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FATEC IPIRANGA – 10 ANOS
Mensagem à Fatec Ipiranga pelo aniversário de 10 anos 

 “Gostaria de parabenizar a equipe da Fatec Ipiranga – Pastor Enéas Tognini pelo aniversário de 10 anos. 
Ao celebrar o jubileu de estanho, a Fatec comprova o tamanho da sua força e a importância na vida dos jovens 

em busca de formação para o mercado profissional. 
 Parece que foi ontem que iniciamos as atividades com 80 alunos no curso superior tecnológico de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas. Mas o tempo passou, a unidade ganhou novos cursos e se consolidou como 

referência em qualidade de ensino. 
 Parabéns direção, professores, funcionários e alunos pelo empenho e pela competência em busca de no-

vos conhecimentos e avanços para a sociedade. 
 Nestes 10 anos de vida, a Fatec cumpre com excelência o papel de promover a economia e a oferta de 
profissionais capacitados para o mundo do trabalho, contribuindo dia após dia para o desenvolvimento de São 

Paulo e de todo o Brasil. 
Um grande abraço a todos!”

Laura Laganá 
Diretora-superintendente do Centro Paula Souza
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 O Decreto Nº 53.372 de criação da Fatec Ipiranga, foi publi-
cado no diário oficial no dia 02 setembro de 2008. Conforme o decreto, 
a Fatec Ipiranga completa 10 anos, no dia 02 de setembro de 2018.  
 A unidade teve suas atividades iniciadas no dia 22 de fevereiro  
de  2010. Foi inaugurada em agosto de 2010, conforme placa afixada 
na entrada do prédio I. O primeiro curso oferecido pela Fatec Ipiranga 
foi o de Análises e Desenvolvimento de Sistemas. 
 A partir do segundo semestre de 2010, a faculdade passou a 
oferecer, também, o curso de Tecnologia em Gestão Comercial. Hoje 

“Além do ensino de qualidade oferecido por 
ótimos mestres e doutores, a Faculdade de 
Tecnologia do Ipiranga contribui, de maneira 
expressiva, para o meu crescimento pessoal 
e profissional. Ou seja, esta instituição trans-

formou a minha maneira de enxergar o mundo e, deu-me a 
possibilidade de fazer a diferença no mercado de trabalho e 
na sociedade. O conhecimento muda o mundo e, eu agradeço 
à Fatec Ipiranga por conceder a oportunidade de contribuir 
para essa mudança”. – Juliana Furlan Machado  (aluna do 
segundo semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos)

“Sonhar, programar e realizar. Palavras que 
juntas definem quem eu sou. A aprovação no 
vestibular e o ingresso na Fatec Ipiranga pas-
sou por esse processo. Hoje, sinto-me rea-
lizado e agradecido pelo momento em que es-

tou vivendo. A faculdade me proporciona a capacidade de 
analisar e interpretar situações nas quais não entenderia 
sem a instrução dos atuais docentes. Agradeço por este 
momento e fico feliz em poder participar dos 10 anos da 
Fatec Ipiranga. Obrigado”.  – Júlio César Rodrigues de 
Araújo (aluno do segundo semestre do curso de Gestão de 
Recursos Humanos) 

“A Fatec Ipiranga tem feito parte da 
minha vida nos últimos cinco anos, desde 
que ingressei no curso de Eventos, do qual 
hoje sou coordenador. Nesse tempo, tive 
o privilégio de trabalhar com professores 

extremamente competentes e compartilhar experiências 
com alunos maravilhosos. Aprendemos muito juntos e es-
pero que a Fatec Ipiranga tenha uma vida longa e prós-
pera. Dou meus parabéns a todos que fizeram e fazem 
parte desta história de sucesso”. – Professor Marcos Júlio 
(coordenador do curso de Eventos)

