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FECHAMENTO EXITOSO DO SEMESTRE LETIVO!

ORGULHO DE SER FATEC
BARUERI

Temos mais um espaço
destinado aos alunos, o espaço
de co-working localizado na
sala 01 para desenvolvimento
de atividades e projetos

JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES!

NO DIA 19 DE JUNHO A FATEC
BARUERI COMPLETOU 13 ANOS!

 
 Há 13 anos ofertando o melhor ensino

superior gratuito e formando
profissionais de excelência!

Parabéns a toda comunidade fatecana!
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No dia 14 de maio tivemos publicação no D.O.E., contendo despacho da
Presidente do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza, no qual aprova a
Reestruturação do Projeto Pedagógico do nosso CST em Comércio Exterior, que
passará a vigorar a partir do 2º semestre deste ano para os alunos ingressantes. 

Conforme apresentado em reunião do Núcleo Docente Estruturante: 

O Projeto Pedagógico do Curso foi reestruturado com o objetivo de atender ao perfil formativo do
egresso em consonância com o desenvolvimento das competências profissionais e socioemocionais
com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica
(Resolução CNE/ CP nº 1/ 2021) e as habilidades desejadas pelo mercado de trabalho segundo
matéria publicada pela CEEM – Centro de Educação Empresarial.

Assim, foi mantida a carga horária total do curso, com atualizações das ementas e
bibliografias, bem como mudanças nas nomenclaturas das disciplinas, conforme
quadro comparativo abaixo:

 

REESTRUTURAÇÃO DO CST EM COMÉRCIO EXTERIOR
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O trabalho de reestruturação contou com a atuação dos docentes do curso, corpo técnico-administrativo e foi,
acuradamente, conduzido pelo então coordenador do curso, Prof. Esp. Sergio Dias Teixeira Junior. 

Parabenizamos e agradecemos pelos trabalhos realizados e resultado expressivo alcançado! 

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
DO CST EM LOGÍSTICA
Obtido, com publicação no D.O.E., o Parecer do
Conselho Estadual de Educação – CEE
aprovando o pedido de Renovação de
Reconhecimento do CST em Logística de nossa
Unidade de Ensino pelo prazo máximo
estabelecido pelo CEE - prazo de 05 (cinco)
anos.

Está conquista é fruto do trabalho dos docentes
e discentes do curso, equipe técnico-
administrativo e em especial do Coordenador,
Prof. Me. Antonio Fernando Degobbi, a quem
novamente parabenizamos e agradecemos. 
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No dia 21 de maio foi realizada a visita técnica ao Porto de Santos. Essa atividade
acadêmica já tradicional no Curso de Comércio Exterior da Fatec Barueri foi a
primeira após a pandemia. A visita contou com a participação dos alunos do 4º e
5º semestres do Curso de Comércio Exterior e foi organizada pelos professores
Givan Fortuoso da Silva e Sérgio Dias Teixeira Jr.

O roteiro da atividade foi iniciado 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 terço movimentação do comércio exterior brasileiro.
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VISITA TÉCNICA AO PORTO DE SANTOS

Prof. Me. Givan Fortuoso
Coordenador do CST

Comércio Exterior

Discentes do CST em Comércio Exterior em frente ao Museu do Café, em Santos - SP

A visita técnica além de ser uma excelente oportunidade de aprendizagem se
mostrou como uma importante experiência de interação e descontração entre os
alunos e os professores.
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A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Barueri realizou nos dias 23 e 24 de maio, o IV Simpósio de Design de
Mídias Digitais que abordou temas como design, criatividade, narrativas para jogos e contou com a
participação de profissionais atuantes no mercado, que puderam expor suas experiências profissionais. De
acordo com o coordenador do curso de Design de Mídias Digitais, professor Marcelo Eloy, este tipo de evento
é importante para os alunos, uma vez que os mesmos podem conhecer melhor as diferentes áreas do
mercado de trabalho. A abertura do Simpósio ficou por conta da Diretora da Unidade, professora Renata
Giovanoni Di Mauro, que anunciou o credenciamento definitivo da Revista Científica InGeTec (Inovação
Gestão & Tecnologia) e comemorou o fato do evento estar acontecendo de forma presencial, com
participação maciça dos alunos do curso de Design de Mídias Digitais. 

A primeira palestra do evento foi proferida pela artista visual e escritora Lilian Stocco, que falou sobre os
processos criativos e apresentou a ferramenta Moodboard, utilizada nos processos de criação. Lilian executou
uma dinâmica criativa envolvendo alunos e professores, o que gerou muita interação entre os presentes num
clima bem descontraído. Segundo ela, a importância destes simpósios não está somente nas figuras dos
palestrantes, “o mais importante destes eventos é o envolvimento dos alunos, professores e a possibilidade de
se fazer network”, disse a artista visual.

