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OLÁ!  

Prezados alunos, prezados 

professores e funcionários, 

ao iniciarmos as tratativas 

para a 2ª edição do Boletim 

Informativo “Fatec 

Guarulhos em Ação” 

tivemos como objetivo, mais 

uma vez, apresentar as 

inúmeras ações 

desenvolvidas em nossa 

Unidade, neste momento 

atípico.  

O surgimento do novo 

coronavírus fez com que as 

instituições públicas de 

ensino brasileiras parassem 

suas atividades presenciais 

e se organizassem de forma 

diferente, repensando seu 

modo de ensino e criando 

ações voltadas ao 

desenvolvimento imediato 

de produção de pesquisas 

científicas relacionadas aos 

impactos causados pela 

Covid-19. 

No Centro Paula Souza não 

foi diferente, inúmeras 

ações foram implementadas 

no sentido de contribuir com 

a prevenção da doença e a 

retomada da economia, 

além da aulas, que 

passaram a ocorrer de forma 

remota, a criação de eventos 

on line, e implementação do 

trabalho remoto para 

servidores. A saúde passou 

a ser a prioridade número 

um de todos. 

Aqui na Fatec de Guarulhos, 

nossas atividades 

continuaram, firmes e fortes, 

como nos momentos 

presenciais, de modo que o 

ensino, a pesquisa e a 

extensão de serviços à 

comunidade não deixaram 

de acontecer. Agradecemos 

a todos que se empenharam 

em COOPERAR habilmente 

com nossa Fatec nas 

atividades/ações previstas 

no calendário acadêmico. 

Destacamos como eventos 

a “Mostra do Conhecimento” 

e “Fatec Guarulhos de 

Portas Abertas”. Tivemos 

ainda todo um trabalho 

relacionado às ações de 

progressão e evolução 

funcional para professores e 

funcionários. 

Nesta edição buscamos 

trazer informações de 

alguns desses 

acontecimentos e trazemos 

os bastidores do trabalho 

remoto de funcionários, bem 

como das aulas on line. 

Assim, esperamos que 

gostem. 

Por fim, oportuno agradecer 

à toda a comunidade 

acadêmica pelo empenho 

para que pudéssemos 

concluir com êxito mais esse 

semestre letivo atípico e que 

venha 2021, com bons ares 

para todos nós!!!  

 

 

 

 

  

Profa. Mariluci 

Martino-Diretora da 

Fatec 
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II Edição da Mostra do Conhecimento 

 

A Mostra do 
Conhecimento é um 

evento que traz os 
resultados das ações de 
pesquisa desenvolvidas 
pela Comunidade 
Acadêmica da Fatec 
Guarulhos. Neste ano, em 
sua 2ª edição, o evento foi 
realizado de modo remoto 
– dadas as condições 
impostas pela Covid 19 - e 
contou com o suporte de 
todos os Coordenadores 
de Curso e dos 
Professores da Unidade, 
que tiveram a orientação 
da Diretora Geral, Profa. 
Dra. Mariluci Alves 
Martino. 

De acordo com as 
considerações do Prof. 
Dr. Daniel Nery, 
entusiasta do evento e um 
de seus organizadores, a 
Mostra do Conhecimento é 
um evento onde discentes 
e docentes têm a 
oportunidade de 
apresentarem os seus 
trabalhos (concluídos e em 
desenvolvimento) à toda a 

comunidade, criando um 
ambiente de trocas de 
saberes e experiências 
voltado para a produção 
do conhecimento.  

O principal objetivo foi 
aproximar as práticas de 
ensino e pesquisa, de tal 
maneira que houvesse 
uma interação entre os 
discentes e docentes da 
unidade. Para tanto, foram 
apresentados trabalhos de 
pesquisa, envolvendo 
todos os semestres, além 
de palestras voltadas para 
o tema deste ano que foi: 
“Desafios da Economia e 
do Mercado de Trabalho 
no Pós-Pandemia”.  

Os desafios foram muitos 
na realização da Mostra, já 
que diante do atual cenário 
imposto pela pandemia do 
COVID-19 o evento se deu 
de maneira on line, com a 
apresentação de mais de 
150 trabalhos ao longo de 
2 dias (manhã, tarde e 
noite), onde alunos e 
professores foram 
convidados à interagirem e 
compartilharem os seus 
trabalhos, contemplando 
todos os cursos oferecidos 
pela Fatec Guarulhos: 
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Gestão da Produção 
Industrial – Logística – 
Logística Aeroportuária – 
Comércio Exterior e 
Análise  e 
Desenvolvimento de 
Sistemas. Assim, a Fatec 
Guarulhos não só 
promoveu uma 
oportunidade de trocas de 
saberes - conhecimento - 
pesquisa, mas também 
cumpriu com o seu papel 
de ensino – pesquisa – 
extensão, enquanto 
instituição de ensino 
superior. 