FATEC IPIRANGA 10 ANOS: UM BREVE HISTÓRICO

FATEC IPIRANGA 10 ANOS: EU FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA
“Ao celebrar o jubileu de estanho, a 
Fatec comprova o tamanho da sua força e 
a importância na vida dos alunos em bus-
ca de uma formação de excelência para o 
mercado profissional e também para a so-
ciedade. Dessa forma, a instituição con-

tribui para o desenvolvimento de São Paulo e de todo o 
Brasil. 
       Estes 10 anos nos ensinam a encarar os desafios 
sempre com o espírito elevado e determinação superior 
para ultrapassar os obstáculos, pois, para chegarmos até 
aqui, foram necessários vários esforços conjuntos. Afinal, 
o caminho do sucesso não é trilhado sozinho: ele é um 
processo de troca, de relações e construções coletivas.
     Parabéns aos alunos, professores e corpo técnico ad-
ministrativo! 
       Desejo a todos, muito sucesso! E que, mais do que pes-
soas de sucesso, sejamos pessoas de valor, cidadãos cons-
cientes, competentes e comprometidos com a dignidade da 
vida e com a sociedade”. – Professora Fabiana Serralha 
Miranda de Pádua (diretora geral da Fatec Ipiranga)

conta também com os cursos superiores de Tecnologia em Eventos, 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Gestão 
Empresarial (EaD). 
 À frente da instituição, como diretor, esteve desde sua criação 
até o mês de julho de 2014, o Professor Dr. Ronaldo Tavano Palaia. Em 
mês de agosto de 2014, tomou posse como diretor, o Professor Dr. Lin-
coln Nogueira Marcellos. Já desde agosto de 2017, a direção geral da 
Fatec Ipiranga está sob a responsabilidade da Professora Ms. Fabiana 
Serralha Miranda de Pádua.

”A Fatec faz parte da minha vida profis-
sional. Nesses 5 anos de casa como coor-
denador do curso de GRH consegui grandes 
resultados profissionais, tanto para mim, 
curso e a unidade. O curso de GRH é 

duplo 5: 5 no reconhecimento do curso pelo CEE - SP e 5 
no ENADE – MEC 2015. Também tenho como docente mais 
de 4 artigos publicados com alunos do curso de GRH e 
GCOM e coordenei o lançamento de 4 livros com traba-
lhos desenvolvidos entre alunos e professores. Além dos 
laços de amizade desenvolvidos nesta nossa grande família 
chamada Fatec Ipiranga”. – Professor Ricardo Di 
Bartolomeo  (coordenador do curso de Gestão de Re-
cursos Humanos)  

“A Fatec Ipiranga foi um novo marco na 
minha vida profissional. Aqui planejei e 
realizei projetos voltados para o mercado 
profissional, com o apoio da direção, pro-
fessores, alunos e funcionários. Amo estar 

aqui e conviver todos os dias com todos vocês e as gatas”. 
– Professora Eiko Enoki (coordenadora do curso de Gestão 
Comercial)

“Posso definir com toda a segurança e com 
todo o meu coração que, desde que iniciei os 
meus estudos na Fatec Ipiranga, abriram-se 
portas com as quais eu sonhava há muito tempo 
e que pareciam inacessíveis para mim. 

      Estudar em uma instituição pública, em um curso com a 
melhor nota, é uma oportunidade incrível. Agradeço a todos 
os professores e colegas por compartilharem este momento 
tão importante comigo”. – Rafaela Soares Lima (aluna do 
segundo semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos)
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“A Fatec Ipiranga foi criada em setembro 
de 2008, porém suas atividades só iniciaram 
no dia 22 de fevereiro de 2010. Nesse dia, 
a direção da unidade fez a aula inaugural 
e apresentou as instalações aos alunos. Na 

