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OLÁ! 

Prezados alunos, prezados 

professores e funcionários 

da Fatec Guarulhos, 

inauguramos mais um 

meio de comunicação para 

a comunidade Fatecana, o 

boletim informativo “Fatec 

Guarulhos em ação”  

Por meio desse 

instrumento esperamos 

informar a todos sobre os 

principais acontecimentos 

da Faculdade, sobre os 

bastidores da vida escolar, 

nossos desafios e 

perspectivas futuras. 

A Fatec Guarulhos é uma 

faculdade grande, 

conceituada e com 

expressivo destaque no 

Município de Guarulhos, 

vale destacar que neste 

ano, no dia 10 de 

setembro, completamos 13 

anos de existência. 

Nesse período, foram 

centenas de alunos 

formados, e bem formados, 

cidadãos, certamente mais 

conscientes, reflexivos, 

críticos e profissionais 

preparados para o mundo 

do trabalho. 

Além dos alunos, grandes 

protagonistas dessa 

história, são nossos 

professores, mestres de 

excelência. São 8 

professores Especialistas, 

39 Mestres e 21 Doutores, 

mas muito mais que títulos, 

nossos queridos 

professores são 

profissionais preocupados 

não só com a formação 

técnica do aluno, mas 

também com o aluno 

enquanto indivíduo, único e 

especial... vocês sabem 

bem disso! 

Em período de pandemia e 

ensino remoto, pudemos 

observar o esforço que 

todos os mestres fizeram e 

fazem para continuar 

oferendo o melhor ensino. 

Nos grupos privados, as 

principais discussões 

giravam em torno de “quem 

conhece um melhor 

recurso para usar como 

lousa digital?” “quem 

testou uma nova 

ferramenta no ambiente de 

aula remota?” “quem usou 

um método de ensino tal e 

que deu certo?”. 

No mês do professor, 

importante registrar nossa 

homenagem a esse 

profissional que forma 

todos os outros e, para 

mim, é um grande orgulho 

estar à frente dessa missão 

tão honrosa e edificante.  

Parabéns aos nossos 

queridos professores!!!! 

 

 

Profa. Mariluci 

Martino-Diretora 
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COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS  DO 1° SEMESTRE DE 2020

 

Olha só! Quem poderia imaginar que uma 

colação grau, tão solene e cheia e 

formalidades poderia ocorrer de forma 

virtual e remota?  

Pois é, foi assim que 62 alunos, formandos 

dos cursos de Gestão Empresarial, 

Logística Aeroportuária e Logística fizeram 

o juramento do tecnólogo, receberam a 

outorga de grau da Congregação da Fatec 

Guarulhos, representada, no ato, pela 

Diretora, Profa Dra. Mariluci, e receberam o 

tão sonhado título de tecnólogos, 

profissionais de nível superior.! Uhuu! 

O evento ocorreu no dia 24/09/2020, pois 

mesmo em tempos de pandemia a Fatec 

Guarulhos não parou e mobilizou todos os 

recursos para continuar cumprindo sua 

missão de formar cidadãos/profissionais 

preparados para atuar na sociedade e no 

mundo do trabalho.  A colação de grau é um 

ato obrigatório para a conclusão do curso 

superior. Corresponde a um evento muito 

simbólico e emocionante, pois representa  

 

a realização e um sonho, recompensa pelos 

anos de esforço, dedicação, renúncias e 

noites em claro. 

Os mestres homenageados foram: Profa. 

Célia Pizolato e João Maiellaro e os 

Paraninfos foram: Profs Daniel Nery e 

Vanderlei Tallach. 

Nossos queridos coordenadores de curso 

também estavam presentes: Me. Milton 

Francisco de Brito (Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas), Me. 

Gilberto Lúcio Margarido (Comércio 

Exterior), Dr. Marco Rodrigo da Silva Assis 

(Gestão Empresarial(EaD)), Me. José 

Martino Neto (Gestão da Produção 

Industrial), Esp. Vanderlei Tallach 

(Logística) e Me. Célia de Lima Pizolato  

(Logística Aeroportuária).  Nossa 

bibliotecária, Elizangela Fraga, conduziu o 

evento e a Diretora Acadêmica, Kelly 

Capana, cumpriu com as formalidades 

regimentais. 

Parabéns aos novos tecnólogos!!!! 
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Imagine-se caminhando 

pelos quase 18000 m2 do 

complexo Etec e Fatec 

de Guarulhos, com o 

auxílio de um de nossos 

valorosos vigilantes...vá 

de prédio em prédio, abra 

porta por porta. Verão o 

quê? Que estão vazios! 