A Fatec Guarulhos já 
ocupa, reconhecidamente, 
um lugar de destaque no 
Município de Guarulhos, 
oferecendo à população 
um ensino público de 
qualidade voltado para a 
formação de uma mão-de-
obra qualificada, 
contribuindo para 
importantes setores da 
economia e da sociedade, 
como o setor de Logística, 
Indústria, Comércio 
Exterior e Informática. 
Portanto, a Fatec 
Guarulhos se consolidou 
ao longo de mais de uma 
década de existência 
como uma importante 
instituição de ensino que 
oferece oportunidades 
para à população através 
de uma formação sólida e 

com a sua produção 
acadêmica. Assim, Prof. 
Daniel Nery, acredita que 
os resultados da Mostra do 
Conhecimento apontam 
que estamos no caminho 
certo, na promoção de um 
futuro sólido na formação 
dos nossos alunos.  

O Prof. Me. Oseias Prado  
- docente da disciplina de 
Projeto Integrador, 
orientou vários dos 
trabalhos que foram 
apresentados e, no 
evento, foi  um dos chair 
da Mostra do 
Conhecimento – ele falou 
um pouco dos bastidores 
do desenvolvimento dos 
trabalhos, por parte dos 
alunos e destacou que um 
fato marcante nesse 
período, foi a parceria, 
amizade e confiança que 
ligou o professor ao aluno. 
Prof. Oséias explicou que 
procura dar liberdade aos 
alunos, mas que também 
exige comprometimento. 
Além disso, procura frisar 
bastante o porquê de 

estarem fazendo “àquele” 
trabalho e como ele pode 
ser aplicado no mundo 
profissional vivido por eles. 
Assim, quando entendem 
esse contexto, a 
motivação é maior, não só 
do ponto de vista 
acadêmico, mas também 
profissional. 

O Prof. Me. Edson 

Demétrio Leal, além de 

orientar trabalhos, atuou no 

evento como avaliador de 

banners e artigos e 

destacou a importância da 

“Mostra” para o 

desenvolvimento do senso 

de pesquisa dos alunos. 

Além disso, afirmou que 

esse tipo de evento traz 

novas experiências para o 

discente, propiciando, 

inclusive, uma preparação 

para o mercado 

profissional, de modo que o 

aluno possa palestrar, falar 

para grandes públicos... 

Concluiu que certamente tal 

atividade contribui para a 

formação de profissionais 

muito melhores! 
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Fatec Guarulhos de Portas Abertas 

 

Em sua 6ª edição o “Fatec Guarulhos 

de Portas Abertas” permitiu ao público 

externo conhecer nossa Unidade e 

nossos Cursos de modo que os 

interessados em prestar o vestibular, 

tivessem maior acesso às 

informações de interesse. Os 

Coordenadores dos Cursos e a 

Diretora Geral estiveram presentes no 

evento que foi realizado nos três 

períodos, manhã, tarde e noite e 

contou com a mediação da 

bibliotecária da Fatec Guarulhos, 

Elizangela Fraga. 

O evento on line, também, contou com 

a presença de alunos e ex-alunos que, 

gentilmente cederam seus preciosos  

 

 

 

momentos para apresentar suas 

experiências ao público. 

Durante o evento, os Coordenadores 

puderem falar dos cursos e responder 

alguns questionamentos. 

Foi um sucesso! Parabéns a todos os 

envolvidos  
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Cursos: Cenário, Perspectivas e Desafios.... 

Na sequência, passaremos a expor sobre os cursos oferecidos na Fatec Guarulhos, 

apresentando as considerações de seus respectivos coordenadores quanto ao 

cenário atual do mundo do trabalho relacionado à área, bem como sobre os desafios 

que se apresentam e perspectivas futuras 

 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

O Curso Superior de 

Tecnologia em 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas, coordenado 

pelo Prof. Me. Milton 

Francisco de Brito, de 

acordo com o Catálogo 

Nacional de Cursos 

Superiores de 

Tecnologia (CNCST), 

pertence ao eixo 

tecnológico 

da Informação e 

Comunicação.  

 

O Tecnólogo desse 

curso analisa, projeta, 

documenta, especifica, 

testa, implanta e mantém 

sistemas computacionais 

de informação.   

O Curso tem como 

objetivo geral formar 

profissionais que 

projetem, implementem 

e coordenem 

infraestruturas de 

tecnologia da 

informação, atendendo a 

necessidade de 

mudanças provocadas 

pelas inovações 

tecnológicas nas 

empresas. 

 

Quanto ao perfil dos 

alunos, 80% está na 

faixa etária entre 17 e 25 

anos, 20% acima de 27 

anos, sendo 75% do 

sexo masculino e 25% 

do sexo feminino. 

O curso foi implantado 

na Fatec Guarulhos há 

apenas dois semestres, 

mas já conta com parte 

dos alunos inseridos no 

mercado de trabalho, ou 

seja, pode-se considerar 

que os alunos do curso 

trabalham e estudam 

concomitantemente. 