verdade, aulas mesmo só tivemos a partir do dia 23 de 
fevereiro, na sala 1, onde atualmente é o laboratório 3. 
Dessa forma, eu fui a primeira professora a ministrar au-
las no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 
Fatec Ipiranga. Esse fato me deixa muito feliz, pois pude 
me dedicar a um projeto que estava iniciando, conhecer 
e conviver com pessoas incríveis.
Claro que a primeira turma é especial, pois vivenciamos 
tudo pela primeira vez: primeira aula, primeiras provas, 
primeiros estágios, Trabalhos de Graduação, primeiros 
formandos, além de vermos a construção do segundo 
prédio, a chegada de novas turmas e novos professores. 
Porém todos os alunos que passaram e estão na Fatec 
Ipiranga representam e carregam um pouco dessa 
história. Hoje, ao relembrar os 10 anos, posso afirmar que 
o projeto é bem-sucedido, pois novos cursos surgiram, 
todos estão bem avaliados pelo Conselho Estadual de 
Educação e com ótimas notas no ENADE. Mas, a avaliação 
mais importante, a meu ver, é a aceitação dos alunos da 
Fatec Ipiranga no mercado de trabalho, além do sucesso 
profissional dos egressos”. – Professora Ana Cláudia Melo 
Tiessi de Oliveira (docente do curso de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas)

“Uma excelente faculdade. Com professores 
extremamente qualificados e comprome-
tidos, não apenas no ensino mas também 
para o encarreiramento no mercado de tra-
balho. Possui uma ótima infraestrutura, dis-

ponibilizando laboratórios de tecnologia que impulsionam 
o aprendizado dos alunos. Sou do 6º semestre em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas e fico muito feliz em poder 
dizer que faço parte da história da Fatec Ipiranga!” – Igor 
Nogueira Castilho   (aluno do sexto semestre do curso de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

“A Fatec contribuiu muito para minha 
carreira profissional, em particular, 
promovendo eventos dos quais sempre 
participei. Entre esses eventos, posso citar 
Hackathons e Maratonas de Programação. 
Além dos desafios técnicos muito interes-

santes, esses ambientes são muito propícios para conhe-
cer gente nova, trocar ideias e opiniões, fazer o conhecido 
“networking”. Essa motivação dentro da Fatec me levou a 
participar de eventos externos também, como o Hackathon 
BlueHack da IBM, empresa em que trabalho atualmente. 
Houve um outro, também, chamado Angelhack, que tive a 
oportunidade de vencer com colegas de outras instituições. 
Nessa competição existiam categorias diferentes: Call4Code, 
Code4ACause e o desafio da Hurrify. Meu time venceu esse 
último. O ramo da empresa envolve Internet das Coisas e 
Blockchain, assim nossa ideia se encaixou perfeitamente em 
seu nicho de mercado. Fizemos um protótipo de carteira de 
vacinação digital, utilizando Blockchain para assegurar que 
a carteira não tivesse sua integridade corrompida. Para isso, 
ela recebia como parâmetro de entrada um dispositivo de 
Internet das Coisas com as vacinas já gravadas. Isso facilita a 
consulta de vacinas já registradas pela carteira digital, pois 
o dispositivo serve como um botão para cada vacina. A Fatec 
Ipiranga foi um ótimo catalizador, eu aprendi muitas coisas e 
aprendi a ter perseverança, além disso, é um nome com peso 
no mercado de trabalho”. - Sabrina Regina de Oliveira (ex-
-aluna do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

ENCONTRO DE GECOM
 No dia 03/10, das 19h30 às 21h30, acontece no Auditório 
da Fatec Ipiranga, o IX Encontro de Tecnologia do Curso de Gestão 
Comercial. Na oportunidade, a Professora Alice Salvo Sosnowski 
ministrará a palestra intitulada “Soft Skill”. Participe!

ALUNO DA FATEC IPIRANGA É CLASSIFICADO
EM PROGRAMA DE INTERCÂMBIO 

 O aluno do curso de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Fatec Ipiranga, Caio Mozer Nunes, foi um 
dos primeiros 50 convocados para participar do Programa 
de Mobilidade Acadêmica Internacional do Centro Paula 
Souza. O Programa de Intercâmbio Acadêmico semestral 
contempla a vaga na Instituição de Ensino Superior (IES) 
estrangeira, com a isenção da taxa de matrícula e das 
mensalidades. As demais despesas com a viagem são de 
responsabilidade do estudante. Parabéns, Caio!