Não empoeirados! Estão 

limpos e higienizados 

dado ao trabalho de 

nossos zelosos 

faxineiros que tem se 

revezado para manter 

nossos ambientes de 

trabalho limpos e 

arejados.  

Na esteira do coronavírus 

e seus desdobramentos, 

transtornos psicológicos 

como ansiedade e 

depressão 

representaram uma 

segunda onda de 

estragos à saúde. E, 

pensando nessa 

questão, a Fatec 

Guarulhos realizou no dia 

23 de setembro de 2020 

um dia dedicado ao 

Tema Setembro 

Amarelo, com a proposta 

“Os dilemas emocionais  

 

relacionados à 

pandemia”. 

Nesse evento, pensado 

sobre a tríade  - mercado 

de trabalho – estudante e 

psicologia do esporte 

contamos com a 

participação das 

Psicólogas Neide Sobral, 

Patrícia Assis e Marta 

Souza que foram 

apresentar a comunidade 

acadêmica da Fatec 

Guarulhos e ao público 

em geral, as diversas 

percepções advindas 

dessa mudança do estilo 

de vida ocorrida a partir 

de abril de 2020.  

O sono não é mais 

reparador como antes. 

Mudanças de local físico 

do trabalho, a incerteza 

sobre o dia de amanhã foi 

algo apavorante – muitos  

 

 

 

com perdas de 

emprego/trabalho e 

renda. Enfim, a cabeça 

opera em outra 

frequência...são alguns 

dos incômodos e 

frustrações enfrentadas. 

Sem contar, a falta de 

parceria/empatia da 

família e vizinhos quando 

estamos em home office. 

Ah, os barulhos 

externos... 

Convenhamos, vivemos 

tempos únicos como bem 

descreveu a Psicóloga 

Neide Sobral. Até certo 

ponto é esperado sentir-

se mal, ansioso, com 

raiva, insatisfeito ou triste 

diante de tantos desafios 

que aparecem na nossa 

frente.  Para entender 

melhor este turbilhão de 

sensações que invadem 

a história, ela trouxe 

alguns dados de crises 

do passado que 

poderiam nos ajudar a 

entender o que vivemos 

hoje como a crise 

Espanhola de 1918 e a 

Quebra da Bolsa de nova 

York. Assim, após este 

dado vieram as dicas  
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quanto a montar 

currículo, como se portar  

em entrevistas remotas e 

no home office.  

Ao dar voz aos dilemas 

do estudante, a psicóloga 

Patrícia Assis trouxe 

consideráveis dados, 

principalmente aqueles 

advindos dos modelos 

atuais de comunicação e 

locomoção - situações 

que, com o uso das 

tecnologias da 

comunicação e 

informação permitem que 

as informações cheguem 

a todo mundo, quase que 

instantaneamente, pelas 

redes sociais. 

Mais do que o choque de 

vermos o complexo Etec 

e Fatec de Guarulhos 

sem suas aulas 

presenciais é encontrar 

milhares de professores 

e estudantes em um novo 

momento acadêmico 

atípico, com aulas 

remotas via Teams, as 

formaturas remotas; os 

funcionário, também em 

teletrabalho, realizando 

um trabalho de modo 

eficaz e eficiente - com 

igual sucesso como do 

momento presencial.  

Mais do que a aparência 

de ver a Rua Cristóbal 

Claudio Elilo “deserta” 

sem aquele ritmo 

frenético de nossos 

alunos, professores,  

 

funcionários e os carros 

no areião; vimos que, 

todos sentimos, dia a dia, 

a falta dessa batalhada 

conquista acadêmica. 

Não se ouve mais as 

gargalhadas e prosas 

nos corredores, nas 

escadas, as aulas nas 

salas de aula e nos 

laboratórios, as 

pesquisas na biblioteca, 

os almoços e cafés 

coletivos no refeitório, 

aqueles posts no 

facebook das fotos 

registradas, 

principalmente pelas 

acadêmicas, no 

banheiro. São ações e 

reações que foram 

“tragadas” pelo pesadelo 

do contágio.  

Nossa colorida Cidade 

Universitária está sem 

cor! Sem o viço da 

juventude, maturidade e 

expertise dos etequianos 

e fatecanos.  

Em um período sem 

precedentes como este, 

nada mais justo e 

sensato do que ouvir o 

que nos diz a Biologia, 

considerando a fala da 

Psicóloga Esportiva 

Marta Souza: quando 

estamos diante de uma 

ameaça à vida, ativamos 

o mecanismo de luta ou 

fuga. O problema é que o 

inimigo de 2020 não tem 

rosto e isso dispara o 

gatilho da tensão a todo  

 

instante.  Reflexos do alto 

desempenho das 

emoções requeridas para 

enfrentar este tempo 

sombrio! 

