contou com a palestra do Prof.
Dr. Nailton Santos de Matos e o tema discutido foi soft skills do momento. A excelente palestra apontou
para importância das competências sócio emocionais para o mercado de trabalho no mundo atual.
Como sabe-se, soft skills são habilidades comportamentais relacionadas a maneira como o profissional
lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações. Como visto na palestra essas habilidades são
fundamentais para o sucesso profissional do gestor empresarial. Fica aqui o agradecimento ao Professor
Doutor Nailton Santos de Matos e aos alunos que participaram da palestra.

Já no dia 27/09 foi a vez da Diretora Maria Cristina Pacheco Lima, em conjunto com a orientadora de
estágio de Gemp Ead Profa. Dra. Kédima Ferreira de Oliveira Matos, palestrarem sobre as novas regras do
contrato de estágio. Nesta palestra os alunos de Gemp Ead tiveram a oportunidade de sanar as mais
diversas dúvidas sobre o contrato de estágio. A finalidade do encontro foi deixar os alunos cientes de
como cumprir de forma satisfatória essa importante etapa da formação acadêmica. Agradecemos a
Diretora Maria Cristina Pacheco Lima e a Profa. Dra. Kédima Ferreira de Oliveira Matos pela excelente
palestra proferida. 

Imagem alunos e palestrante da palestra “soft skills”

Imagem alunos e palestrante da palestra “soft skills”

Imagem alunos e palestrante da palestra sobre estágio.
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NUBE REALIZA AÇÃO DE CADASTRO DE ALUNOS DA
FATEC BARUERI PARA VAGAS DE ESTÁGIO
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

No dia 07 de novembro a Nube – Agente de Integração realizou um plantão de
cadastramento, no saguão da Unidade, para vagas de estágio remunerados.
Na ocasião foram realizados 158 cadastros, sendo 89 no período matutino e 69
no período noturno.

Os alunos do período vespertino puderam realizar o cadastro posteriormente por
meio de link disponibilizado pela Secretaria Acadêmica.

Nosso interesse é que o aluno realize as atividades de estágio para que conclua
com êxito a sua formação discente, bem como tenha a oportunidade de
assimilar todo o conhecimento adquirido em sala de aula por meio da prática no
mercado de trabalho.

Tivemos o atendimento do pedido, realizado via ofício, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, para
demarcação de vagas de estacionamento para Pessoa com Deficiência (PcD) de modo a contribuirmos
especialmente com os estudantes PcDs que frequentam a Unidade de Ensino. 

Na ocasião do pedido existiam apenas 02 (duas) vagas públicas destinadas ao atendimento de PcD na
frente da Unidade que não atendiam a demanda, especialmente às terças-feiras em razão do grande
público que frequenta a feira noturna. 

Após o atendimento do pedido passamos a contar com 10 (dez) vagas, sendo 08 (oito) destinadas à Pessoa
com Deficiência e 02 (duas) destinadas à idoso.

Nesse sentido, registramos nosso agradecimento a Secretaria de Mobilidade Urbana, na pessoa do
Secretário Valter de Oliveira, pela gentileza e presteza. 

AUMENTO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PCD
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No mês de novembro, por iniciativa do Prof. Dr. Lawton Nanni Benatti, 22 alunos, professores e convidados da
Fatec, dentre eles, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Logística da Fatec Barueri, puderam
participar, de forma gratuita, do evento Now Experience.

Tratou-se de um evento de grandes proporções, realizado no Center Norte, conduzido por Roberto
Shinyashiki. As atividades foram compostas por diversas dinâmicas, que focaram principalmente o capital
humano, visando despertar o espírito empreendedor de cada um, através do exercício do autoconhecimento.

Agradecemos ao Prof. Lawton pela oportunidade concedida aos alunos, de participarem de um evento desta
magnitude, que, sobretudo, lhes permitiu ampliar suas competências socioemocionais, tão valorizadas no
mercado de trabalho.
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ALUNOS DA FATEC PARTICIPAM DO NOW
EXPERIENCE!

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística
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CUMPRIMENTOS PELOS TRABALHOS DE
EXCELÊNCIA REALIZADOS NO NDE
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

Agradecer e parabenizar aos docentes que compõem o Núcleo Docente
Estruturante do CST em Gestão de Recursos Humanos, com especial registro
de cumprimentos ao Coordenador, Prof. Dr. Nailton Santos de Matos, pelos
trabalhos realizados com vistas a implantação do CST em Gestão de Negócios
e Pessoas – período matutino, bem como para implantação do CST em Gestão
de Recursos Humanos – período noturno.