Na sequência o designer João Batista de Macedo falou sobre diferentes estilos de design, ressaltando os
conceitos de design moderno e não moderno. Finalizou sua apresentação mostrando uma retrospectiva dos
diferentes tipos de designs, que foram criados por diferentes países ao longo da história dos Jogos Olímpicos. 
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FATEC BARUERI REALIZA IV SIMPÓSIO EM DESIGN
DE MÍDIAS DIGITAIS

Prof. Dr. Alexandre
Sacomano

CST em Design de
Mídias Digitais

 

À esquerda: Coordenador Marcelo Eloy junto a Diretora Renata Giovanoni Di Mauro e
palestrantes; À direita: Diretora da Fetec Barueri, Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro que
realizou a abertura do Simpósio.

À esquerda: O Designer João Batista de Macedo fala sobre design moderno e não moderno; 
À direita: Palestrante Lilian Stocco explica como acontece o processo criativo e suas técnicas
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No segundo dia do evento, Joyce Danielle Tavares, também especialista em
design e programação, falou sobre os princípios básicos para o desenvolvimento
de jogos digitais. Ela explicou o conceito de Game Arte e falou de diversos estilos
artísticos para o desenvolvimento de games. Joyce explicou que existe um
conceito estético especifico quando se desenvolve a estética e a arte para o
ambiente de jogos digitais.

Segundo a aluna do terceiro semestre, Giovanna Pereira de Lima, este tipo de
atividade é importante por permiter aos alunos uma maior observação dos
profissionais da área. A estudante gostou muito das palestras relacionadas ao
desenvolvimento de jogos, “não sabia da importância desta parte das narrativas
ou enredos dos jogos. Percebi que para desenvolver jogos digitais, não é só a
programação e o design, é preciso toda uma história, uma narrativa”, explicou
Giovanna. 

Finalizando o IV Simpósio de Design de Mídias Digitais, o designer Alexandre
Vieira da Silva apresentou os conceitos de narrativas hipermidiáticas, destacando
que as mesmas devem possuir algumas características básicas, para melhor
dinâmica dos jogos digitais. O designer também mostrou diversos tipos de
narrativas, partindo das narrativas do cinema e chegando às narrativas para
jogos. 
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Evento contou com a participação de profissionais
do mercado de design, fotografia, jogos digitais e
tecnologia da informação

Alunos de diferentes semestres do curso superior de Design de Mídias Digitais

Prof. Dr. Alexandre
Sacomano

CST em Design de
Mídias Digitais
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Em maio, no dia 4, aconteceu para os alunos do CST em Comércio Exterior a roda
de conversa intitulada “As mulheres no Comércio Exterior”.

 Essa iniciativa resulta das indagações colocadas pelas alunas do 1º semestre do
Curso, na disciplina “Comércio Exterior”. Motivado pelo interesse demonstrado, o
docente da disciplina, o Prof. Givan Fortuoso da Silva, com a colaboração da aluna
Elizabeth Frazão da Silva, organizou a roda de conversa, que foi mediada pela
Profa. Alair Helena Ferreira Hayashi.

A atividade acadêmica – reflexiva e crítica sobre a situação da mulher no mercado
de trabalho do comércio exterior – contou com a participação da Sra. Sari Santos,
empreendedora e sócia-fundadora da Invoice Content, a primeira agência de
marketing digital 100% voltada para o mercado de comércio exterior. A
palestrante ainda faz parte do grupo de fundadoras do HUB Mulheres no COMEX,
que atua para unir, fomentar e incentivar profissionais de comércio exterior a ir
mais longe, sendo um grupo de apoio para negócios e para suporte nos
problemas gerados pela falta de igualdade e equidade de direitos e
oportunidades. 
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PALESTRA: AS MULHERES NO COMÉRCIO EXTERIOR

Prof. Me. Givan Fortuoso
Coordenador do CST

Comércio Exterior

Na sua exposição, a palestrante, além do seu relato
empreendedor, apresentou dados que mostram
avanços, mas que ainda denunciam uma sociedade
patriarcal na qual a mulher ainda se apresenta numa
condição secundária em termos de oportunidades,
cargos e reconhecimento.

A roda de conversa contou, também, com a
participação de antigas alunas do CST em Comércio
Exterior da Fatec Barueri, e que hoje ocupam cargo de
gestão nas empresas em que atuam. Participaram da
iniciativa a Jéssica Cruz, Gerente de Suplpy Chain na
empresa Celta Brasil, formada em 2013; e a Carolina
Bonafé, Supervisora de Comércio Exterior na empresa
GalaxyLED, formada em 2019. O relato e a experiência
das nossas antigas alunas, mulheres formadas no curso
de Comércio Exterior da Fatec Barueri, abrilhantaram o
evento e serviram de inspiração para as alunas e os
alunos que estiveram presentes.