Esse mecanismo 

herdado dos nossos mais 

remotos antepassados  

se traduz numa palavra 

corriqueira: estresse. Há 

milhares de anos, o 

homem das cavernas 

que andava pelas 

savanas ao se deparar 

com uma fera no 

caminho tinha que se 

decidir entre partir pra 

cima ou sair correndo. 

Estresse na veia.  

A única medida que resta 

para conter o avanço e 

diminuir o impacto nos 

sistemas de saúde é o 

isolamento social: com 

menos gente circulando 

pelas ruas, a taxa de 

transmissão do vírus cai, o 

que permite aos hospitais 

absorverem a demanda de 

novos pacientes.  Mas, 

isso não quer dizer que 

essa estratégia seja isenta 

de efeitos colaterais, pois 

não sair às ruas pesa na 

cabeça...e nos tornamos 

mais saudosistas.  

Então, quando possível, 

pratique, alguma atividade 

física, pois corpo e mente 

se movimentam juntos! 

 
Por Elizangela Fraga, 
Bibliotecária na Fatec 
Guarulhos (CRB 8/7888) 
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VIDA DE PROFESSOR 

No mês do professor, a Fatec Guarulhos quer registrar um pouquinho da história de vida 

de duas professoras muito queridas por alunos, funcionários e pares: Professora Telma 

Bueno e Professora Wanny Di Giorgi. Assim, trazemos uma entrevista com cada 

professora e esperamos que, na pessoa dessas duas mestras, todos os nossos mestres 

sejam homenageados. 

 

Entrevista com Professora Telma Bueno 

Profa. Telma Regina Bueno 

Conte um pouco da 
sua trajetória 
acadêmica e 
profissional? 
Bem, já são 43 anos 
trabalhando como 
professora, escolha 
maravilhosa que fiz! 
Inicialmente, comecei o 
meu trabalho em uma  
escola da rede 
particular. Indicação de 
uma professora na 
graduação e lá 
estudava a filha dela. 
Isso representou para 
mim, uma confiabilidade 
dela que me deixou, de 
certa forma, segura com 
relação ao futuro que se 
iniciava. E eu ainda 
estava na faculdade. 

Depois a segunda 
escola, também 
particular, foi indicação 
dessa mesma pessoa. 
Sendo assim, só posso 
desejar gratidão à 
professora Lucila!!! 
 
Você sempre quis ser 
professora ou 
aconteceu sem você 
planejar? 
Minha primeira escolha 
foi Psicologia, a 
segunda Pedagogia e a 
terceira, Letras, foi o 
que me encantou e 
muito assertivamente a 
minha primeira 
formação. 
 
Como é ser 
professora, em 
especial, na Fatec 
Guarulhos? 
Falar da Fatec 
Guarulhos, realmente 
me toca! Quero dizer 
que tenho um carinho 
muito especial por tudo 
que já recebi dessa 
casa, tão acolhedora! 
Foi aí que comecei em 

2007, numa experiência 
totalmente inovadora, 
para mim, por ser uma 
faculdade pública! 
Alunos desafiadores, 
colegas que se 
tornaram grandes 
amigos, diretora 
totalmente envolvida 
com a Educação de 
qualidade, funcionários 
comprometidos e 
também grandes 
amigos. Dessa forma, 
defino a Fatec 
Guarulhos como uma 
grande família, a qual 
me orgulho 
imensamente de 
pertencer 
 
O que mais gosta no 
seu trabalho como 
docente! 
Estar com os alunos! 
Costumo dizer que estar 
com eles, não significa 
trabalhar, apenas, 
porque ao mesmo 
tempo que ensino 
também aprendo! Além 
dessa troca constante 
de conhecimento, nos 
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divertimos, nos 
ajudamos uns aos 
outros e crescemos  
juntos. Amo demais 
tudo isso. 
 
E o que menos gosta? 
Quando algum colega 
(todos grandes amigos) 
utilizam o laboratório, 
que já está reservado 
para mim e para os 
meus queridos. Acho 
isso um grande 
absurdo! Já sugeri até 
que colocassem uma 
placa na porta, dizendo 
para não ousarem 
entrar ali! É fogo, viu 
pessoal!!!   
 
Lembra de alguma 
história marcante 
envolvendo um(a) 
aluno(a)?  