Fatec Guarulhos 
em ação 

 

Guarulhos, 23 de Dezembro de 2020 _  Ano 1- Edição 2  

 

6 
 

Considerando que os 

alunos são inseridos no 

mercado do trabalho, 

com muita frequência, a 

partir do 5º semestre, a 

Fatec Guarulhos oferece 

do 1º ao 4º semestre, as 

aulas no período da 

tarde e o 5º e o 6º 

semestres, no período 

noturno, dando assim, 

oportunidade aos alunos 

de trabalharem antes 

mesmo de concluírem o 

curso.  

Cenário atual: 
Assumindo que o 

isolamento social pode 

ter antecipado o 

aumento de atividades 

em home office e que 

para isso se faz 

necessário a análise e o 

desenvolvimento dos 

mais diversificados 

sistemas, o mercado de 

trabalho nesta área está 

muito aquecido e com 

escassez de 

profissionais. Neste 

contexto as grandes 

empresas têm proposto 

programas para 

captação de 

profissionais 

capacitados junto às 

instituições de ensino 

superior e a Fatec 

Guarulhos pode ser 

uma delas.  

A proposta destas 

empresas considera a 

contratação de alunos 

durante e/ou após a 

conclusão do 

programa.  

Devido a 

transversalidade da 

tecnologia estudada, os 

alunos que frequentam 

o curso têm 

oportunidades para 

trabalharem em todos 

os segmentos 

empresariais, 

independentemente do 

porte da empresa, além 

de poderem 

desenvolver seus 

próprios 

empreendimentos.  

Perspectivas e 

Desafios para 2021: 

Oferecimento de 

capacitações 

profissionais em 

parceria com grandes 

empresas, com o 

objetivo de suprir as 

demandas represadas, 

considerando a 

escassez de 

profissionais 

qualificados na área.  

Prof. Me. Milton Francisco 

de Brito - Coordenador do 

Curso de ADS 
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Gestão da Produção Industrial 

 

O Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão da 

Produção Industrial, 

coordenado pelo Prof. Me. 

José Martino Neto, 

busca propiciar a 

graduação de profissionais 

de gestão da produção 

industrial que possam 

contribuir para a inovação e 

melhoria de processos 

industriais nas 

organizações, se 

antecipando aos 

problemas, resolvendo-os e 

assim minimizando custos 

e maximizando benefícios 

para a respectiva atividade 

econômica empresarial, 

dentro de perspectiva ética 

e sustentável dos negócios. 

Perfil dos alunos: o 

Curso é extremamente 

variado, mesclando alunos 

que já trabalham na área, 

com àqueles em buscam 

oportunidades e/ou sem 

nenhuma experiência na 

área. Mescla ainda, jovens 

oriundos do ensino médio, 

com alunos já com outra 

formação que buscam 

entender e acompanhar as 

novas tecnologias. As 

turmas iniciais foram 

predominantemente 

masculinas, porém, a última 

turma, que iniciou no 

segundo semestre de 2020, 

tem 50% de mulheres 

matriculadas. 

Diferenciais do Curso na 

Fatec Guarulhos: 10% da 

grade curricular do curso 

são de disciplinas optativas 

voltadas às tecnologias 

emergentes, como por 

exemplo, as tecnologias de 

fabricação digital 

associadas à conhecimento 

importantes como, 

sistemas hidráulicos e 

pneumáticos e automação. 

Cenário atual:  

considerando que a 

retomada do crescimento 

do Brasil passa diretamente 

pela retomada da 

participação industrial no 

PIB, a indústria 4.0 derruba 

o paradigma da produção 

em locais que ofereçam o 

menor custo de mão obra – 

já que o  futuro aponta para 

fábricas descentralizadas 

próximas aos grandes 

centros de consumo. 

Assim, conhecimento 

tecnológico poderá ser o 

nosso grande diferencial. 

Perspectivas e desafios 

futuros para o Curso na 

Fatec Guarulhos: A volta à 

normalidade, com aulas 

presenciais e a retomada 

dos contatos com as 

industrias, buscando 

parceiras tão importantes e 

necessárias para a nossa 

Unidade e principalmente 

para os nossos alunos 

Prof. Me. 

José 

Martino 

Neto  
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Logística 

 

O Curso Superior e 

Tecnologia em Logística, 

coordenado pelo Prof. 

Esp. Vanderlei Tallach, 

está estruturado com forte 

embasamento técnico 

administrativo, voltado a 

preparar o profissional 

para ocupar cargo de 

gestão na área da 

logística, proporcionando 

raciocínio lógico e senso 

crítico para tomada de 

decisões assertivas.  

Contribui também para a 

inovação e melhoria de 

processos nas 

organizações, buscando 

minimizar custos, 

maximizar benefícios na  

 

atividade econômica de 

forma sustentável, 

aplicando de forma prática  

os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do 

curso. 

