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Empresas de Bragança Paulista e região 
participam do 1º Café Empresarial na Fatec

A Faculdade de Tecno-
logia de Bragança Paulista 
“Jornalista Omair Fagundes 
de Oliveira” realizou o 1º 
Café Empresarial no sábado, 
dia 16 de abril. O evento 
reuniu 23 representantes de 
empresas de médio e grande 
porte de Bragança Paulista, 
Atibaia e Jarinu.

O encontro teve como 
objetivo apresentar o Centro 
Paula Souza (gestor da uni-
dade) e os cursos superiores 
gratuitos da instituição, re-
forçar as parcerias de estágio 
supervisionado, convidar 
as empresas a promoverem 
processos seletivos de esta-
giários e recém-formados no 
próprio campus, criar parce-
rias para futuras divulgações 
das empresas em eventos na 
unidade, dentre outras ações 
de marketing de relaciona-
mento.

Participaram do evento 

representantes das empresas 
AEP Consultoria Fiscal e 
Tributária, Aeropac Industri-
al, Alves Maq – Móveis para 
Escritório, Banco Santander, 
BP Soluções em TI, Cam-
ping Rio Manso, Distribui-
dora de Água e Gás “Miro 
do Gás”, Farmácia Bioform, 
Hospital Novo Jarinu, Jesus 
Jovito Transportes, Metal 
Check, Odilon Assesso-
ria Contábil, Sakata e Tauá 
Hotel Convention, além 
de representantes do Ciesp 
– Núcleo de Jovens Em-
preendedores; das escolas 
E.E. Fernando Amos Siriani 
e Sesi; do poder público da 
Câmara Municipal de Atibaia 
e Prefeitura de Atibaia.

O diretor da Fatec 
Bragança Paulista, Prof. Dr. 
Celso Minoru Hara, deu as 
boas-vindas aos visitantes 
e iniciou a apresentação, 
falando sobre a unidade e 

o Centro Paula Souza. Os 
coordenadores de curso de 
Tecnologia em Gestão da 
Tecnologia da Informação e 
Gestão Financeira, Prof. Dr. 
Adilson Ralf Santos e Prof. 
Me. Renald Antônio Franco 
de Camargo, e o orientador 
de polo de Gestão Empre-
sarial, Prof. Dr. Alexandre 
Leme Sanches, apresen-
taram os cursos da Fatec.

Posteriormente, a Profª. 
Me. Ana Lúcia Leme Prestes 
falou sobre o estágio super-
visionado e o Prof. Esp. 
Luiz Antonio da Costa Alves 
Feijó explicou o processo do 
vestibular.

Prof. Celso reforçou 
a importância dessa inte-
ração com as empresas e a 
intenção de realizar outros 
encontros para fortalecer as 
ações de marketing de rela-
cionamento. “O evento foi 
sucesso total, tivemos um 

feedback muito positivo das 
empresas”, destacou.

O diretor da unidade 
também agradeceu a todos 
os envolvidos na organiza-
ção do evento, o diretor de 
Serviços Administrativos 
da Fatec Bragança Paulista, 
Wagner de Jesus Casemi-
ro da Silva, a diretora de 
Serviços Acadêmicos, Sa-
manta Mazzolini, a assis-
tente técnico administrativo 
I Fabiana Mie Matsuda, o 
agente técnico e administra-
tivo Cristian Pires de Olivei-
ra, o auxiliar docente Édison 
Kazuo Igarashi, o Prof. Esp. 
Wander Assumpção, a es-
tagiária Bianca Maria Cor-
deiro, os alunos voluntários, 
as funcionárias da limpeza 
da Provac, os vigilantes da 
SC Segurança, além dos co-
ordenadores de curso e dos 
professores que participaram 
das apresentações.
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