Sim, logo nas primeiras 
turmas, dois alunos que 
se conheceram e 
começaram  a namorar 
na minha aula. O nome 
deles Eduardo e 
Camila, e logo no 
primeiro semestre, ele 
foi contratado por uma 
grande empresa. 
Lembrando que as  
empresas buscam na 
nossa Fatec os futuros 
profissionais com o 
perfil desejado por eles. 
Sendo assim, o 
Eduardo e a Camila se 
casaram, tiveram um 
filho e ela também 
trabalha nessa mesma 
empresa que o 
Eduardo. Ambos estão 
muito bem   
empregados e com uma 
família bastante sólida. 

Além disso, o Centro 
Paula Souza fez uma 
matéria com eles a esse 
respeito numa das 
minhas aulas, na qual 
relataram toda a estória 
deles, inclusive sobre a 
formação recebida na 
nossa Fatec Guarulhos. 
 
O que você acredita 
que seja o mais 
importante no seu 
trabalho? 
Que eu consiga ser a 
professora que possa 
desenvolver nos alunos 
uma formação 
transformadora, capaz 
de levá-los a uma auto-
realização, tanto  
profissional como 
acadêmica e pessoal.

 

 

Entrevista com Professora Wanny Di Giorgi 
 

 
Profa. Wanny Di Giorgi 

 
Conte um pouco da 
sua trajetória 
acadêmica e 
profissional? 
Comecei a trabalhar 
quando estava na 
metade do 3º ano do 

curso Técnico em 
Contabilidade, na 
FECAP. Na ocasião, eu 
frequentava um curso 
gratuito de Inglês 
promovido pela 
Biblioteca Pedagógica 
Municipal, próximo à 
Rua Santa Efigênia e 
uma colega de curso me 
informou que o City 
Bank estava 
contratando e que ela 
mesma acabara de ser 
admitida. Não deu 
outra. Apresentei-me ao 
pessoal do RH, situado 

bem na esquina da Av. 
São João com a Av. 
Ipiranga (e não é música 
SAMPA do Caetano 
Veloso). Após um longo 
processo seletivo fui 
chamada para iniciar 
minha atividade 
profissional no 
Departamento de 
Contabilidade. Lá se 
foram doze anos. 
Aprendi muito não só 
sobre contabilidade 
como também sobre 
relações humanas do 
trabalho e a própria 
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racionalização da 
atividade contábil, que 
no City Bank era 
perfeita. Durante todo 
este período eu 
aproveitei para estudar 
Inglês (União Cultural 
Brasil Estados Unidos) 
e Alemão (Berlitz 
Schule). Concluí o curso 
de Bacharelado e 
Licenciatura em 
Ciências Políticas e 
Sociais na Escola de 
Sociologia e Política de 
São Paulo. Tudo pago 
pelo City Bank. Em toda 
a minha carreira sempre 
tive apoio das 
instituições onde 
trabalhei, que sempre 
apoiaram os meus 
estudos. Nesta ocasião 
comecei a acumular 
funções de bancária e 
de professora. Em toda 
a minha trajetória 
sempre tive o privilégio 
de trabalhar nas 
melhores instituições: 
City Bank, Álvares 
Penteado, Centro Paula 
Souza, UniABC. 
 
Na época em que a 
informática entrou no 
Brasil com os 
computadores de 
grande porte, fiz todos 
os cursos de 
programação da Kyoei 
Facom S/A e completei 
meus estudos de 
informática com uma 
Pós Graduação Lato 
Sensu em Análise de 
Sistemas, realizada na 
Álvares Penteado, onde 

trabalhei muitos anos 
seguidos, tanto na área 
contábil como na área 
de processamento de 
dados. 
Concomitantemente, já 
estava no Centro Paula 
Souza, onde atuei como 
professora da ETEC 
Professor Camargo 
Aranha, onde coordenei 
o curso de Técnico em 
Processamento de 
Dados. 
 
O tempo foi passando e 
num determinado 
momento meus colegas 
de trabalho: Célia de 
Lima Pizolato, Ana 
Moretin e Paulo 
Ramirez me convidaram 
para fazer o curso de 
mestrado. Relutei um 
pouco mas acabei por 
aceitar o convite. 
Graças e eles, hoje sou 
Mestre em 
Controladoria e 
Contabilidade 
Estratégica. Serei 
eternamente grata pelo 
incentivo recebido. 
 
