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“Venci desafios e concluí minha missão”, avalia professora Patrícia Helena
Tininho Júnior

Ex-diretora da Faculdade de Odontologia e ex-diretora geral da FEB conta experiências vividas na instituição
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SUPERAÇÃO: Profª. Drª. Patrícia Helena considera ter vencido os desafios e cumprido sua missão enquanto ex-diretora geral do Unifeb

“Devo muito a todas as pessoas com as quais compartilhei a minha gestão”. A gratidão expressa nos olhos e
nas palavras da professora-doutora Patrícia Helena Rodrigues de Souza revela o sentimento de quem soube delegar funções e fez de sua gestão uma partilha de boas
experiências, algumas difíceis, como ela mesmo relatou,
mas que trouxeram mais do que conquistas profissionais,
mas acima de tudo, crescimento pessoal e maturidade de
quem enfrentou grandes batalhas à frente de um curso e

de toda uma instituição. A dra. Patrícia contribuiu para
que a graduação em Odontologia se tornasse o grande
curso que é hoje, atraindo centenas de universitários para
Barretos. Como diretora geral, ela aponta duas conquistas importantes que mudaram a história da instituição de ensino:
a unificação das faculdades isoladas e o processo para que o
Unifeb atingisse o patamar de Centro Universitário. Depois de
muito trabalho e dedicação, ela resume toda a sua tragetória
em uma única frase: “Tenho a sensação de dever cumprido,
desafios vencidos e missão concluída”.
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Henrique Ernesto de Oliveira Bianco é diretor da
HM Engenharia do grupo
Camargo Corrêa. Além
de ex-aluno da 5ª Turma
de Engenharia Civil em
1974 ele foi professor da
instituição e chegou à
vice-direção da FAENBA
– Faculdade de Engenharia de Barretos.
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UNIFEB: Importante base profissional
Sou Larissa Mello, filha de professores de matemática e empresários, então
desde criança sempre tive admiração
por cálculos e controles. No colegial eu
já sabia que queria fazer Administração
e nesta mesma época abriu o curso na
FEB, por meio da FADA – Faculdade de
Administração e Direito. Entrei e conclui o curso na 2ª Turma com colação
de grau em 2001 e posso afirmar que
realmente descobri minha profissão.
Nesta época minha mãe era proprietária de uma Empresa de fretamento de ônibus e eu tentava colocar em
prática alguns ensinamentos do curso.
Com um olhar para turismo e também
para eventos, as oportunidades foram
surgindo. O curso de Administração é
abrangente, e no decorrer dos anos fui
cativada por ações promocionais, venda de convites e organização de eventos, ainda de maneira informal durante
a faculdade, mas em seguida fui contratada por Os Independentes para ser
a Coordenadora do Departamento de
Turismo da associação, responsável
pelo movimento e receptivo turístico
da Festa do Peão de Boiadeiro. Nesta
época efetivamente coloquei em prática
os ensinamentos, pois era responsável
em coordenar as ações para captação
de Agentes de Turismo, controle dos
dados, distribuição de materiais, divulgação em Feiras de Turismo Nacionais
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e Internacionais, venda, distribuição e
controle de ingressos antecipados às
excursões. E ainda organizar toda a
logística de atendimento aos turistas
durante a Festa do Peão de Boiadeiro
de Barretos e em outros eventos realizados por Os Independentes. Realmente
a escola e a vivência da prática profissional me possibilitaram definir linha e
modelo de gestão. Há 5 anos fui convidada a trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos onde sou Coordenadora de Campanhas no Departamento de
Captação e Desenvolvimento. Continuo
organizando eventos, mas também gerencio projetos – sou responsável em
avaliar, viabilizar e oferecer suporte às
ações realizadas pelo setor ou por terceiros em prol do hospital; coordeno
diversas campanhas, tais como “Sua
Nota Vale uma Vida”, “McDia Feliz”,
produção e distribuição do CD e DVD
Direito de Viver, jantares beneficentes,
entre outras estratégias que ajudam o
hospital e me enchem de orgulho profissional. A causa do Hospital de Câncer
de Barretos é mais do que prestar serviços públicos de excelência, é acima
de tudo salvar vidas. Hoje, tenho este
compromisso profissional. Claro que,
além de Bacharel em Administração,
me profissionalizei com curso Técnico
em Turismo, MBA Economia e Negócios de Turismo na FIPE, Gerenciamento de Projetos na FGV, mas com certeza

a base de conhecimento e abrangência
do curso de administração me habilitou a conseguir atuar, com flexibilidade e comprometimento, em diversas
áreas. Não parei nunca de aprimorar o
conhecimento e melhorar o modelo de
gestão das empresas onde atuei, e sei
que a base fundamental para isso foi
ter cursado uma boa graduação. Estude. Sempre que achar que já fez tudo o
que pode, faça um pouco mais. Isto é
que faz a diferença no mercado de trabalho. Ouse, é extraordinário.
Larissa Mello
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O secretário municipal de saúde e
interventor da Santa
Casa, Alexander Stafy Franco, é ex-aluno
do curso de Odontologia do UNIFEB.
Ele é formado na 11ª
Turma de cirurgiões
dentistas em 1997.

