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info
Alunos do Ensino Médio visitam Fatec Bragança Paulista

Diretor faz parceria de estágio com empresa Setticom

O diretor da Faculdade de Tecnologia 
de Bragança Paulista “Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira”, Prof. Dr. Celso 
Minoru Hara, visitou a empresa Setticom 
para tratar de convênios de estágio e 
divulgar o vestibular do 1º semestre de 
2016.

A Setticom já contratou um estagiário 
do curso de Gestão da Tecnologia da 
Informação e agora quer contratar uma 
estudante de Gestão Financeira.

Professores divulgam vestibular nas escolas de Bragança Paulista e Atibaia

Para colaborar na divulgação do 
vestibular da Fatec Bragança Paulista, os 
professores da unidade visitaram escolas 
estaduais de Bragança Paulista e Atibaia.

Os coordenadores de curso de Gestão 
da Tecnologia da Informação, Prof. 
Luciano Pelissoli, e de Gestão Financeira, 
Prof. Renald Antônio Franco de Camargo, 
o coordenador do vestibular, Édison Kazuo 
Igarashi, e os docentes Cristina Becker 
Matos Nabarro, Dércia Antunes de Souza, 
Jefferson Tadeu de Godoi Pereira, Luiz 

Antonio da Costa Alves Feijó, Luzimar 
Goulart Gouvêa e Patrícia Klinkerfus de 
Campos visitaram as escolas estaduais e 
conversaram com os alunos do terceiro ano 
do Ensino Médio sobre a faculdade, os 
cursos oferecidos na Fatec e o vestibular.

O diretor da Fatec, Prof. Dr. Celso 
Hara, destacou a importância desse contato 
com os alunos e agradeceu o empenho dos 
coordenadores e dos professores. O diretor 
também destacou que vai dar continuidade 
a essa ação no próximo vestibular. 

O diretor da Faculdade de Tecnologia 
de Bragança Paulista “Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira”, Prof. Dr. Celso 
Minoru Hara, e os coordenadores de curso 

de Gestão da Tecnologia da Informação, 
Prof. Luciano Pelissoli, e de Gestão 
Financeira, Prof. Renald Antônio Franco 
de Camargo, receberam, no dia 4 de

novembro, os alunos do segundo e terceiro 
anos do Ensino Médio de duas escolas 
estaduais de Atibaia: Profª. Circe Teixeira 
Musa e Silva, localizada no bairro Jardim 
Maracanã, e Profª. Zilah Barreto Pacitti, no 
Portão.

Cerca de 70 alunos participaram da 
visita, cujo contato foi feito pelo diretor de 
Serviços Administrativos, Wagner de Jesus 
Casemiro da Silva.

O s  e s t u d a n t e s  c o n h e c e r a m  a 
in f raes t ru tu ra  do  p réd io  e  fo ram 
convidados a prestar o vestibular para 
concorrer a uma das vagas nos cursos de 
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 
Informação, Gestão Financeira e Gestão 
Empresarial.
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