Uma vitória atrás da 
outra, e passei no 
concurso para lecionar 
na Fatec Guarulhos, já 
em 2012. Um ambiente 
de trabalho onde 
encontro crescimento a 
cada dia que passa. 
Não paro de aprender. 
Os desafios se 
sucedem, um após o 
outro. A cada desafio, 
corresponde uma nova 

oportunidade de 
crescimento. 
 
Você sempre quis ser 
professora ou 
aconteceu sem você 
planejar? 
Nada na minha vida foi 
planejado. As 
oportunidades foram 
surgindo e algumas eu 
aproveitei. Eu sempre 
tive um sonho desde a 
infância. Eu sabia que 
eu ia estudar muito. Não 
sabia como, nem 
quando, mas sabia que 
teria um crescimento 
interior, como pessoa. 
Aos poucos este sonho 
foi se realizando. Ainda 
falta bastante. 
Não busquei ser 
professora, 
simplesmente as 
oportunidades surgiram 
e me interessaram. 
 
Como é ser professora, 
em especial na Fatec 
Guarulhos? 

A Fatec Guarulhos mora 
no meu coração. 
Quando iniciei minhas 
atividades, eu já tinha 
décadas de experiência 
de Centro Paula Souza. 
Então eu me sinto meio 
que em casa. Entre as 
melhores IES do Brasil, 
a Fatec Guarulhos tem o 
diferencial de ser uma 
instituição integrada à 
comunidade onde se 
insere. Graças às 
oportunidades 
oferecidas pela Fatec 
Guarulhos, já fui 
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agraciada algumas 
vezes com prêmios 
oferecidos pelo 
município, como é o 
caso do Selo Ambiental. 
 
O que mais gosta no 
seu trabalho como 
docente? 
O que mais gosto no 
meu trabalho como 
docente é aprender o 
tempo todo. 
 
E o que menos gosta? 
Bem, eu gosto de tudo. 
Lecionar, tudo bem. 
Fazer registros no 
SIGA, sem problemas, 

participar de todos os 
eventos, acho ótimo. 
Desenvolver pesquisas, 
adoro. As vezes eu sinto 
uma certa falta de 
espaço para mim 
mesma, mas, até isso é 
legal. 
 
Lembra de alguma 
história marcante 
envolvendo um(a) 
aluno(a)? 
Muitas. A quantidade de 
publicações é 
impressionante. E a 
qualidade. Os trabalhos 
dos nossos alunos se 
transformam em livros e 

capítulos de livros numa 
espiral de multiplicação 
do conhecimento 
simplesmente 
impressionante. 
 
O que você acredita 
que seja o mais 
importante no seu 
trabalho? 
O que eu acredito que 
seja o mais importante 
no meu trabalho é 
conseguir provar para o 
aluno que ele é 
perfeitamente capaz de 
adquirir qualquer tipo de 
competência, sem 
restrições. 
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HOMENAGEM DOS ALUNOS AOS PROFESSORES 

Alguns alunos quiseram registrar suas homenagens aos professores e nessa sessão, 

trazemos algumas mensagens recebidas, Contudo não foi possível publicar todas as 

mensagens encaminhadas e por isso algumas serão enviadas via e-mail diretamente 

aos professores. 

 

Ao Professor Antônio 
Wellington 
“Esta é uma mensagem de 
agradecimento ao 
professor Antônio 
Wellington, que lecionou a 
matéria de infraestrutura 
aeroportuária para minha 
turma no segundo 
semestre de logística 
aeroportuária. Meu maior 
agradecimento ao 
professor é por ele 
despertar um sonho que 
estava apagado dentro de 
mim, o de me tornar 
futuramente um piloto de 
avião. Por meio de suas 
aulas, ele passou toda sua 
experiência de vida, em 
que a aviação foi um dos 
seus pilares. E tudo isso 
me fez refletir que 
podemos alcançar nossos 
objetivos por mais 
distantes, ou "malucos" 
que sejam, independente 
de nossa condição atual. 
Ao grande mestre, meus 
sinceros muito obrigado!” 
Lucas Oliveira Silva- 4° 
Semestre-Logística 
Aeroportuária 
 

o Professor Vanderlei 
Tallach 

“Nosso querido Mestre 
Transcendental da 
Coordenação!  Um 
pequeno registro de um 
dia de muita alegria!!!  
Queremos te agradecer 
pela paciência, carinho, 
sabedoria, que nos passa, 
o senhor é mais que um 
professor, é um amigo que 
nos agracia com sua 
presença em nosso meio, 
seus ensinamentos e sua 
ética nos pequenos 
detalhes do dia a 
dia...Gratidão por ter ao 
nosso lado um ser humano 
com tamanha   grandeza 
de alma! Quando eu 
crescer quero ser como o 
você! Feliz dia dos 
professores e que o 
senhor continue a levar 
seus ensinamentos com a 
maestria de sempre. Nós 
te Amamos!!!” 
Francimárcia, Sheila e 
Luciana – 5° Semestre 
Logística-Tarde 

À Professora Jane 
“Mestra  Transcendental 
da Sabedoria das 
Tecnologias!!! A minha 
Musa inspiradora Jane!!! 