Perfil dos alunos de 

Logística na Fatec 

Guarulhos: 59% 

masculino e 41% 

feminino; Idade: 46% 

entre 21 e 30 anos; 25% 

entre 31 e 40 anos; 21% 

até 20 anos; 8% acima 

dos 40 anos. 

Principais diferenciais 

do Curso: busca atender 

as necessidades das 

empresas e comunidade 

local, professores e alunos 

participando de câmaras 

técnicas da Prefeitura de 

Guarulhos, Nota 5 no 

ENADE. 

 

Cenário atual: A 

pandemia fez a sociedade 

voltar os olhos para a 

logística, destacando-a 

das demais áreas, com 

aumento de demanda e 

soluções técnicas 

avançadas para a redução 

de custo e tempo de 

entrega. 

Perspectivas e desafios 

para 2021: com o 

crescimento da demanda, 

se torna necessário 

fortalecer o perfil dos 

novos profissionais para  a 

sua inclusão no mercado 

de trabalho em constante 

inovação. 

 

Prof. Esp. 

Vanderlei 

Tallach  
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Comércio Exterior 
 

O Curso de Tecnologia em 
Comércio Exterior, sob a 
coordenação do Prof. Me. 
Gilberto Lúcio Margarido, 
tem com objetivos formar 
profissionais com visão 
empreendedora e com 
conhecimentos para a área 
de negócios no setor de 
comércio internacional. 
Assim, o curso desenvolve 
conhecimentos dos 
processos de importação e 
exportação, desde sua 
negociação até o 
desembaraço aduaneiro. 
 
O Perfil preponderante dos 
alunos de Comex, da Fatec 
Guarulhos é de jovens 
preocupados em se preparar 
para atender as demandas 
do mercado de trabalho. Em 
sua grande maioria possuem 
um perfil dinâmico e de 
liderança, além de serem 
atentos às questões globais, 
relacionadas ao meio 
ambiente, à economia e às 
políticas internacionais. 
  
Principais diferenciais do 
curso: o período de duração 
de seis semestres permite 
aprofundar, não só a parte 
técnica, como também a 
gestão dessa atividade. Os 
objetivos, ementas e 
bibliografias são 
periodicamente revisados e, 
quando necessário, 

alterados a fim de atender as 
necessidades do mundo do 
trabalho. Desta forma, 
oferece, sempre, conteúdos 
atuais e de aplicação prática. 
Além disso, o corpo docente 
faz uso, de metodologias 
ativas de ensino, 
oportunizando ao aluno a 
chance de ser o protagonista 
do seu próprio 
conhecimento. 
 
A partir do segundo semestre 
do curso, os alunos têm 
oportunidade de desenvolver 
estudos orientados de forma 
interdisciplinar, tais estudos 
propõem a resolução de 
problemáticas existentes nas 
instituições e que estejam 
intimamente ligadas à área 
do Comércio Exterior – 
 
O Cenário atual tem 
mostrado a importância do 
comércio internacional, não 
só para a obtenção de 

produtos e insumos 
importantes e urgentes para 
o país, por meio da 
importação, como por 
exemplo os aparelhos 
respiratórios, máscaras, 
produtos específicos para o 
setor farmacêutico, muito 
demandados durante a 
pandemia do novo 
coronavírus, como também, 
aparecem oportunidades de 
vendas de nossos produtos 
para os povos que os 
necessitam, onde se 
destacam os produtos 
alimentares como soja, café, 
carne, dentre outros. 
 

 
 
 
 

Prof. Me. Gilberto Lúcio 
Margarido 
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Logística Aeroportuária 

 

O Curso Superior de 
Tecnologia em Logística 
Aeroportuária, coordenado 
pela Profa. Me. Célia de 
Lima Pizolato, tem por 
objetivo desenvolver as 
competências, as 
habilidades e as atitudes 
necessárias à formação de 
um profissional apto para 
atuar no contexto 
aeroportuário, na logística 
de movimentação de 
passageiros e cargas. 

O perfil dos alunos desse 
curso é bem dividido, sendo 
que 55% são do sexo 
masculino e 45%, sexo 
feminino. Muitos já atuam 
na área de gerência, em 
aeroportos, sendo que a 
maioria, de fato está 
inserida no  

mercado de trabalho - 
principalmente no 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo/Guarulhos– 
desempenhando funções 
em empresas aéreas ou na 
Gru-Airport. Contudo a 
formação propiciada pelo 
curso permite ao egresso 
trabalhar em todos os 
segmentos empresariais, 
independentemente do 
porte da empresa, 
colaborando na resolução 
de problemas, relacionados 
à gestão logística, além de 
poder desenvolver seus 
próprios empreendimentos. 

Como diferencial, pode-se 
destacar a cultura e espírito 
de inclusão social, 
solidariedade, trabalho em 
equipe, empatia entre 

professores e alunos, troca 
de experiências e 
compartilhamento de 
oportunidades do mundo do 
trabalho. 