Roda de conversa intitulada “As mulheres no Comércio Exterior”, no Auditório da Fatec Barueri
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Ana Carolina Branco
Secretaria Acadêmica

Pablo Henrique da Silva
Secretaria Acadêmica

Beatriz Ferreira
Diretoria de Serviços
Administrativos

Foi aberto o processo de eleição para membros da CPA nas categorias
representação docente, representação discente e representação técnico-
administrativo da Fatec Barueri. 

Os membros eleitos deverão, conforme estabelecido no Artigo 34 do Regimento
das Fatecs: 

(...) contribuir com o planejamento, a elaboração, a coordenação e o
monitoramento da política de autoavaliação institucional, promovendo, no que
couber, a interlocução com órgãos de regulação, supervisão e avaliação. 

Assim, após ampla divulgação para participação de toda comunidade Fatecana,
foram eleitos os seguintes membros: 

Representante do corpo docente
Profa. Dra. Margibel Adriana de Oliveira – titular 
Prof. Me. Gustavo Cardoso Garcia – suplente 

Representante do corpo discente 
Livia da Silva Ferreira Adate – titular 
Silvano Barbosa Santos – suplente 

Representante do corpo técnico-administrativo
Luciano Leite Gustavo 

ELEIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO – CPA DA FATEC BARUERI

NOVOS COLABORADORES

Este foi um ganho relevante para a Unidade de Ensino, tendo em vista a dimensão da Fatec Barueri.

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DISCENTES DA CONGREGAÇÃO

Em maio do corrente ano recebemos 03 (três) novos colaboradores advindos da Secretaria de Administração,
em face do convênio celebrado com o município, para contribuir nas atividades administrativas da Unidade:

Após a realização de eleição virtual para escolha de representantes discentes junto à Congregação, as alunas
Carla Botelho de Souza e Raphaela Gonçalves da Silva Santos, ambas do CST em Eventos, foram eleitas
pela 2ª vez e tomaram posse durante a 52ªReunião Extraordinária e a 54ª Reunião Ordinária da Congregação,
respectivamente. 

Assim, as alunas estão representando o corpo discente durante as atividades do colegiado. 
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Ao longo deste semestre, os discentes do CST em Design de Mídias Digitais
tiveram oportunidade de vivenciar algumas experiências profissionais na Agência
de Mídias, um espaço de convívio e desenvolvimento de atividades localizado na
sala 17 da Fatec Barueri. 

Após as recentes reestruturações e retorno ao ensino presencial, a agência reuniu
um grupo de alunas e alunos muitos engajados e que apresentaram resultados
significativos. As equipes de trabalho se organizaram em diferentes frentes: design,
conteúdo e monitorização de cada uma das mídias, neste caso, redes sociais
online (Instagram, Facebook, Twitter e Spotify).

Assim, após diagnóstico estratégico, a turma decidiu gestar uma nova identidade
visual para a agência, com base, na verdade, em pesquisas realizadas mesmo
antes do ensino remoto e recentemente atualizadas. O nome da agência agora se
aproxima do próprio nome da unidade - Agência F209, bem como a identidade
visual utiliza as cores do Centro Paula Souza. Foi criado logo e manual de
identidade visual, com paleta de cores, tipografia e aplicações corretas deste logo.
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AGÊNCIA F209 ENGAJA ALUNOS DO CST EM
DESIGN DE MÍDIAS DIGITAIS

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Design de
Mídias Digitais

Foram criados canais de comunicação interna do grupo, permitindo que as
equipes pudessem realizar as atividades tanto no espaço físico na Fatec, como de
forma remota. A agência fez a cobertura de dois eventos e se disponibiliza a atuar
de forma cada vez mais participante com outros cursos, sob demanda.

Também foi gravado e está no ar o piloto do podcast F209, no qual apresentamos
a agência e seus objetivos. Todos os conteúdos podem ser consultados por meio
do link que integra nossos espaços:
https://www.flowcode.com/page/agenciaf209

Por último, mas não menos importante, surgiu a necessidade de criar um
personagem para animar as reuniões da agência e que também pudesse usar uma
linguagem mais informal em sua comunicação, de forma a se aproximar da
comunidade discente. Assim nasce o Fatebinha, o mascote da agência.

Os próximos passos serão continuar alimentando estes espaços e gerar
engajamento de público. Caso tenha dúvidas ou queria participar deste espaço,
escreva para fernanda.santana@fatec.sp.gov.br 

Cartaz para divulgação da F209; Discentes do CST em DMD
realizam atividades na sala da agência na Fatec Barueri

Canais de comunicação
criados; Fatebinha no Twitter

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


Em maio obtivemos o registro internacional da nossa Revista Científica intitulada
InGeTec e já está disponível para consulta:
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2764-6211

Esta relevante conquista é resultado de trabalho desenvolvido continuamente
em equipe, que conta com o Prof. Dr. Paulo Rogério de Medeiros como editor da
revista, bem como com o Prof. Esp. Luciano Deluqui Vasques no suporte ao site. 

 

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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A NOSSA REVISTA INGETEC AGORA POSSUI ISSN!