Um dia eu quis desistir e 
com lágrimas nos olhos eu 
te falei que eu não era 
inteligente e nem boa o 
suficiente para está na 
Fatec e você olhou pra 
mim e disse: " Fran, a 
dedicação supera a 
inteligência e isso vc tem 
de sobra..." suas palavras 
foram a motivação para 
concluir aquele semestre 
tão turbulento e quer 
saber, ainda hoje quando 
bate aquela bad na vida 
acadêmica me recordo 
das suas palavras. A sra. 
está mais presente do que 
imagina viu! Feliz dia dos 
Professores! Agradeço 
pela profissional, mulher e 
ser humano incrível que 
és! De sua aluna predileta” 

                    ” Francimárcia 

– 5° Semestre Logística-
Tarde 
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À Professora Telma 
Bueno 
“A professora Telma é 
muito mais que uma 
professora gentil e 
atenciosa com os alunos, 
ela é um ser de luz que 
transmite positividade aos 
lugares que passa e às 
pessoas com as quais se 
relacionam. 
É impossível não se sentir 
bem quando entra em 
contato com ela. 
Durante meu período de 
curso na FATEC 
Guarulhos, ainda no 
centro de Guarulhos tive o 
prazer de ser aluna dela e 
de recorrer às suas 
orientações quando 
precisava de 
esclarecimentos na área 
de letras e correções 
gramaticais para dúvidas 
que surgiam e muito mais 
para a formatação ABNT 
que o Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(TCC) exigia, esta 
professora sempre me 
atendia de maneira muito 
gentil e atenciosa, com 
todo o tempo do mundo 
para explicar cada regra 
gramatical e o que era 
mais adequado para o 
texto.Alguns professores 
durante o curso eram 
pouco acessíveis ou te 
deixavam esperando por 
horas, mas a professora 
Telma estava sempre 
disponível e fazia de tudo 
para atender a todos com 
muito amor. 
Só tenho que agradecer 
ter sido aluna desta  

 
professora que leciona 
não apenas Letras em 
cursos Tecnólogos na 
FATEC, mas também 
como ser uma pessoa 
nobre ao próximo.” Ex 
aluna Monique Evangele 
da Silva Santos- 
Formanda do Curso de 
Logística de 2013 
 
Ao Professor André 
Vieira, “Happy day”  

“Mestre da Sabedoria 
Transcendental dos 
Zinglês!!! Que você 
continue a espalhar essa  
boa  energia , suas 
palavras, sua música 
encheu nossas tardes de 
alegria e descontração. 
Aprender inglês se tornou 
divertido. Agradecemos 
por compartilhar todo esse 
conhecimento 
gringacional conosco que 
você continue a ensinar, 
cantando e encantando a 
todos.  Da suas eternas 
fãs e alunas as Musas 
fatecanas” Francimárcia 
– 5° Semestre Logística-
Tarde 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao professor Alexandre 
Formigoni 
“Lembro que a primeira 
aula que a sala teve com 
ele deixou a todos 
apreensivos e assustados, 
pois ele tem uma 
reputação de ser severo, 
pouco amigável e bastante 
exigente em provas e 
trabalhos. 
E devo admitir que ele é 
realmente tudo isso, mas 
contesto a sua fama de ser 
pouco amigável.  
Ele é um professor que 
exige dedicação dos 
alunos e interesse em 
aprender o que ele 
disserta em aula, mas que 
sabe reconhecer aqueles 
que estão se esforçando e 
tentando aprender, 
também aqueles que 
buscam sua ajuda sobre 
dúvidas são sempre 
atendidos. 
Posso dizer que o 
semestre que tivemos com 
ele, exigiu bastante de 
nós, mas em contrapartida 
aprendi bastante. 
E o resultado desse 
esforço era visto nas notas 
de provas e trabalhos, os 
quais consegui finalizar 
com a maior nota da sala 
na matéria que ele 
lecionava. Até hoje me 
orgulho disso.O professor 
Formigoni é um mestre em 
sua área de 
conhecimento, parabéns!.” 
Ex aluna Monique 
Evangele da Silva 
Santos- Formanda do 
Curso de Logística de 
2013 
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Às professoras Célia, 
Wanny, Silaine e Luciana 
“A professora Celia, que 
fez a diferença na minha 
vida, me dando todo o 
suporte e atenção para 
que eu possa desenvolver 
e escrever os artigos me 
ajudou muito com 
conectividade ao acesso 
ao teams. obrigada 
Professora!!! “ 
  