Além disso, o curso dispõe 
do 1º ao 6º semestre a 
disciplina- PIA -Projetos 
Integradores em 
Aeroportos, que, aliadas as 
demais disciplinas do 
Curso, permite uma 
infinidade de possibilidades 
aos discentes para 
identificarem problemas, 
analisá-los e proporem 
caminhos e soluções. 

Uma curiosidade é que o 
curso de Logística 
Aeroportuária é oferecido 
em apenas duas Fatec do 
CEETEPS - Guarulhos e 
Indaiatuba, 

Com a Pandemia de Covid-
19, muitos desafios 
surgiram, mas a partir da 
adoção de novas 
tecnologias para a 
continuidade do trabalho e 
do ensino, surgiram as 
possibilidades de 
desenvolvimento de novas 
competências e 
habilidades, que vieram ao 
encontro, exatamente, da 
formação de um 
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profissional mais dinâmico 
e contemporâneo.  

Como perspectivas e 
desafios para 2021, a 
coordenadora destaca os 
planos de ofertar cursos 
extracurriculares aos 
alunos e de valorizar mais 
os talentos internos, 
oportunizando meios de 
alunos, com larga 
experiência na área do 
curso contribuírem mais 
com o desenvolvimento dos 
colegas. Além disso, deve 

trazer palestras com 
profissionais da área, assim 
como promover, tão logo 
seja possível, visitas 
técnicas às empresas e 
aeroportos. 

Por fim, destaca que a 
realidade imposta pela 
pandemia, com o ensino 
remoto e em tempo integral, 
acabou por capacitar os 
discentes para atuarem de 
forma mais autônoma, e 
assim, ficarem melhor 
preparados para o mundo 

do trabalho que está se 
transformando. 

Profa. Me. Célia de Lima 
Pizolato  

 

Destaque...  

Super Aula  

 
Nesta edição destacamos 
uma aula especial, 
ministrada no 1º Semestre 
do Curso de Logística 
Aeroportuária pelo Prof. 
Me. Patrice London 
Guedes 

 

juntamente com o aluno 
Mário Camarotto Junior, 
que atua há mais de 20 
anos como controlador de 
tráfego aéreo.  

 
A atividade foi 
desenvolvida na 
disciplina de 
"Introdução à 
Aeroportos" e o objetivo 
básico foi conhecer o 
"Sistema" Aeroporto, seus 
diversos subsistemas e 
como operam.  
 
A ideia da aula “diferente” 
ocorreu após a 
participação recente do 

Professor em alguns 
cursos de metodologias 
ativas, que o levaram a 
querer mudar um pouco o 
"formato" de suas aulas. 
Particularmente, relata o 
professor, que gostou da 
chamada "Sala de Aula 
Invertida", que 
corresponde à 
metodologia de ensino em 
que a lógica da aula 
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tradicional muda, e o 
aluno passa a ter papel de 
protagonista 
 
O professor relata que há 
algum tempo que observa 
alunos com grande 
expertise em funções 
profissionais relevantes do 
mundo da aviação como: 
pilotos, "DOVs" 
(despachante operacional 
de voo), comissárias de 
bordo, etc. e sempre 
pensou em uma forma de 
trazer o conhecimento 
desses alunos para a sala 
de aula, com o intuito de 
aumentar o conhecimento 
de todos (inclusive o dele 
e de outros docentes), de 

valorizar esses alunos, 
que costumam ter uma 
dupla jornada e também 
"usá-los" como inspiração 
para os demais alunos 
seguirem, eventualmente, 
carreiras semelhantes. 
 
Nesse contexto, quando 
descobriu que tinha um 
aluno "Controlador de 
Tráfego Aéreo" com mais 
de 20 anos de 
experiência, surgiu a ideia 
de convidá-lo a ministrar 
uma aula sobre o assunto. 
A aula em particular trata 
do "Gerenciamento de 
Tráfego Aéreo", cujos 
objetivos são apresentar 
aos alunos um pouco da 

organização e dos 
conceitos das tecnologias 
envolvidas no tema em 
questão. 
 
A aula foi muito 
interessante, uma ótima 
experiência que cumpriu 
com seus objetivos. 
Até onde a distância do 
"mundo virtual" o permitiu 
aferir, pôde perceber que 
os colegas gostaram 
bastante.  
 