PUBLICADA A 2ª EDIÇÃO DA REVISTA INGETEC

ISSN 2764-6211

Publicada a 2ª 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/ingetec/issue/view/4

Agradecemos e parabenizamos o Prof. Dr. Paulo Rogério de Medeiros, nosso
editor-chefe, o Prof. Esp. Luciano Deluqui Vasques, que atua nas atividades de TI
do site, e o Prof. Esp. Josenilson Costa de Oliveira, que atua no desenvolvimento
do layout da revista. Trabalho em conjunto que permite sucesso contínuo!

 

Aproveitamos a oportunidade
para informar que está aberta
a chamada pública para a
submissão de trabalhos
científicos para a 3ª edição
da InGeTec, a ser publicada
no 2º semestre de 2022.
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https://portal.issn.org/resource/ISSN/2764-6211
https://fatecbarueri.edu.br/revista/index.php/ingetec/issue/view/4


Com o intuito de celebrar o retorno das aulas presenciais, o segundo semestre do
CST em Eventos decidiu apresentar um Show de Talentos, realizado no dia 19 de
maio, contando com a presença de alunos e professores, no auditório da Fatec
Barueri. O evento FATEC STARS lotou o auditório e o público prestigiou
apresentações fantásticas de dança, música, mágica, poesia, canto e até um solo
de guitarra, ou seja, revelando os talentos que passavam despercebidos nos
corredores da FATEC Barueri. 

Tanto o público, quanto os próprios alunos do segundo semestre foram à loucura
na tão esperada “Batalha dos Professores”, quadro que contou com duelos de
Karaokê entre professores,  no qual a professora Maria Edna foi a grande campeã
ao som de We are the Champions, após apresentar dois números musicais:
Rebelde e Anunciação. 

Outro destaque foi o apresentador Phill que com seu jeito irreverente soube
interagir com a plateia de maneira divertida, com piadas e brincadeiras que
fizeram o público cair na gargalhada. Ao fim do evento, foram entregues biscoitos
em formato de estrela, feitos pelos próprios alunos, desde o biscoito até a
confecção da embalagem. Foi um evento memorável, que deixou um gostinho de
quero mais. Quem sabe o FATEC STARS não ganha uma 2ª edição?
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BATALHA DOS PROFESSORES É ATRAÇÃO EM
SHOW DO CST EM EVENTOS

Prof.ª Dr.ª Fernanda
Castilho

CST em Eventos

Caroline Tiemi
Discente do CST 

em Eventos

Cláudio Ordonio
Discente do CST 

em Eventos

Momento mais aguardado do evento: professoras se preparam para sua performance
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Para fechar com chave de ouro o primeiro semestre no retorno presencial às
aulas, no dia 30 de junho de 2022, os alunos do quarto e quinto-semestres do
CST em Eventos realizaram visita técnica da disciplina de Ambientação de
Espaços Físicos na Arena Allianz Parque.

Recebidos pelo gerente de eventos Rafael Beraldo, que palestrou sobre o
planejamento, operação e montagem dos grandes shows realizados na Arena, o
alunos puderam compreender a dimensão do setor, que está em franca
expansão no país.

VISITA TÉCNICA – ARENA ALLIANZ PARQUE
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Prof.ª Dr.ª Viviane
Shibaki

CST em Eventos

Discentes do CST em Eventos assistem palestra do gerente de eventos da Arena Allianz
Parque de Rafael Beraldo

Após a palestra, que contou também com a presença da aluna egressa do CST em Eventos Vanessa Riviello
que trabalha na Arena há mais de 3 anos, os alunos puderam visualizar o campo a partir do setor das
arquibancadas, recebendo explicações sobre as possibilidades de montagens de eventos, como os que
aconteceram durante a pandemia de Covid-19 em 2020, no formato Drive-In, com capacidade de até 285
carros por evento.

À esquerda:  Vanessa Riviello (aluna egressa do curso) e Professora Viviane Shibaki; À direita: Vista do campo a partir do setor
das arquibancadas
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Nos dias 28 e 29 de abril de 2022 tivemos a realização IV Colóquio de Eventos,
com o tema “Cerimonial social: Casamento em Foco”, um evento de caráter
técnico-científico, organizado pelos alunos do quinto semestre do CST em
Eventos, tendo como orientadora a Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki, ficando
marcado, como o primeiro evento oficial pós pandemia de Covid-19.

No primeiro dia, tivemos a abertura do evento com a fala da Profa. Dra. Renata
Giovanoni Di Mauro, diretora da Fatec Barueri, que em um discurso
emocionante, destacou os desafios do ensino remoto em tempos de pandemia,
prestou agradecimentos, destacando e enaltecendo a colaboração de todos.

Em seguida, a programação contou com palestras de profissionais que atuam na
área, tendo como convidada a Assessora de Eventos Ana Cláudia Ferreira e o
Celebrante de casamento Jefferson Paes. Ambos palestrantes contaram sobre
experiências vividas, dando dicas e orientação do mercado de casamento,
interagiram e responderam dúvidas dos participantes. Na saída para o coffee-
break, tivemos a divulgação do Livro Efêmeros Versos, do professor Josenilson
Oliveira.