“A professora Silaine, que 
fez a diferença na minha 
vida. Sempre deu suporte 
psicológico em momentos 
difíceis na caminhada 
acadêmica e pessoal. “ 
“A professora Wanny e 
Luciana, que fizeram a 
diferença na minha vida. 
Que sempre apoiaram e 
deram suporte para que eu 
iniciasse a escrever 
minhas primeiras linhas” 
Aluna Ruth, do Curso de 
Logística Aeroportuária 
 
 
À Profa. Célia Pizolato, “a 
minha diva que conheci no 
dia da matrícula, me 
socorreu com os 
documentos e conversou 

comigo como se me 
conhecesse há bastante 
tempo. Falar dela é 
lembrar de mãe com 

certeza! Suas aulas são 
tão ternas e sempre nos 
acolhe com todo amor. 
Sem contar quando você 
fica nos chamando no 
Teams: “Kelly você está 
aí? ” “Como você está 
Kelly? ” “Está entendendo 
minha linda? ” “A Kelly 
está muito calada” “Oi 
João, saudades”, 
“Jackeline, você está 
bem? ” Gestos que fazem 
nos sentirmos bem e 
importantes. Você é um 
ser humano que se doa. É 
uma excelente 
coordenadora também. 
Você é nobre, minha 
querida. Parabéns pelo ser 
humano incrível que és!” 
Aluna Kelly Gonçalves, 
3° Semestre do Curso de 
Logística Aeroportuária 
 
      
 
Ao Prof. Marcos Bueno,     

“Agora falando sobre o 
Marcos Bueno, professor 
de logística: Ah esse sabe 
muitoooooo e não tem 
pergunta que ele não 
saiba responder. 
Ficávamos eu e uma 
amiga conversando sobre 
assuntos relacionados ao 
curso e vimos que o “cara” 
é mega inteligente e não 

faz rodeios quando quer 
dar bronca (rsrsrs). Este 
professor marcou sim no 
primeiro semestre e até 
hoje é lembrado.  Acho 
que deveria ministrar mais 
disciplinas para o nosso 
curso. Saudades, 
professor!” Aluna Kelly 
Gonçalves, 3° Semestre 
do Curso de Logística 
Aeroportuária 
 
 
Ao Prof.  Marcos Assis, 

“o cara” das exatas 
Ministra matemática e 
estatística em nosso 
curso. No início quando 
tivemos que fazer as 
apresentações falei que 
gostava de matemática e é 
verdade sim! Apesar de 
ser de humanas a vida 
toda gosto também das 
exatas até certo ponto 
rsrsrs. Suas aulas são 
maravilhosas e se a gente 
não entende? Ele explica 
quantas vezes forem 
necessárias. Acredito que 
até quem não gosta da 
matéria aprende com 
certeza! Preciso falar da 
sua risada em sala? Acho 
que não né? Kkk” Aluna 
Kelly Gonçalves, 3° 
Semestre do Curso de 
Logística Aeroportuária 
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À Profa. Silaine Toro, “a 
pessoa que eu 
carinhosamente e com 
todo respeito digo que é a 
“Professora do coffee”. Ela 
adora um evento, adora 
fazer aluno se  “mexer”. 
Professora de 
administração, 
empreendedorismo, 
gestão de pessoas. Essa 
sim adora chamar aluno 
para falar no microfone e a 
gente fica como? Tímido 
ne? É uma ótima 
professora. Essa veste a 
“camisa” da Fatec como 
ninguém! Preciso falar 
sobre suas aulas? Acho 
que não né? Não há quem 
não goste de você em sala 
de aula. Mais um semestre 
conosco, professora. Feliz 
dia! 