EXPEDIENTE

            Reportagem e Edição:
Prof. Me. Gleice De Divitiis (MTB: 35.976-SP)

            Conselho Editorial:
Prof. Ms. Fabiana Serralha Miranda de Pádua
Prof. Ms. Eiko Enoki
Prof. Dra. Patricia Sales Patricio

“Já tive várias experiências como professo-
ra e coordenadora. Mas, a Fatec Ipiranga é 
um grande desafio, pois não é só um en-
volvimento profissional. Os alunos são muito 
especiais, as pessoas que estão ali tra-

balhando firmemente são mais que especiais. Então, não é 
possível realizar o trabalho e só. É necessário fazer mais 
do que isso, é preciso superar as dificuldades peculiares de 
cada tarefa e, também, superar-me a cada resultado obtido!” 
– Professora Andreia C. G. Machion (coordenadora do cur-
so de Análise e Desenvolvimento de Sistemas)
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AULA PRÁTICA NO PERGAMON HOTEL
 Dia 17/09, os alunos do terceiro semestre do curso 
de Eventos participaram de uma aula prática, sobre pre-
paração de mesa para café da manhã, no Pergamon Hotel, 
situado na Rua Frei Caneca, nos Jardins. A aula fez parte 
das atividades da disciplina de Alimentos e Bebidas, mi-
nistrada pelo Professor Ataulfo João dos Santos.
 A visita começou com um café da manhã nas de-
pendências do hotel, que teve como objetivo ambientar o 
aluno nesse tipo de espaço. Foram servidos sucos varia-
dos, frios, frutas e diversos tipos de pães e bolos, além 
de pratos quentes, como ovos mexidos e bacon. Em se-
guida, os funcionários do hotel apresentaram o setor de 
eventos e mostraram os espaços que são utilizados para 
realização de cursos e reuniões empresariais, bem como 
a dinâmica de “coffee breaks” e “welcome coffees”.  Pos-
teriormente, foi disponibilizado um espaço, preparado 
pelo hotel, para que o Professor Ataulfo pudesse mostrar 
aos alunos as técnicas de preparação de mesa para café 
da manhã. Na oportunidade, foram apresentadas diver-
sas possibilidades de organização de talheres e outros 
utensílios. Os presentes também puderam conferir uma 
pequena oficina sobre dobradura de guardanapos.

ELEIÇÕES CONGREGAÇÃO – FATEC IPIRANGA
 Até 27/10, estão abertas as inscrições, referente ao pro-
cesso eleitoral para alunos e docentes que queiram representar os 
seus pares na Congregação da Fatec Ipiranga. A Congregação é 
um órgão colegiado que tem como intuito supervisionar as ativi-
dades acadêmico-administrativas da unidade. Nas reuniões, são 
aprovadas normas e regimentos, verificados resultados da faculda-
de, entre outras atividades. O órgão é composto pela diretora, coor-
denadores de curso e representantes (discente, docente e do corpo 
técnico-administrativo). Confira, abaixo, o calendário e participe!

IX ENCONTRO DO CURSO DE GRH
 Nos dias 01 e 02/10, das 19h30 às 21h30, acontece no 
Auditório da Fatec Ipiranga, o IX Encontro do Curso de Tecnologia 
em Gestão de Recursos Humanos Fatec Ipiranga – Pastor Enéas 
Tognini. No primeiro dia do evento, a advogada, Luciana Vitalina 
Firmino da Costa, ministrará a palestra “Assédio Moral e Sexual – 
O papel do profissional de RH”. Em 02/10, a Professora Dra. Ana 
Cristina Limongi-França abordará o assunto: Qualidade de Vida no 
Trabalho – tendências e inovações.