Ex-diretora geral relembra processo de unificação das faculdades da FEB
Tininho Junior

Patrícia Helena Rodrigues de Souza ressalta importância do trabalho em equipe para as conquistas na instituição

RECONHECIMENTO: A ex-diretora geral do Unifeb, Drª. Patrícia Helena, demonstra olhos e coração gratos aos colegas com
quem compartilhou sua gestão

Sensação de dever cumprido. É com esse sentimento que a professora-doutora Patrícia Helena
Rodrigues de Souza relembra suas conquistas à
frente do Unifeb. Ela ocupou o cargo de diretora
da Faculdade de Odontologia de 1997 a 2001 e
posteriormente foi diretora geral da FEB, passando pelo processo de unificação, deixando o cargo
no final de seu mandato em julho de 2007. Em
todo o seu relato é possível notar uma característica: a gratidão. A professora-doutora Patrícia
Helena mostra-se o tempo todo grata aos colegas
que a acompanharam na difícil missão de unificar as faculdades, até então isoladas, e depois
dar início ao processo para que a FEB se tornasse
Centro Universitário. Com o cuidado e o carinho
de poucos, ela relembrou os nomes que fizeram,
junto com ela, parte dessa importante etapa na
história da instituição.

Quando a senhora iniciou suas atividades no
Unifeb?
Em 1985 eu estava cursando especialização em Periodontia na APCD de Araraquara,
quando fui convidada pelo Prof. Dr. Benedicto Egbert Correa de Toledo para ajudar na
implantação da disciplina de Periodontia em
Barretos. Iniciei minhas atividades na instituição no início de 1986, como “professora
voluntária”, junto ao curso de Odontologia.
Na verdade, foi um grupo de profissionais que
iniciaram suas atividades como docentes no
curso de Odontologia sem nenhuma remuneração, com o intuito de implantar o curso com
um mínimo de custos. Somente fui contratada em setembro de 1987. E foi ministrando
aulas nas disciplinas de Periodontia e Clínica
Integrada que construí minha carreira como
docente na FEB.

