DE VOLTA À FACCAMP COMPARTILHANDO AS HISTÓRIAS DE
SUCESSOS DOS NOSSOS EX-ALUNOS
No dia 22 de junho, a FACCAMP realizou às 19h, na sala dois do prédio
três, um evento especial aos alunos egressos que denominou-se: Sala de
Egressos com o slogan “De volta à FACCAMP”, sob a organização e
coordenação do Profº. Me. Mauro Elias Gebran e com o apoio total da Profª.
Diretora Me. Patrícia Gentil. Houve participação do Profº. Dr. Nelson Gentil e do
Profº. Dr. Osvaldo Luiz de Oliveira que deram as boas vindas aos egressos
presentes. Esse trabalho teve origem a partir da ideia da Profª. Dra. Lisete Maria
Luiz Fischer.
O objetivo principal foi reunir os ex-alunos para um momento de
descontração e compartilhamento das diversas histórias de vida pessoal e
profissional que eles contaram ter ocorrido depois da formação na graduação ou
pós-graduação em um dos cursos que a FACCAMP oferece.
Nessa sala contamos com a presença de 51 ex-alunos representando os
cursos de bacharelado de: Gestão Financeira, Administração, Ciências
Contábeis, Logística, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia
Eletrônica, Direito, Comunicação Social, Química, Gestão Ambiental, Marketing.
Também dos cursos de licenciatura em: Física, História, Geografia, Matemática
e Química.
Os ex-alunos presentes representavam os cursos dos anos de 2006 a
2016. Obtivemos a informação que dos ex-alunos presentes 39 atuam na área
do curso de sua formação, enquanto 12 estão desempregados ou próximos de
exercer tais cargos.
O evento foi abrilhantado com a participação ativa de ex-alunos que
deram seus depoimentos, visando compartilhar histórias de sucesso. Como, por
exemplo, o ex-aluno Rogério Bertuci que fez conosco a graduação em Logística,
pós-graduação em Enegnharia Logística, Liderança e Gestão Comercial e ainda
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Gestão Financeira e Controladoria. Graças aos cursos que fez na
FACCAMP, hoje ele é dono da UNIKA – Negócios e Logística, situada na Av.
São Paulo, nº 640 - Vila Arens - Jundiaí/SP.
Além desse aluno, a ex-aluna de graduação em História, a sra. Aglays
Rodarte dos Reis, compartilhou também como foi importante ter cursado na
FACCAMP. Ela teve sua vida pessoal e profissional crescendo constantemente.
Agradecendo pelo significado da FACCAMP em sua vida, pediu em seu
depoimento que a instituição não deixasse morrer um curso tão importante.
O ex-aluno do curso de Direito, o Sr. Marcos Antonio Silva Amorim Filho,
compartilhou sua experiência de ter prestado o exame da OAB ainda enquanto
cursava seu bacharelado e foi aprovado, isso graças ao excelente curso de
Direito que a FACCAMP oferece.
Esse evento não foi o pensamento de uma única pessoa ou um desejo
isolado, mas foi o trabalho exemplar de uma equipe que luta para promover o
melhor para que a FACCAMP obtenha ícone de competitividade no mercado de
cursos superiores.

Profº. Me. Mauro Elias Gebran, dando início à Sala de Egressos.
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Profº. Dr. Nelson Gentil
Vice-Diretor e Mantenedor da FACCAMP

Profº. Dr. Osvaldo Luiz de Oliveira, Coordenador Geral dos cursos
de Pós-Graduações Lato Sensu e Strictu Sensu.

O ex-aluno Rogério Bertuci, dono da ÚNICA – Negócios e Soluções
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Profª. Dra. Lisete Luiz Fischer,
Coord. Química e Engª. de Materiais

Ex-aluno Marcos A. S. Amorim Filho, Direito.

Ex-aluna Aglays R. dos Reis
do curso de História
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