IV COLÓQUIO DE EVENTOS DA FATEC BARUERI –
CERIMONIAL SOCIAL: CASAMENTO EM FOCO
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Mateus dos Santos
Oliveira

Discente do CST em
Eventos

A programação do segundo dia, contou com uma exposição de mesas
postas com diferentes temáticas de casamentos, apresentação de
vídeos de casamentos enviados pelos alunos do curso de Eventos, um
desfile com sugestão de trajes, e para fechar com chave de ouro, o
enceramento com a apresentação musical, abordando repertório de
casamento, com os alunos de Eventos Milena Rocha e Vitor Rodrigues.

Em ambos os dias de realização do colóquio, tivemos diversos sorteios,
brindes, e lembrança simbólica, envolvendo a temática casamento.

Agradecemos a presença de todos no evento, como se sabe, no dia 30
de abril, é comemorado o dia do profissional de Eventos, e como essa
data não pode passar em branco, dedicamos esse colóquio, a todos
alunos do curso superior em Tecnologia em Eventos, que cada um
possa se tornar excelentes profissionais. 

Professor Josenilson Oliveira divulga seu livro Efêmeros Versos

À esquerda:  Equipe do CST em Eventos; À direita: Palestra com o Celebrante de casamento Jefferson Paes
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Os alunos do 4o Semestre do CST em Eventos foram convidados pela
decoradora, empreendedora e curadora estratégica da Abcasa, Daniela Sakurai,
para expor uma Mesa Posta com o Tema Natal. A Abcasa (Associação Brasileira
de Artigos para Casa, Decorações, Festas, Presentes, Utilidades Domésticas,
Flores e Têxtil) é a maior feira da América Latina na área e este convite surgiu a
partir de uma palestra realizada na Fatec Barueri durante as aulas da Profa Dra
Viviane Shibaki. 

Após autorização do Centro Paula Souza, inicialmente, fiquei responsável pelos
trâmites para organização da exposição, juntamente com as professoras Viviane
Shibaki e Vilma Moreira, bem como a reunião dos demais alunos interessados
em participar do evento. 

A Feira aconteceu entre os dias 24 e 27 de maio de 2022, sendo o dia 23 para a
montagem e os dias 24 ao dia 27 aberto ao público das 10h às 20h e a
desmontagem no dia 27 e 28 até as 18h. 

ALUNOS DE EVENTOS SÃO CONVIDADOS PARA
EXPOR NA ABCASA, MAIOR FEIRA DA ÁREA
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Raphaela Gonçalves
Discente do CST em

Eventos

Foram experiências incríveis ao longo dos
dias, a mesa que montamos ficou linda e
foi elogiada por todos que passaram para
visitar. Pensamos em uma decoração mais
rústica, brasileira, com um toque de
algumas cidades. Criamos uma
apresentação para divulgar o nome da
Fatec Barueri, onde obtivemos muito
sucesso, pois muitos não tinham o
conhecimento ainda da graduação em
Eventos. 

Somos gratos por todos que contribuíram
nesse evento: aluno Claudio Ordonio do 2o
semestre com personagens vivos de sua
empresa Espetacularte, Luciana 4o
semestre com seus bonecos de Feltro, Leila
Marcia 4o semestre com a caixa de música,
Marli Monteiro 4o semestre com pratos,
Raphaela Gonçalves 4o semestre com
talheres, taças e parcerias da feira,
Marinalva 4o semestre com acervos para
decoração. 
Os alunos: Larissa, Rafaela, Sarah, Viviane do
5o semestre, Tânia e Caroline do 2o
semestre, Jéssica Louise do 4o semestre,
todos pela execução das montagens. Todos
os alunos citados são da graduação de
Eventos.

Professoras Viviane Shibaki e Vilma Moreira,
pelo apoio que nos forneceram. Diretora
Renata Giovanoni Di Mauro pela sua ilustre
presença em nosso estande. 

Agradecemos pelos parceiros da Feira,
Cristina Reis e Lu Locchi, organizadoras de
Mesa Posta que nos forneceu o maior
suporte, e em especial a Daniela Sakurai
pela essa imensa oportunidade. 
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Em maio nossos alunos do CST em Eventos
montaram um belíssimo expositor na Feira
de Decorações ABCasa no Anhembi, com a
temática “Natal, Festas e Parque”.
Parabenizamos aos alunos e professores
envolvidos pelo trabalho impecável!

