
Fatec Bragança Paulista fortalece parcerias com empresas
 O diretor da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista “Jornalista 
Omair Fagundes de Oliveira”, Prof. Dr. Celso Minoru Hara, visitou as empresas 
Tyco Electronics Brasil e Setticom para tratar de convênios de estágio e divulgar o 
vestibular do 1º semestre de 2016. O diretor Prof. Celso também firmou parceria 
com a Blend Estratégia & Design.
 “Nosso foco é fortalecer as parcerias com empresas do município e criar 
oportunidades de estágio aos nossos alunos”, destacou o diretor.
 Nas próximas semanas estão previstos outros agendamentos com empresas 
de Bragança Paulista e região, fortalecendo assim o vínculo empresarial e 
educacional.
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                   O Conselho Estadual de Educação renovou o reconhecimento do curso de 
Gestão Financeira da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista “Jornalista 
Omair Fagundes de Oliveira”. A informação foi divulgada no Diário Oficial no 
dia 18 de setembro.

O reconhecimento ocorre quando o curso obtém conceito igual ou 
superior a 4 (em uma escala de 1 a 5) no Enade (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes). O curso de Gestão Financeira obteve conceito 4 
no Enade de 2012.

Amanda Meneguetti, analista de RH da Tyco, recebe Prof. Celso.

O secretário municipal de Serviços de Bragança Paulista, Moufid Bachir 
Doher, e a vereadora Fabiana Alessandri estiveram na Fatec Bragança Paulista no 
dia 16 de outubro, a pedido do diretor de Serviços Administrativos da instituição, 
Wagner de Jesus Casemiro da Silva, para tratar sobre a infraestrutura do entorno do 
prédio, principalmente em relação à Rua das Indústrias.

Para melhorar o acesso à instituição e minimizar os transtornos causados pela 
poeira, o diretor da Fatec Bragança Paulista, Prof. Dr. Celso Minoru Hara, já havia 
solicitado à Prefeitura de Bragança Paulista providências referentes à infraestrutura 
do entorno do prédio.

Em resposta ao ofício número 108/2015, enviado ao Poder Executivo 
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solicitadas dependiam de verba do convênio PAC, a qual não se encontra disponível até o momento. Porém, em visita à 
Fatec Bragança Paulista, o secretário e a vereadora garantiram futuras melhorias.
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