 
 
Aluna Kelly Gonçalves, 
3° Semestre do Curso de 
Logística Aeroportuária 
 
Ao Prof. Oséias Soares, 
“quem conhece esse 
professor sabe a doçura 
que tem ao falar. Oséias é 
o professor da galera. Ele 
é o tipo de pessoa que não 
te fala que está errado isso 
ou aquilo de forma tosca, 
não te deixa constrangido, 
não te faz sentir medo,  
 
 

 
 
mas ele corrige 
detalhadamente os 
trabalhos de PI e de 
Movimentação e 
Armazenagem de Cargas. 
O diferencial é que ele fala  
com carinho e você 
percebe que escolhe as 
palavras para dizer que 
algo não está correto no 
teu trabalho, ou seja às 
vezes teu trabalho tá sem 

nexo, você sabe, tem 
consciência disto, mas ele 
explica passo a passo, 
corrige e diz “olha pessoal 
acho que vocês deveriam 
ir por esse caminho aqui”, 
ou então “tá bom, mas 
acho que precisa melhorar 
isso, isso e isso” e faz as 
anotações pertinentes, 
tem o prazer em corrigir 
cada detalhe, sei disto por 
que já fiz o teste com ele 
(coisas de aluno) 
hahahaha... Continue 
essa pessoa maravilhosa 
que és. Desejo tudo de 
bom a você.” Aluna Kelly 
Gonçalves, 3° Semestre 
do Curso de Logística 
Aeroportuária 
 
 
 
 
 

 
 
À Profa. Simone Afini, 

“professora de inglês. 
Sempre que chega terça-
feira digo: hoje é aula da 
“Professora Linda”. Falar 
da professora Simone, é 
falar de uma pessoa doce, 
admirável, é falar de uma 
mãe também. Gosto das 
aulas dela. Com ela me 
senti segura para fazer o 
vídeo em inglês que foi 
solicitado e no momento 
da prova oral me deixou à 
vontade e retificou cada 
detalhe sem me deixar 
constrangida. Isso marcou 
com certeza, pois sou 
muito tímida e chego a 
travar na hora das 
apresentações. Minha 
querida professora sou 
grata pelas aulas que 
ministra e pelo dom de nos 
fazer entender esse 
idioma com toda maestria. 
És uma excelente 
profissional! Feliz dia, 
minha linda!” Aluna Kelly 
Gonçalves, 3° Semestre 
do Curso de Logística 
Aeroportuária 
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À Profa. Glauce Gomes, 

“professora de Espanhol I 
e II do curso de Logística 
Aeroportuária e agora 
minha orientadora. 
Lembrar da professora 
Glauce é lembrar do curso 
de Letras também, é 
recordar viagens feitas ao 
Peru e ao Equador, é 
lembrar do idioma que 
adoro, das músicas em 
espanhol que eu e minha 
família sempre ouvimos. E 
os autores que já 
estudamos? Haja 
conversa né? Fico 
torcendo para que chegue 
o dia da aula de Espanhol 
II (Miércoles), pois eu sei  
 
 
 
 

 
 
que sempre tem uma 
novidade e apesar de 
saber o idioma sempre 
tem algo relacionado a 
gramática que preciso 
aprender. Bem, tudo 
começou no exame de 
proficiência e não canso 
de repetir que nos deixa à 
vontade, pois sabe que o 
nervosismo toma conta da 
gente. Conversa vai, 
conversa vem e no final 
deu tudo certo. Gostei de 
você desde o início e logo 
decretei: Essa será minha 
orientadora! Hoje curso 
Espanhol II com outra 
turma e adoro as aulas. 
Quero te agradecer minha 
querida, pelas dicas que 
tens me dado, pela 
paciência, pelos 
conselhos, por tudo. Você 
não tem sido só minha 
professora e orientadora, 
tem sido minha amiga. 
Muitíssimo obrigada por 
tua dedicação, esforço, 
orientações e pelas aulas 
maravilhosas “en los 
miércoles”. Ah sim, 
“gracias” por ter aceitado o 
convite de me orientar.  
 
 
 

 
 
Prometo não dar muito 
trabalho “jejeje”. Forte 
abraço, orientadora! Feliz 
día de los professores” 
Aluna Kelly Gonçalves, 
3° Semestre do Curso de 
Logística Aeroportuária 
 
 
A todos os professores 
“Os professores da Fatec 
Guarulhos que fizeram 
parte da minha formação! 
Do primeiro semestre 
cheio de medo e dúvidas 
do futuro, ao último, 
cansada mas feliz por 
tudo! Fui lapidada! Raro 
ver instituições de ensino 
de ensino superior que se 
preocupa em formar um 
profissional da área e 
também um cidadãos para 
o futuro. Gratidão mestres! 
Com certeza a lembrança 
é eterna e ensinamentos 
não foram em vão. O 
professor faz parte das 
principais pessoas que 
conhecemos nessa vida. 
Obrigada por todos os dias 
de atuação!” Melissa- 
Formanda do 2° 
Semestre e 2019 do 
Curso de Logística 
Aeroportuária 
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