CST EM EVENTOS EXPÕE NA ABCASA, NO ANHEMBI

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

Alunos do CST em Eventos recebem visita da Prof.ª
Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro, diretora da Fatec
Barueri, na exposição na ABCasa
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Nesse sentido, registramos nosso agradecimento à Profa. Dra. Viviane Veiga Shibaki, a Profa. Dra. Viviane
Minati Panzeri e a Sra. Valéria Dias, Coordenadora de Projetos da CEPAC, pela importante atuação para que
tivéssemos êxito nos trabalhos.
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No início do mês de junho tivemos a
assinatura e a publicação no D.O.E do
Acordo de Cooperação Técnico
Educacional celebrado entre o Centro
Paula Souza e a Associação para Proteção
das Crianças e Adolescentes – CEPAC para
realização de eventos culturais e artísticos. 

O acordo foi celebrado com o intuito de
promover o planejamento, a organização e
execução de eventos junto a CEPAC, de
modo que beneficiem os nossos alunos,
que terão a possibilidade de colocar em
prática os saberes adquiridos em sala de
aula, bem como a comunidade, por meio
das crianças e jovens da CEPAC. 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE
CPS E CEPAC

ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

Em maio realizamos a consulta perante a comunidade docente para formação da lista
tríplice com vistas a escolha de Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos. 

Após a formação de lista tríplice e tendo a maioria dos votos dos pares, o Prof. Dr. Nailton
Santos de Matos foi designado Coordenador do CST em Gestão de Recursos Humanos,
para exercer mandato de 2 anos, a partir do 2º semestre de 2022.

Parabenizamos o Prof. Nailton e desejamos sucesso nos trabalhos vindouros! 

ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO DO CST EM TRANSPORTE TERRESTRE
Ainda em maio, também realizamos consulta perante a comunidade docente para formação da lista tríplice
com vistas a escolha de Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre.

Entretanto, não houve candidatos inscritos, de modo que, após consulta à Unidade do
Ensino Superior de Graduação – CESU sobre o certame, designamos, em caráter pro
tempore, para função de Coordenador do CST em Transporte Terrestre, a partir do 2º
semestre de 2022, o Prof. Dr. Germano Manuel Correia, que dará continuidade aos
trabalhos. Desejamos sucesso nos trabalhos!



II SIMPÓSIO DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS E 
I MOSTRA DE TRABALHOS ACADÊMICOS
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Prof. Dr. Nailton
Santos de Matos
Coordenador do 

CST em Gestào de RH
 
 
 

O curso de Gestão de Recursos Humanos promoveu nos dias 25 e 26 de maio de
2022 o seu II simpósio que, neste ano, trouxe como tema “Tecnologias disruptivas
e gestão de Recursos Humanos”. O evento, que ocorreu no auditório da Fatec
Barueri, contou com a efetiva participação dos professores e dos estudantes, além
das contribuições de palestrantes do Inova Paula Souza, da Livelo, do Banco Digio
e do Sebrae Osasco.

As atividades foram organizadas em dois dias. No primeiro dia, os alunos e
professores contaram com a participação de representante do Inova Paula Souza,
Roberto Ronqui, que proferir a palestra de abertura “Design Thinking e Gestão
de recursos humanos” e uma mesa-redonda intitulada “Metodologias ágeis
como aliadas de recursos humanos” mediada pelo professor Me. Gustavo Garcia
com a participação de Juliana Gil Marin e Beatriz Cara Nóbrega representantes do
Banco Digio e Bruna Turco e Vanessa Salles da Livelo.

No segundo dia, os alunos tiveram a oportunidade de participar de duas atividades práticas: Ideathon e
Oficina de Jogos empresariais. A organização do Ideathon esteve sob a coordenação da professora Dra. Alair
Helena Ferreira e teve como desafio a gestão de recursos humanos em contextos conflitos e imigrações. A
oficina de “Jogos aplicados à gestão de pessoas e negócios” esteve sob a coordenação do professor Me.
Joelson Nascimento.

Abertura do II Simpósio de GRH – Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro
– Diretora da Fatec Barueri

Equipe de Apoio: Da direita para esquerda - Ana Lúcia Ramos Lima; Ronald da Silva; Adriana Bezerra Lima, Profa. Dra. Margibel Adriana de
Oliveira; Vitor Otavio Silveira Magalhães e Pedro Augusto de Morais

Equipes do Ideathon
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Prof. Dr. Nailton
Santos de Matos
Coordenador do 

CST em Gestào de RH
 
 
 

Esta segunda edição do simpósio do
CST em Recursos Humanos ocorreu
ainda a I Mostra de Trabalhos de
graduação que teve como objetivo
estimular a troca de conhecimento, a
fim de contribuir com a formação no
ensino tecnológico e com o
desenvolvimento científico, tecnológico
e de inovação na Fatec Barueri. Ao
todo, dez trabalhos foram selecionados
para apresentação no formato de
pôster. Agradecemos às professoras
Dra. Margibel Adriana de Oliveira e a
professora Dra. Alair Helena Ferreira
pela organização e seleção dos
trabalhos e aos alunos do curso pelas
apresentações tão enriquecedoras. 