A possibilidade de 
aproveitar os 
conhecimentos prévios de 
alunos-profissionais é 
muito rica por diversos 
motivos: 
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1) Primeiro, coloca em 
evidência, de maneira 
positiva, a experiência 
desses alunos 
2) Essa experiência passa 
a ser um "modelo a ser 
seguido" por outros 
alunos, vislumbrando dois 
pontos fundamentais: a) o 
modelo em si de um 
profissional da área bem 
sucedido, aqui a 
expressão com a 
conotação do 
conhecimento e 
experiência, traduzindo-se 
em competência técnica; 
b) A percepção de que 
mesmo esses 
profissionais vêm buscar 
na Fatec de Guarulhos um 
incremento de suas 
habilidades profissionais, 
valorizando ainda mais a 
importância da escola na 
formação dos 
profissionais da área. 
3) Benefícios ao corpo 
docente - apesar de 
lecionar esta disciplina há 
bastante tempo e ter 
aproximadamente 20 anos 
de experiência na área, 
para o Prof. Patrice esse 
assunto (Gerenciamento 
de Tráfego Aéreo) está 

apenas em parte inserido 
na sua experiência 
profissional, de modo que 
foi possível aproveitar 
muito o grande 
conhecimento do aluno 
Mário e acredita  que seus 
colegas professores, 
também podem aprender 
muito com ele 
 
 
Por fim, o Prof Patrice 
registra que essa aula 
foi planejada com 
antecedência e neste 
contexto o aluno Mário 

trouxe uma grande 
riqueza de conhecimentos 
e conduziu toda a aula, de 
modo que somente em 
alguns (poucos) 
momentos, o Professor 
Patrice comentava algo 
que pudesse enriquecer 

um pouco o conteúdo, o 
que aconteceu poucas 
vezes, considerando o 
vasto conhecimento e 
desenvoltura do Mário. 
Considera que, sem 
dúvida, foi um divisor de 
águas na sua carreira 
como docente, e que 
daqui para frente pretende 
sempre procurar por 
alunos que possam 
agregar conhecimento às 
suas disciplinas. 
Considera ainda que esse 
tipo de experiência 
deveria ser expandida 
para que todos (alunos e 
professores) possam 
usufruir destes 
conhecimentos. Palestras, 
participação especial em 
Semanas de 
Conhecimento e outras 
oportunidades de 
conferências, também 
poderiam estar no radar 
deste tipo de evento. A 
riqueza de experiência é 
muito grande para ficar 
confinada a apenas um 
professor e 40 colegas. 
Por fim, registra que 
incluirá o aluno Mário 
como coautor dessa aula 
daqui para frente. 

 

 

 



Fatec Guarulhos 
em ação 

 

Guarulhos, 23 de Dezembro de 2020 _  Ano 1- Edição 2  

 

14 
 

Conversa com os mestres...  

Buscando conhecer melhor nossos queridos mestres, nesta edição 

trazemos uma entrevista com o Professor João Roberto Maiellaro. 

 

   

 Prof. Dr. João Roberto 

Maiellaro 

Conte um pouco da 
sua trajetória 
profissional... 
Desde a adolescência 
fui ligado à operações 
industriais. Fui gerente 
industrial e empresário, 
ao mesmo tempo em 
que conciliava com 
docência no ensino 
superior. Nos últimos 
anos me 
dedico integralmente a 
área acadêmica. 
Sou professor da Fatec 
Guarulhos desde 2008.  
 
Sou o primeiro e único 
professor de Simulação 
da Unidade, fato que 
me deixa muito 

realizado. Também sou 
Coordenador do Curso 
de Logística e Diretor 
substituto na Fatec 
Zona Leste. 
 
Conte um pouco da 
sua história na Fatec 
Guarulhos... 
Lembro de ter sido 
atendido no balcão pela 
Mariluci e pela Andreza 
na Fatec recém-
inaugurada em 2007, 
me candidatando ao 
concurso público para 
professor de Pesquisa 
Operacional. A Fatec 
Guarulhos é onde mais 
atuei ao longo de 13 
anos de Centro Paula 
Souza. Vi o crescimento 
da unidade e tive a 
honra de ajudar nos 
seus resultados 
impactantes. Perdi a 
conta de quantas vezes 
fui paraninfo.  
 
Tenho muita satisfação 
e me sinto pertencente 
a esse time espetacular. 
 

Fale da sua relação 
com os alunos... 
Considero que tenho 
colegas e não alunos. 
Talvez pelo meu perfil, 
que é acessível e 
informal, o 
relacionamento 
costuma ser aberto, 
direto e sem barreiras. 
E como sou do tipo 
"palhaço" e bem-
humorado, a 
convivência é muito 
amigável. A pandemia 
trouxe essa distância 
que é difícil para 
mim. Gosto do 
cumprimento, do 
abraço, da recepção 
calorosa. Faz muita 
falta esse contato 
pessoal 
 
O que pensa sobre a 
formação do aluno da 
Fatec? 
Meu filho se formou na 
Etec e é hoje um 
“fatecano”. Pude 
acompanhar a evolução 
pessoal e profissional 
dele e vejo dentro de 
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casa o que a Fatec 
pode proporcionar. Não 
tem formação 
profissional melhor que 
a da Fatec. Acredito 
muito na instituição e 
tenho convicção do 
potencial de 
transformação da vida 
das pessoas. A 
diferença de qualidade 
entre a Fatec e as 
instituições privadas de 
ensino superior é 
abissal. Isso porque a 
lógica do processo de 
ensino-aprendizagem 
proporciona um 
ambiente 
de excelência. e a Fatec 
atrai os melhores 
alunos da sua área de 
influência. Aluno bom, 
com professor bom é o 
melhor dos mundos. 
 