DISCENTE:

EVENTO                               DATA

 Divulgação                             17/09/2018 a 20/09/2018

    Inscrição                                21/09/2018 a 27/10/2018

 Publicação Lista elegíveis                          28/09/2018

Recurso                                                 01/10/2018

    Publicação Resultado Recurso          02/10/2018

  Votação                                        03/10/2018 a 09/10/2018 (exceto sábado)

  Publicação da Apuração Final 10/10/2018 a partir das 15h00

SEMANA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
 A Semana de Responsabilidade Social da Fatec Ipiranga 
aconteceu entre os dias 17 e 23 de setembro, com o intuito de estimular 
o vínculo da comunidade acadêmica.  Contudo, desde o semestre pas-
sado, a unidade já desenvolveu diversas atividades, como por exemplo:
    •Acessibilidade Tecnológica para Melhor Idade, que já se encontra 
em sua quinta turma (Prof. Caio);
    •Plantão de Esclarecimento de Dúvidas Jurídicas (Prof. Rony);
     •Criação do Comitê de Políticas Antidiscriminatórias. (Prof. Rony);
    •Setembro Amarelo - Campanha Brasileira de Prevenção ao 
Suicídio;
   •Palestra sobre Diversidade Sexual e Cidadania, ocorrida em agosto, 
com Cassio Rodrigo, Coordenador Estadual de Políticas para a Diversi-
dade Sexual, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
   •Plantão para a Solução de Dúvidas sobre a Declaração de Imposto 
de Renda – Pessoa Física, ocorrida em abril. (Prof. Renato);
    •Oficina de bonecas Abayomi que se realizou no semestre passado 
em comemoração ao dia das mães.
 De acordo com a diretora geral da Fatec Ipiranga, Professora 
Fabiana Serralha Miranda de Pádua, “se pensarmos na Fatec Ipiranga, 
a responsabilidade social é devolver ao entorno, à comunidade em 
geral, o investimento que foi feito em sua constituição e mostrar que 
não formamos apenas profissionais capacitados e éticos, mas tam-
bém, cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais”.
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SETEMBRO AMARELO NA FATEC IPIRANGA
 De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o suicídio é a única causa de mortalidade que 
não teve redução no número de casos nos últimos 50 
anos. Porém, mesmo que o assunto ainda seja tabu, 
a divulgação de informações sobre o tema é uma das 
principais formas de combater o problema. A campanha 
Setembro Amarelo, criada em 2014, pelo Centro de Va-
lorização da Vida (CVV), tem o intuito de conscientizar 
sobre a prevenção do suicídio e alertar toda a população 
sobre o assunto.
 Os dados são alarmantes. Segundo o CVV, 32 
brasileiros se suicidam por dia no país, taxa superior às 
mortes causadas por câncer e Aids. De acordo com a 
OMS, nove em cada dez casos poderiam ser preveni-
dos. E, segundo dados da Organização das Nações Uni-
das (ONU), o suicídio é a segunda principal causa de 
morte entre jovens de 15 e 29 anos de idade, com mais 
de 800 mil casos por ano em todo o mundo. 
 Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 
188 (atendimento 24 horas e sem custo de ligação),  pes-
soalmente (nos 93 postos de atendimento) ou pelo site 
www.cvv.org.br, por do chat  e-mail. Nesses canais, são 
realizados mais de 2 milhões de atendimentos anuais, 
por aproximadamente 2.400 voluntários, localizados em 
19 estados mais o Distrito Federal.

VISITA À EQUIPOTEL
 Os alunos do quinto semestre do curso de Eventos re-
alizaram, nos dias 14 e 21 de setembro, visitas à 56ª Equipotel, 
tradicional feira de hospitalidade da América Latina e, que nes-
te ano, aconteceu no São Paulo Expo Exhibition & Convention 
Center, localizado à Rodovia dos Imigrantes. A Professora Ma-
gali Amorim Mata, responsável pela disciplina de Fundamentos 
da Logística Aplicada, acompanhou os estudantes. 
 A visita teve como objetivo proporcionar a vivência da 
montagem de um evento de grande porte. Assim, no dia 14, os 
alunos tiveram a oportunidade de fazer uma visita monitorada 
em que se mostrou toda a rotina de preparação e montagem de 
stands e dos espaços receptivos. Já no dia 21, puderam compa-
rar o que viram com o evento já em funcionamento.
 Para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo ocupa 
posição privilegiada nesse mercado. Segundo o site Visite São 
Paulo, a cidade recebeu em 2017, 15,44 milhões de visitantes. 
Desses, 12,69 milhões foram visitantes domésticos e 2,75 mi-
lhões, internacionais. Com isso, houve um crescimento de 5,5% 
e 4,2% em relação ao ano anterior.

