
 

Fatec Jundiaí integra o mês do Patrimônio e realiza 

o 7º Simpósio sobre Patrimônio Histórico e Cultural  

 

O mês de agosto foi de fato um período voltado para as reflexões sobre os patrimônios 

materiais e imateriais de Jundiaí  e como resultado de tantas ações, o Legislativo 

jundiaiense, através da iniciativa do vereador Faouaz Taha, instituiu e incluiu no 

Calendário Municipal de Eventos o “Mês do Patrimônio Histórico”, em agosto, e o “Dia 

do  Patrimônio Histórico”, no dia 17 de agosto. A iniciativa foi bastante comemorada 

pela comunidade científica e acadêmica e pelos cidadãos que participam e trabalham 

com ações efetivas pela preservação do patrimônio.  

Entre os dias 22 e 24 de agosto a Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Jundiaí 

participou do mês do patrimônio realizando com a Prefeitura  a 7ª edição do Simpósio 

do Patrimônio Material e Imaterial, cujo tema abordou os desafios e oportunidades 

sobre o Patrimônio histórico e cultural e sua relação com o desenvolvimento regional 

sustentável.  

O 7º Simpósio foi organizado pelos alunos do 2º e 3 semestres do Curso Superior de 

Eventos com a orientação das professoras Adriana Perroni Ballerini e Sueli Soares 

Batista, nas disciplinas de Cerimonial e Protocolo e Gestão do Patrimônio. O evento 

teve início  com a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, em voz e teclado com os 

alunos Sandra Ramos e Guilherme Mariano.   

O evento foi composto por mesas-redondas e trabalhos apresentados durante os dois 

dias de Simpósio no auditório da instituição e a discussão foi pautada pelos eixos 

temáticos: “Intervenções urbanas e gestão do Patrimônio Cultural e Ambiental em 

cidades”, “Educação patrimonial e ambiental, memória institucional e cultural escolar”, 

“Os novos usos do patrimônio cultural e formação profissional para as áreas do 

Turismo, Hospitalidade e Lazer”. O encerramento do simpósio aconteceu com uma   

visita técnica na Fazenda Ermida, aonde os participantes puderam conhecer as 

instalações e o belo patrimônio material e imaterial que a fazenda apresenta.  



 

Pesquisadores e experts sobre o patrimônio estiveram presentes como foi o caso da 

renomada geógrafa e professora Dra. Maria Tereza Duarte Paes. A professora fez a 

conferência de abertura e abordou sobre os reflexos da preservação dos patrimônios 

nos tempos atuais, por meio de conceitos, legislação pertinente e exemplos práticos.   

 

 

 

Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes (IG – UNICAMP) 

Ana Maria Vieira Fernandes (PUC – Campinas); Gabrielle Cifelli (FATEC – Itu/Barueri) e Prof Dr. André Luís 
Queiroz Blanco (CAU - SP)  



A professora Dra. Gabrielle Cifelli, das Fatecs Itu e Barueri, da comissão organizadora 

do evento, assim como o professor Dr. Francisco del Moral Hernandez, das Fatecs 

Jundiaí e Campinas moderaram as mesas redondas do primeiro dia. Depois houve a 

apresentação dos trabalhos sob diversos temas ligados aos eixos principais de 

discussão.   

 

 

A professora Dra. Sueli Soares dos Santos Batista - que ministra a disciplina de 

Gestão do Patrimônio no Curso Superior de Eventos e moderou a mesa sobre 

Educação Patrimonial e Ambiental, Memória Institucional e Cultura Escolar – é uma 

das idealizadoras do evento e avaliou o simpósio como um evento onde a Fatec é 

praticamente protagonista. “Sem o compromisso e o envolvimento institucional da 

Fatec Jundiaí com os professores, o grupo de estudo, não seria possível. Nos 

sentimos privilegiados em ocupar um espaço que é um patrimônio edificado. 

Formamos profissionais e a nossa instituição não pode estar separada da 

preocupação com esse espaço. Cumprimos mais um ano esse papel”, ressaltou Sueli.   

A professora Sueli adiantou que a proposta de seu grupo tornou o evento um simpósio 

oficial. “Reivindicamos essa perenidade, pois a cada gestão administrativa as coisas 

mudam”. E sobre a conferência de abertura da Dra. Maria Tereza Duarte Paes, Sueli 

foi enfática: “Tive um primeiro contato sobre ela através de um texto seu que foi 

trabalhado com meus alunos na aula de patrimônio cultural. A abordagem dela foi 

fundamental, pois nesta área há um predomínio dos arquitetos, dos historiadores e os 

geógrafos vieram depois para discutir esse tema”, disse.  Para Sueli, a professora 

Maria Tereza demonstra preocupação com conhecimento histórico, mas também com 

a efetiva ocupação dos espaços (patrimônio edificado) e a relação de pertencimento 

que as comunidades possuem.  

 

Prof. Dr. Adalberto da Silva Retto Junior (UNESP Bauru); Prof. Dr. Francisdo del Moral Hernandez 
(Fatecs Jundiaí/Campinas); Prof Dr. Salvador Capri Junior (IG UNICAMP)/  



 

 

 

Já na avaliação do diretor da Fatec Jundiaí, Dr. Francesco Bordignon, “Foi relevante a 

parceria entre a Fatec, a Prefeitura de Jundiaí e o Departamento  do Patrimônio da 

Cidade, principalmente por estarmos num ambiente que inspira a preservação deste 

patrimônio edificado da cidade como o Complexo FEPASA, onde tantas vidas foram 

construídas e aconteceram por aqui.  

 

 

A nossa instituição está envolvida de fato num evento de cunho acadêmico, já que o 

simpósio reflete os anseios da sociedade por meio de trabalhos  apresentados por 

pesquisadores, professores, alunos, profissionais da área e interessados no tema”, 

ressaltou o diretor. Realizamos em um sistema de parceria um evento consolidado, 

que chegou em sua sétima edição com amplo sucesso. 

 

Prof. Dr. Francesco Bordignon – Diretor da Fatec Jundiaí 



 

 

Já o diretor do Complexo FEPASA e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio 

Artístico e Cultural de Jundiaí (COMPAC),  Elizeu Marcos Franco, o diretor do 

Departamento do Patrimônio Histórico  e Cultural do Município, William Roberto 

Paixão, e o gestor de Cultura de Jundiaí, Marcelo Peroni, também fizeram discursos 

enaltecendo o significativo evento acadêmico anual, valorizando o tema patrimônio.      

 

Elizeu Marcos Franco,  diretor do Departamento do Patrimônio Histórico  e Cultural do Município  



 

 

Algumas Fotos do evento 

 

Marcelo Peroni,  Gestor de Cultura do Município de Jundiaí 
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