Nosso agradecimento especial à equipe
de apoio, formada por alunos do curso
de GRH, Ana Lúcia Ramos Lima, Ronald
da Silva, Adriana Bezerra Lima, Vitor
Otávio Silveira Magalhães, Bianca Luisa
Ferreira Gonzaga e Pedro Augusto de
Morais que, sob a coordenação da
professora Dra. Margibel Adriana de
Oliveira deram excelente suporte ao
evento. 

Convidados: da direita para esquerda -
Vanessa Salles e Bruna Turco (Livelo) e
Juliana Marin e Valéria Ferreira (Banco Digio)
e prof. Dr. Paulo Medeiros docente do curso
de GRH

I Mostra de trabalhos Acadêmicos do CST em Gestão de Recursos Humanos

I Mostra de trabalhos
Acadêmicos do CST em
Gestão de Recursos
Humanos –
Apresentação de
trabalho

Corpo Docente do CST em GRH no II Simpósio do CST em Gestão
de Recursos Humanos

Equipe Campeã do Ideathon e os
avaliadores do Sebrae Osasco
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A Fatec Barueri passou a compor a Comissão de Mobilidade Urbana e, assim está atuando no
acompanhamento da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana – PLANMOB, sendo representada
pelos queridos colegas, Prof. Dr. Germano Manuel Correia, na qualidade de titular, e Profa. Esp. Beatriz
Policarpo, na qualidade de suplente.
 
A comissão foi constituída por meio da Portaria n. 32/2022, assinada pelo Prefeito do Município de Barueri.

Em face da nossa atuação na Comissão, participamos da Audiência Pública de Elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana do município, realizada na Câmara Municipal no último dia 14/06. 

PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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NO DIA 19 DE JUNHO A FATEC BARUERI COMPLETOU 13 ANOS!
Há 13 anos ofertando o melhor ensino superior gratuito e formando profissionais de excelência!
Parabéns a toda comunidade fatecana!
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No primeiro dia do evento, tivemos a atuação marcante de nossos alunos, com
apresentação de pôsteres sobre temas atuais na área logística, em seguida, a
palestra da Total Express sobre logística internacional do e-commerce. Ao final, o
gestor de RH da empresa apresentou vagas de logística aos alunos, orientando-os
sobre como concorrer para estas oportunidades.

No segundo dia, tivemos a apresentação da Logística dos Correios, seguida pela
palestra do Prof. Luciano Deluqui sobre ética corporativa.

IV SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA FOI UM SUCESSO

17

Prof. Me. Antonio
Fernando Degobbi

Coordenador do CST
em Logística

Apresentação dos alunos e auditório lotado!

ALUNOS DE LOGÍSTICA APRESENTAM TRABALHOS NA FATECLOG

Na categoria pôster: IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA O E-COMMERCE: EXEMPLO EMPRESA.COM,
tendo como autores o Prof. Sérgio Stefan Barci (orientador) e os aluno(as): Adriana Campos da Silva; Cintia
Caetité Gomes; Eliane da Conceição Reis; Elias Andrade da Silva Soares;

Na categoria artigo: LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS CONSUMO: ÓLEO VEGETAL, tendo como autores o Prof.
Sérgio Stefan Barci (orientador) e os aluno(as): Ellen Cristina F. de Almeida; Guilherme da Silva; Moacir
Menezes Necer e Wesley Cardoso de Souza.

Parabéns aos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Logística pela participação e brilhantismo nos
eventos!

A Fateclog é um dos maiores
simpósios do Brasil, reunindo as
diversas Fatecs e demais Faculdades,
assim como fornecedores de
logística, professores e
pesquisadores, alunos e escritores de
livros sobre logística, entre outros.

Na edição deste ano, tivemos a
participação de nossos alunos, com
os trabalhos a seguir:



 Edição 18BOLETIM INFORMATIVO
F A T E C  B A R U E R I  -  2 0 2 2

No mês de junho realizamos a divulgação do edital para o Programa de
Monitoria de Disciplinas (MD) e Monitoria de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (MIDTI) - 2º semestre 2022.

Dessa vez, as inscrições foram realizadas por meio de formulário eletrônico
para as seguintes disciplinas e área de iniciação: Prof.ª Dr.ª Renata

Giovanoni Di Mauro
Diretora da Fatec

Barueri
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MONITORIAS DE DISCIPLINA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022
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Durante o primeiro semestre de 2022, o CST em Transporte Terrestre promoveu
o conjunto de eventos elencados a seguir:

30.03.22 - Visita técnica dos alunos do curso CST em Transporte Terrestre da
Fatec Barueri ao Centro de Controle Operacional - CCO da CET/SP - Companhia
de Engenharia de Tráfego. Foram vistas todas as atividades da CET no controle
do tráfego na cidade de São Paulo. 

02.05.22 - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri realizou uma oficina
sobre mobilidade urbana na Fatec Barueri com os alunos e professores do curso,
simulando a localização de origem de trânsito no município para dimensionar
os fluxos de movimentação das pessoas e veículos. 