Agradecemos e parabenizamos também aos docentes que compõem os
Núcleos Docentes Estruturantes dos CST em Eventos e Logística, com especial
registro de cumprimentos aos Coordenadores, Profa. Dra. Viviane Minati
Panzeri e Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi pelo empenho e dedicação que
permitiram o êxito nos trabalhos voltados à reestruturação dos Projetos
Pedagógicos dos cursos, os quais vigorarão a partir do 1º Semestre de 2023.
 

CONCURSO PÚBLICO – VAGAS PARA SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS
No dia 12 de dezembro encerraram as inscrições para as vagas de concurso público para atuar na área
administrativa no Centro Paula Souza.

São 1.200 vagas a serem preenchidas e que serão destinadas à algumas Etecs, Fatecs e Administração
Central. Dentre as Unidade contempladas está a Fatec Barueri que possui 07 (sete) vagas para Agente
Técnico Administrativo e 01 (uma) vaga para Analista de Suporte e Gestão (Bibliotecário).

Estamos contentes em receber estas vagas, pois é muito relevante a chegada de mais colaboradores, tendo
em vista o tamanho e a quantidade de alunos e docentes da Unidade de Ensino.
A Prova deverá ser realizada no dia 15/01/2023.
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FATEC BARUERI PRESTIGIA EVENTO DA SAP
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

A SAP promoveu, no dia 10 de dezembro, o evento “SAP Speed Recruiting” que contou com a participação
dos estudantes concluintes dos cursos SAP, que foram oferecidos por meio do Programa Minha Chance, em
parceria com a Fundação de Apoio a Tecnologia e o Centro Paula Souza. 

A Fatec Barueri marcou presença e prestigiou o evento junto aos principais parceiros da SAP. 

GESTÃO EMPRESARIAL DOBRA O NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS
NO VESTIBULAR
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, único
curso superior que ofertamos na modalidade à distância, teve o
dobro do número de vagas oferecidas para o vestibular do 1º
semestre de 2023 em razão da expressiva demanda! Nos sentimos
honrados em estar atuando para corresponder continuamente a
demanda do arranjo produtivo local, obtendo resultados tão
positivos.
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F209 PODCAST ENTREVISTA DIRETORA DA FATEC
BARUERI
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

A Agência de Mídias da Fatec Barueri –
Agência 209 desenvolvida pelos estudantes
do CST em Design de Mídias Digitais, sob
orientação da Profa. Dra. Fernanda Castilho
Santana, disponibilizaram o primeiro
episódio do F209 PODCAST no qual tive a
honra e o privilégio de ser a primeira
convidada. 

Na ocasião falamos sobre os trabalhos da
nossa Unidade de Ensino, bem como sobre
o nosso processo seletivo vestibular. Foi um
“bate-papo” muito leve e divertido.

Para ouvir o podcast basta acessar: 

https://open.spotify.com/episode/6sekgUipV
TK2opDErbD5TU?
si=9MvXezxcREmjCya4qn61rw&utm_source
=copy-link

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA SPAP
A Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU do Centro Paula Souza compartilhou, por meio do
Memorando nº 84/2022, o cronograma das atividades da SPAP destinado aos professores e Coordenadores
de curso:

Segue link para a inscrição no evento da CESU: https://www.even3.com.br/12spap com e-mail da Fatec e CPF.
Período de inscrição: 08/12/2022 a 01/02/2023.

A Unidade informará os professores, em momento oportuno, a temática, bem como data e horário das
atividades da Unidade de Ensino. 

https://open.spotify.com/episode/6sekgUipVTK2opDErbD5TU?si=9MvXezxcREmjCya4qn61rw&utm_source=copy-link
https://www.even3.com.br/12spap
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CALENDÁRIO ACADÊMICO (1º SEMESTRE DE 2023)
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

Fiquem atentos ao Calendário Acadêmico do 1º semestre de
2023 que já está disponível no nosso site institucional!

BOAS FESTAS!
Com votos de boas festas e um novo ano repleto de realizações, saúde e
prosperidade, agradecemos a cada colaborador técnico-administrativo,
professor, estudante e prestador de serviços da Fatec Barueri, bem como a
comunidade externa, a Câmara Municipal e a prefeitura de Barueri pelo
espírito de equipe, engajamento e compartilhamento de talentos, que nos
permitiram um ano de tanta aprendizagem e crescimento! Juntos somos
fortes e podemos sempre mais! Orgulho de ser Fatec Barueri!

 Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
 Diretora



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 (40 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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