Como a senhora chegou à diretoria da Faculdade
de Odontologia da FEB?
Com o término do doutorado em dezembro de
1996, recebi o convite do Dr. Régis Alonso Verri,
primeiro diretor da Faculdade de Odontologia,
para participar do processo eleitoral para o preenchimento do cargo de direção da faculdade.
Fui nomeada pela então Presidente do Conselho Diretor da FEB, Ednéa Maria Furegati, para
um mandato de quatro anos. Assumiram como
vice-diretora a Profª. Marisa Cândida Regalo e
como coordenador o Prof. José Roberto Miziara
Yunes. E posteriormente, assumiu como coordenadora a Profª. Dra. Juliemy Aparecida de Camargo Scuoteguazza. Na secretaria contávamos
com Luiza Ali. Iniciamos os trabalhos em abril
de 1997, substituindo os Profs. Walter Antonio
de Almeida e José Umberto Bampa, diretor e vice-diretor, respectivamente.
O que a senhora destaca no período de sua
gestão à frente da Faculdade de Odontologia?
Tínhamos a consciência do excelente trabalho
realizado pelos nossos antecessores e a grande
responsabilidade de colocarmos o curso de odontologia da FEB entre os melhores do Brasil. Quero
ressaltar a grande colaboração de nossos professores e funcionários em processar e difundir, junto
aos alunos, as mudanças pedagógicas no curso.
Nesse processo de transformação e amadurecimento, duas pessoas foram essenciais: a Profª. Dra.
Lisete Diniz Ribas Casagrande e a Psicóloga Joseli
Vivo Quintana. Finalizamos nosso mandato, eu e
a professora Marisa, com a consciência do dever
cumprido e com a satisfação de entregar a direção
da FOFEB para três pessoas totalmente integradas
na gestão do curso, como diretora a Profª Dra. Juliemy Aparecida de Camargo Scuoteguazza, como
vice-diretor o Prof. Dr. Carlos José dos Santos
Pellegrino e a coordenadora Profª. Dra. Mírian
Eiko Tanimoto. A continuidade das estratégias
pedagógicas fez com que os resultados se materializassem em 2001, 2002 e 2003 onde o curso de
Odontologia de Barretos obteve três conceitos “A”
consecutivos no Provão do MEC.
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Após deixar a diretoria da Faculdade de Odontologia, como a senhora deu sequência ao seu
trabalho na instituição?
Retornei a exercer as atividades como docente
junto ao curso de Odontologia. Em 09 de janeiro
de 2002 fui nomeada Diretora Geral da Divisão
Universitária da FEB pelo presidente do Conselho
Diretor, André Luiz Rezek. Esse cargo foi ocupado
pela primeira vez pela Profª. Dra. Maria Luiza de
Paiva e Silva Lélis. O objetivo principal de resgatar este cargo, previsto no estatuto, foi para dar
início ao processo de unificação das faculdades
isoladas da FEB: Faculdade de Engenharia, Faculdade de Ciências, Faculdade de Odontologia e
Faculdade de Administração e Direito.
Como foi o processo de unificação das faculdades isoladas da FEB?
O processo de unificação demandou muitas
reuniões com comissões específicas para estudar
as mudanças no estatuto, nos regimentos, na estrutura organizacional e outras.
O envolvimento dos professores, diretores,
funcionários e membros do Conselho Diretor foi
excepcional, com uma participação a destacar
do dr. Neyton Fantoni no estudo das alterações
do estatuto da FEB. A aprovação da unificação
das faculdades pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) foi publicada no Diário Oficial em
12 de junho de 2003. A partir de 1º de julho do
mesmo ano instituíram-se as Faculdades Unificadas da FEB e extinguiram-se as faculdades
isoladas. Considero este um grande passo em direção ao Centro Universitário. Com a instalação
de uma estrutura organizacional unificada e com
um novo organograma administrativo, a Direção
Geral passou a ser exercida por mim e por um
vice-diretor geral, o Prof. Dr. Olívio Carlos Nascimento Souto, com um mandato de quatro anos,
até 30 de junho de 2007.
Quais foram os desafios da instituição nessa
nova etapa?
A unificação das unidades acadêmicas e administrativas pela legislação estava implantada,
porém para colocarmos em prática teríamos que
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vencer o medo, a dificuldade de mudar, de ceder, de compartilhar e de confiar. O desafio foi
muito grande, hoje vejo que naveguei em águas
muito profundas e entre erros e acertos sobrevivi
porque tive ao meu lado pessoas experientes e
sábias. Na direção geral tivemos, ainda, o prazer de compartilhar a experiência dos Profs. Drs.
Sebastião Hetem, João Antonio Galbiati, Maria
Luiza de Paiva e Silva Lélis, Amélia Hamze de
Castro e o amparo de muitos funcionários técnicos administrativos, mais diretamente de Maria
Cristina M. Benincasa, Sonia Augusto Lopes e
Edna da Silva Juliam.
Como foi o processo para que a FEB se tornasse Centro Universitário?
Os trabalhos para elaboração do projeto do
Centro Universitário iniciaram em janeiro de
2004, com atividades divididas entre mim e o
Prof. Olívio, como por exemplo, a elaboração do
Projeto Pedagógico e Plano de Desenvolvimento
Institucional, além de todos os demais trabalhos
inerentes à Direção Geral, como reuniões de colegiados e com coordenadores, professores e funcionários, visitas, viagens, eventos, congressos,
cursos, reuniões, elaboração de procedimentos,
normas, regulamentos, portarias e juntamente
com a Direção Administrativa, a verificação da
disponibilidade, ampliação, modernização da infraestrutura que atendia às atividades acadêmicas, assim como a aquisição de material e equipamentos com a mesma finalidade. Foram essas
e muitas outras demandas até que conseguimos
finalizar a elaboração do material necessário
para iniciarmos o processo de credenciamento
para Centro Universitário. Posteriormente tivemos muitas idas e vindas ao Conselho Estadual
de Educação, atendendo a todas as solicitações.
A aprovação era somente uma questão de tempo. Deixei a Direção Geral, com o vencimento do
mandato em 30/06/2007, com a satisfação de ver
dois novos cursos aprovados, o de Zootecnia e o
de Agronomia, a aprovação do credenciamento
do ISE, e os demais cursos sem nenhuma pendência quanto ao reconhecimento e renovação
de reconhecimento.

O engenheiro José
Walter Dal Moro
Filho é ex-aluno do
curso de Engenharia
Civil do UNIFEB, da
18ª Turma em 1987.
Ele é o atual secretário municipal de
obras e foi membro
do Conselho
Diretor no biênio
2009 / 2011.
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GRATIDÃO: Profª. Patrícia Helena relembra as amizades e os
momentos de companheirismo em sua trajetória no Unifeb.