02.06.22 - XI SIMTTE - Simpósio de Transporte Terrestre - palestra por
teleconferência do presidente da ABIFER - Associação Brasileira da Indústria
Ferroviária, apresentado o panorama atual e futuro do transporte ferroviário e
palestra com Eng. Ronney Maniçoba, para os nossos alunos e professores.

EVENTOS PROMOVIDOS PELO CST EM TRANSPORTE
TERRESTRE 
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Prof. Dr. Germano M.
Correia

 Coordenador do CST
em Transporte

Terrestre

Em sentido horário: Visita Técnica CCO da CET/SP, oficina sobre mobilidade urbana e XI SIMTTE
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
- TG

No período de 06 a 10 de junho foram realizadas as apresentações dos trabalhos
de graduação I e II às bancas compostas por professor orientador e 2 (dois)
professores convidados. 
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Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri

PROGRAMA DIGNIDADE ÍNTIMA – SOMOS PIONEIROS NA INCLUSÃO
DA DIVERSIDADE!

O Programa Dignidade Íntima, criado e lançado nas Unidades
de Etecs e Fatcs do Centro Paula Souza no dia 07 de junho,
tem por objetivo disponibilizar itens de higiene pessoal,
considerando situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, com olhar inclusivo, democrático e pluralista
afixamos dispensers em todos os sanitários dos estudantes,
contendo os itens contemplados no programa, bem como
cartazes com as orientações. 

REUNIÕES DO OGPMEA

Atuantes nas atividades do Órgão Gestor da Política
Municipal de Educação Ambiental de Barueri, com
vistas a criação de projetos que venham a contribuir
com a construção do Programa de Municipal de
Educação Ambiental, participamos de reuniões para
análise dos dados trazidos por cada instituição que
compõe o OGPMEA, para definir as melhores
estratégias e ações a serem apresentadas aos
conselhos, dentre eles o COMDEMA – o qual também
somos membros - e implementadas no município. 

Apresentação dos alunos e auditório lotado!

 Ficamos felizes em contribuir para avanços significativos na educação ambiental de Barueri, um dos nossos
compromissos enquanto Instituição de Ensino Superior. 



EVOLUÇÃO FUNCIONAL 2022 – MEMBROS DA
COMISSÃO LOCAL
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No dia 06 de junho foi divulgada, por meio de Portaria da Direção, os membros da
Comissão Local de Avaliação dos Processos de Progressão e de Promoção:

1. Luciano Leite Gustavo, RG.: 19593860-4;
2. Oswaldo Soule Junior, RG: 14379419-X;
3. Viviane Minati Panzeri, RG: 26336113-5;
4. Wallace Cirilo de Souza Silva, RG: 37987590-1.
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Wallace Cirilo de
Souza Silva

 Diretor de Serviços
Administrativos

 
 
 

Evolução Funcional – Progressão - 
Fique atento ao cronograma!

Evolução
Funcional –
Promoção -
Fique atento ao
cronograma!



BONIFICAÇÃO POR RESULTADO – ÍNDICE DA
UNIDADE
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Em junho recebemos a bonificação por resultado, considerando o Índice
Agregado do Cumprimento de Metas da Unidade informado pelo Centro Paula
Souza, conforme planilha abaixo:

22

Fique ligado no
Calendário Escolar do 2º
semestre de 2022!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri



Desejamos a todos os alunos e
os professores um ótimo
recesso escolar.

Professores, nos
encontraremos nas atividades
da XI Semana de Planejamento
e Aperfeiçoamento
Pedagógico! 

Estudantes, nos encontramos
no primeiro dia de aula – dia 09
de agosto de 2022!

Prof.ª Dr.ª Renata
Giovanoni Di Mauro

Diretora da Fatec
Barueri
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EXCELENTE RECESSO ESCOLAR!

 Edição 18BOLETIM INFORMATIVO
F A T E C  B A R U E R I  -  2 0 2 2



Comércio Exterior 
Vespertino e Noturno (80 vagas por semestre) 
Design de Mídias Digitas 
Noturno (40 vagas por semestre) 
Eventos 
Manhã (40 vagas por semestre) 
Gestão Empresarial
EaD (20 vagas por semestre)
Gestão de Recursos Humanos 
Manhã (40 vagas por semestre) 
Gestão da Tec. da Informação 
Manhã (40 vagas por semestre) 
Logística 
Vespertino (40 vagas por semestre)  
Transporte Terrestre 
Noturno (40 vagas por semestre)                  

Visite-nos em:
 

                  www.fatecbarueri.edu.br
 

/fatecbaruerioficial
 

/fatecbaruerioficial/
 
 

Sugestões
f209.comunica@fatec.sp.gov.br

 
Direção

Prof.ª Dr.ª Renata Giovanoni Di Mauro
 

Edição e revisão 
Prof.ª Dr.ª Fernanda Castilho

Conhece todos os cursos da Fatec Barueri? CST em:
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