Fale sobre a 
importância das 
disciplinas que 
leciona no(s) curso(s) 
para a formação do 
aluno 
Nas Fatecs sou 
professor das 
disciplinas que apoiam 
o eixo 
decisório, baseadas em 
Pesquisa Operacional. 
Em especial a disciplina 
de Simulação é 

fundamental para a 
formação, porque 
proporciona visão 
bastante ampliada de 
operações logísticas e 
de manufatura, e é um 
conhecimento que 
poucos profissionais 
têm, além de inserir o 
aluno no mundo 
virtualizado e digital. 
Simulação é uma das 
principais práticas na 
gestão avançada, e é 
muito admirada tanto 
pelo meio acadêmico 
quanto no meio 
corporativo. 
 
Como tem trabalhado 
o ensino remoto 
nesses tempos de 
pandemia? 
Tenho mantido algumas 
palavras em mente: 
comunicação, 
flexibilidade, 
adaptação. E tenho 
estado absolutamente 
receptivo às mudanças 
transitórias e às que 
vieram para ficar. 
Melhorei minha 
estrutura de hardware e 
de conexão, e estudei 
muitas técnicas para 
melhorar as aulas e os 
instrumentos virtuais de 
avaliação. 
 

Se quiser registrar 
algo mais que julgar 
importante/interessan
te destacar, fique à 
vontade! 
A Fatec Guarulhos é a 
organização em que 
mais tempo permaneci 
e pretendo permanecer 
por muito tempo ainda. 
E que estejamos firmes, 
porque a pandemia vai 
passar, mas a 
excelência e o legado 
da Fatec Guarulhos 
ficam. “Titio ama vcs 
todos!” 
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Trabalho remoto durante a pandemia  

Nesta sessão, vamos mostrar um pouco dos bastidores do trabalho 

em home office dos funcionários da Fatec. 

 

A querida funcionária 

Aline Lima, que atua na 

Secretaria Acadêmica 

falou um pouco sobre os 

desafios de estar 

trabalhando de casa com 

um filhinho bebê, o 

pequeno Gustavo.  

 

“No início da pandemia foi 
bem complicado, pois já 
estávamos todos 
acostumados à nossa 
rotina. Eu a sair para 
trabalhar e meu filho a ir 
todas as tardes para a 
escolinha. Com o tempo 
tudo foi ganhando 
normalidade, 
desenvolvemos novas 
habilidades, aprendi a 
responder e-mail com o 
bebê no colo e ele 
participou de todas as 
reuniões (risos). Aprendi a 
desenvolver brincadeiras 
com giz de cera, lápis de 

cor e tinta guache para 
distrai-lo enquanto 
trabalho. Inclusive trouxe 
o computador para o 
quarto dele para ele poder 
brincar com os brinquedos 
dele enquanto trabalho.” 

 

Parabéns à Aline e ao 

Gustavo!!! 

 

Mudanças 

Desde novembro de 2020 

a Fatec Guarulhos tem 

como Diretor de Serviços 

Administrativos o 

funcionário de carreira, 

Thiago Bergoci.  

 

Thiago, é formado em 

Logística pela Faculdade 

Torriceli , Pós graduado 

em MBA Executivo em 

Gestão Empresarial, pós 

graduando em Gestão 

Pública e aluno do curso 

de Matemática na 

Univesp; além de músico 

profissional. É casado 

com a Profa. Regiane 

Malta e pai da Marina (de 

7 anos) e pai do coração 

de Samuel (4 anos). 

Desde seu ingresso no 

CPS/Fatec de Guarulhos 

em 2010, atuou como 

Agente Técnico 

Administrativo na Diretoria 

de Serviços Acadêmicos, 

na Diretoria de Serviços 

Administrativos e desde 

2016 atuava junto às 

Coordenações de Curso.  
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Seu emprego anterior foi 

em uma transportadora 

onde atuava no setor de 

gestão de frota. Sua 

perspectiva ao ingressar 

na Fatec era, a princípio, 

ter um ambiente de 

trabalho que oferecesse a 

possibilidade de continuar 

trabalhando como 

professor de música.  

Os desafios enfrentados 

no início, foram 

principalmente 

relacionados com a 

adaptação, com o “ritmo”. 

Os "caminhos" 

burocráticos da iniciativa 

privada, principalmente 

em um setor tão dinâmico 

como a da logística, 

chocava com a aparente 

tranquilidade do setor 

público. 

Começou na Diretoria de 

Serviços Administrativos, 

onde pode conhecer de 

perto o trabalho do Sidnei, 

seu antecessor, com 

quem aprendeu e aprende 

muito.  