Como a senhora avalia sua contribuição e participação na história da instituição?
Não tenho uma visão completa de minha atuação e contribuição na FEB, como docente e diretora, nestes últimos 27 anos, e nem penso muito
sobre isso, mas tenho uma perfeita noção do que
a FEB fez por mim, para meu crescimento e desenvolvimento a nível pessoal e profissional e
agradeço muito por tudo. Tenho a sensação de
dever cumprido, desafios vencidos e missão concluída. Fiz grandes amizades, tive minha família
sempre na retaguarda e o apoio incondicional de
meu marido João Paulo Thomaz de Aquino, engenheiro de alimentos formado pela FEB. Tudo
isso fez muita diferença.
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Rodrigo Franco
Malaman é advogado formado pela 4 ª
Turma de Direito do
UNIFEB. Responde
pela procuradoria jurídica do município
e é membro do Conselho Curador no
biênio 2013 / 2015,
como representante
do poder executivo.
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Personagem histórico

Ex-diretor da Faculdade de Engenharia relembra trajetória no Unifeb
Tininho Júnior

Farid Carvalho Mauad conta sua história como aluno, professor e diretor na instituição

TRAJETÓRIA DE SUCESSO: Farid Carvalho Mauad é ex-aluno
e ex-diretor da Faculdade de Engenharia de Barretos

O professor Farid Carvalho Mauad teve uma
trajetória para poucos no Unifeb. Foi um dos três
únicos alunos a cursar, juntamente com a Profª.
Maria Luiza de Paiva e Silva Lélis e o Prof. Valter

Matos Piola, três graduações na instituição: Engenharia Elétrica, Física e Matemática. “Foi um período bem puxado, os cursos eram difíceis, eu tive
que trancar ao longo do período algumas matérias e acabei levando mais tempo para me formar.
Concluí o curso de Engenharia Elétrica em seis
anos ao invés de cinco”, contou Farid, que em seu
primeiro ano de graduação escreveu uma apostila
de Física e no terceiro ano de Engenharia Elétrica começou a lecionar para os alunos do primeiro
ano, além dar aulas também em escolas estaduais e em cursos pré-vestibular de São José do Rio
Preto. “Assim que me formei, continuei a dar aula
na FEB e passei a lecionar em faculdades como o
Mackenzie e FAAP, em São Paulo”, acrescentou.
Farid Mauad foi diretor da Faculdade de Engenharia de Barretos por dois mandatos, de 1985 a
1992, período do qual destaca uma grande conquista para a instituição. “O curso noturno de Engenharia que existe hoje no Unifeb foi conquistado na minha gestão, e naquele momento isso foi
de grande importância porque os cursos de Engenharia estavam em baixa e a receita da Fundação

em relação a esses cursos havia reduzido muito.
Os jovens precisavam trabalhar para se manter e
fazer um curso de cinco anos nessas condições
era difícil”, ressaltou.
“Tenho um carinho especial pela FEB, porque a
minha formação e o que eu aprendi foi lá, graças ao conhecimento que adquiri e inclusive aos
tropeços que me fizeram crescer, porque coisas que acontecem e são aparentemente ruins
contribuem para o crescimento e fazem a gente
pensar, refletir e melhorar. Tudo o que acontece
serve para dar um passo maior. E por tudo o
que eu vivi, só posso adorar e ser grato a essa
instituição”, concluiu. Farid foi ainda conselheiro do CREA por seis anos, de 1986 a 1992,
período em que também atuou como coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do Estado de São Paulo. Ele foi membro do Conselho
Estadual da Educação por cinco anos, de 2005
a 2009, tendo sido responsável pela avaliação
da FEB no credenciamento de Centro Universitário. O professor pertenceu ao quadro do Unifeb por 22 anos.

| A história contada a partir dos fatos e fotos
Co nhe ça o s e x - di reto r e s d a FA C I B A – Fa c u l d a d e d e C i ê n c i a s de B ar r et os
Maria Iginia Sanches
Sales - Jan/1978 a
abril/1985

Ana Leonor Santos
Junqueira Franco fev/1998 a jan/2002

Oscar de Freitas
Vassimon -1969
a dez/1977
Lauro Kfouri
abril/1985
a agosto/1989

1969/1977

1960/1970

1978/1985

1980

Mauri Trevisan
Set/1989
a Jan./1994

1989/1994

1985/1989

1990

Romildo Martins
Sampaio - fev/2002
a julho / 2003

Luiza Maria Pierini
Machado- fev/1994 a
jan/1998

1994/1998

1998/2002

2002/2003

2000
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