ERRATA
 Na edição anterior, na nota intitulada “Palestra 
Promoção de Eventos”, a informação sobre a ativida-
de foi publicada de forma equivocada. A palestra re-
alizada em 14 de agosto, foi organizada apenas pela 
Professora Bárbara Gambaré e os alunos do segundo 
semestre do curso de Eventos. No dia 10/08, organi-
zada pelos estudantes do quinto semestre de Eventos 
e pela Professora Magali Amorim, aconteceu outra pa-
lestra com o tema “Organização de Eventos”, dessa 
vez, ministrada por L.C. Farias.

FATECANO SANGUE BOM
 Dia 20 de setembro, aconteceu na biblioteca da 
Fatec Ipiranga mais uma edição do evento Fatecano 
Sangue Bom. Na oportunidade, alunos, colaboradores 

e comunidade externa puderam doar sangue.

VENHA SAMBAR
 Dia 22/09, a Fatec Ipiranga realizou o evento 
Venha Sambar, com a participação da Bateria da Escola 
de Samba CRCBES Brinco da Marquesa. Durante uma 
hora, alunos, colaboradores e comunidade externa pude-
ram se divertir no ritmo de muito samba. A atividade faz 
parte da comemoração dos 10 anos da unidade.
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IX ENCONTRO DE TECNOLOGIA EM EVENTOS
 E GESTÃO COMERCIAL – MATUTINO

 No dia 03/10, das 8h15 às 11h15, no Auditório da Fatec 
Ipiranga, acontece o IV Encontro de Tecnologia em Eventos e Ges-
tão Comercial, referente ao período matutino. Na oportunidade, 
haverá duas atividades: a primeira será uma palestra com o tema 
“Felicidade”, ministrada pela psicóloga Carolina N. A. Almeida. Já 
o segundo evento será uma oficina sobre Marketing Digital, que 
estará sob a responsabilidade da Professora Sonia Avallone. 
Participe!

VENHA SAMBAR
 Dia 22/09, a Fatec Ipiranga realizou o evento 
Venha Sambar, com a participação da Bateria da Escola 
de Samba CRCBES Brinco da Marquesa. Durante uma 
hora, alunos, colaboradores e comunidade externa pude-
ram se divertir no ritmo de muito samba. A atividade faz 
parte da comemoração dos 10 anos da unidade.

IX ENCONTRO DO CURSO DE ADS 
 Nos próximos dias 03 e 04/10, acontece o IX Encon-
tro de Tecnologia do Curso de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Fatec Ipiranga. Na oportunidade, serão rea-
lizadas duas atividades: no dia 03/10, das 19h30 às 21h, no 
Auditório, em conjunto com o curso de Gestão Comercial, 
ocorre a palestra intitulada “Soft Skill”, ministrada pela Pro-
fessora Alice Salvo Sosnowski. Já no dia 04/10, será realiza-
da no período vespertino, a Meia Maratona de Programação, 
organizada pelo Professor Rodrigo Bossini. A atividade terá 
o objetivo de mostrar aos alunos dos semestres iniciais o 
funcionamento de uma maratona de programação, além de 
manter os estudantes dos semestres mais avançados pron-
tos para a participação em eventos como esse. O formulário 
para a inscrição na maratona será disponibilizado em breve. 

PARTICIPE DO IX ENCONTRO DO CURSO DE EVENTOS DA FATEC IPIRANGA!
Nos próximos dias 03 e 04/10, a Fatec Ipiranga promoverá o IX Encontro do Curso de Eventos. As oficinas 

serão realizadas no período matutino. Confira a programação completa no cartaz abaixo e participe!