Com o passar do tempo, 

as pessoas foram saindo 

e, para suprir ausências e 

demandas decorrentes 

dessas saídas Thiago 

teve a oportunidade de 

trabalhar em outros 

setores, como na 

secretaria acadêmica e na 

coordenação de cursos. 

Essas oportunidades 

foram extremamente 

enriquecedoras, pois, lhe 

permitiu conhecer as 

demandas de cada setor e 

o ajudou a ter uma visão 

mais global do 

administrativo da Fatec, 

sem contar, a felicidade 

de trabalhar com pessoas 

tão maravilhosas em 

todos esses setores ao 

longo desses anos todos.  

A diretoria administrativa 

não interage tão 

diretamente com os 

alunos, mas como 

trabalhou em diversos 

setores da Fatec, Thiago 

conta que sempre pôde 

desfrutar da amizade de 

muitos  alunos, que são, 

de fato, a razão da 

existência da Fatec. 

Registra que gosta de 

pessoas, e busca sempre 

ter melhores condições de 

oferecer um trabalho 

consciente, afinal, o 

servidor público tem uma 

responsabilidade social 

também.  

Registra ainda que tem a 

felicidade de ser parte de 

uma equipe da mais alta 

qualidade, com pessoas 

que aprendeu a respeitar 

e que são, de certo modo, 

uma espécie de família. A 

Fatec Guarulhos é sua 

casa. 

A diretoria de serviços 

administrativos é um 

desafio enorme e lá terá 

como parceiros para tocar 

esse desafio a Cristiane, o 

Hamilton e o Mozart que, 

estão entre as pessoas 

mais competentes e 

gentis que ele conhece e 

pelos quais, sempre teve 

uma amizade muito 

grande e acredita que 

essa parceria seja cada 

vez mais bem sucedida. 

Para finalizar, Thiago 

deixou uma mensagem de 

Isaac Newton "se cheguei 

até aqui foi porque me 

apoiei nos ombros dos 

gigantes...". E “sou grato a 

cada um desses gigantes, 

das quais a bibliotecária 

da Fatec, minha amiga 

Elizangela, certamente 

faz parte”. 

Ao Professor Sidnei 

Ramos Favarini, 

agradecemos pelo 

companheirismo e 

amizade dedicada aos 

colegas, pelos anos de 

trabalho à Fatec 

Guarulhos e desejamos 

muito sucesso em seus 

novos projetos!!! 
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Aulas remotas durante a pandemia 
Nesta sessão, a aluna Francimárcia Ventura, do 5° Semestre do Curso de 

Logística, contribui com o Boletim da Fatec, mostrando um pouco dos bastidores 

dos colegas nas aulas remotas.  

 

DIÁRIO TRANSCENDENTAL DOS 

DIVOS E MUSAS FATECANAS:  

ONDE A NOTÍCIA É 

LOGISTICACIONAL, QUASE EM 

TEMPO REAL! 

Babado bafônico!!! Em homenagem 

aos anos da Fatec Guarulhos, o Big 

Brother Acadêmico chega às telas do 

Netflix em forma de  

documentário!!!                                     O que 

fazem? Quem são as famosas que 

estão fazendo história no universo 

logisticacional? Santíssima Trindade? 

Sala da Justiça? Mestres da 

Sabedoria Transcendental quem são 

os seres divinos?                                Você sabe 

quem é a Santa dos Pobres Alunos 

desvalidos de conhecimento?✨E a 

liga da justiça? Quem é a Miss Musa 

Direcional? Divos fatecanos? Guardiã 

da Sabedoria Impressa e 

Digital?                               Cadeia de 

Suprimento das Intelectualidade?  

Rainhas das DPs? Diploma suado? 

Dignidade e plenitude abalada? Em 

breve, no Netflix, você acompanhará a 

vida e obra dos famosos que fazem 

história!!!        ✨                                           ” 

 

 

As personalidades do mundo 

acadêmico da faculdade mais 

badalada do universo logisticacional 

com padrão 5 no ENADE. 

 

A seguir  um flagra! Musa fatecana em  

um intervalo e outro das aulas 

remotas, Luciana do 5° Sem. 

Logística-tarde costumava divar 

lindamente no refeitório da Fatec, 

agora a divação é no Teams. Ela 

declarou que lamenta não tomar o 

cafezinho com os colegas, mas 

mesmo assim,  mantém a integração 

logisticacional mesmo à distância.  
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Registro de outros colegas em aulas remotas 

 

Mara-3° Sem. Logística-Tarde 

 

Gisele-5° Sem. Logística Tarde 

 

 

Nancy-4° Sem. Logística-Tarde 

 

 

 

 

Gato da Sheyla do 5° Sem.Logística 

Tarde 

 

 

Lucas Tadeu-5° Logística-Tarde 

 

Por Francimárcia 

Ventura - aluna do 

curso de Logística-

(tarde) 
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