Ex-aluno,
Diante das novas tecnologias e das facilidades das mídias sociais, o Singular em Revista se transformou em
um perfil no Facebook, com atualizações semanais, deixando você por dentro de tudo o que está
acontecendo no universo SINGULAR. Nossa intenção é resgatar as memórias singularianas e auxiliar no
reencontro dos amigos dessa agradável época. Por isso, sua participação é muito importante!
Divulgue o Singular em Revista para outros amigos e envie notícias sobre suas conquistas.

Notícias em Destaque:
Singularianos são aprovados em universidades de ponta
Ainda estão sendo divulgadas as listas dos vestibulares mais concorridos do País e novamente o Colégio
Singular e Singular-Anglo chegam neste período do ano com a sensação de dever cumprido, já que o número
de aprovados deve ultrapassar a marca de 2 mil.
Até o momento já são mais de 180 aprovados na primeira chamada do SiSU – Sistema de Seleção Unificado,
sendo 104 na UFABC – Universidade Federal do ABC; mais de 150 na Fuvest e Unicamp, além de outras
centenas em conceituadas universidades como Mackenzie, PUC/SP, Insper, FMABC, Mauá, FEI, UFSCar,
Termomecânica e as militares Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) e Academia da Força Aérea
(AFA).

Curiosidades Singulares...
Agora é festa!
Quem foi aluno do Singular sabe exatamente o que representa a Festa da Vitória! Certamente ela é um marco
na vida de todo singulariano que comemora o término de um ciclo e o início de um novo como universitário.
Para comemorarem juntos esta conquista, o Colégio Singular e Singular-Anglo realizaram na última sextafeira (6 de fevereiro) a 11ª edição da Festa da Vitória, com a presença de boa parte dos aprovados, professores
e membros da direção.
Foi um momento inesquecível e de muita alegria e descontração.

Destaques na maratona 2015
Nesta maratona de vestibulares, além do número recorde de aprovações, diversos singularianos fizeram bonito
e deram um show de conhecimento e comprovaram a excelência e qualidade do ensino singulariano.
Entre os destaques podemos citar diversos alunos, como Gabriel Calsoni, primeiro lugar na Fuvest e na
Unifesp no curso de Terapia Ocupacional, direto do terceiro ano; Nadim Ali Saadi, segundo lugar na
UniSanta, no curso de Engenharia de Petróleo; Gustavo Ferreira, aprovado em primeiro lugar em Jornalismo
na Cásper Libero e Gabriel de Goes, aprovado em Artes Cênicas em 5º lugar na Fuvest e 10º na Unesp, além
da Unicamp. Já Luiz Felipe Roque foi segundo lugar na Faculdade de Direito São Bernardo e a aluna
Isadora Gomes poderá escolher entre São Camilo, USF e Fameca para cursar Medicina.

Singulariana comemora aprovações nos exames de Cambridge
O Singular Idiomas e sua coordenadora, a ex-aluna Maria Beatriz Affonso, estão comemorando o sucesso
dos seus alunos no último Exame de Cambridge, com 100% de aprovações.
Por meio da avaliação, fica comprovada a qualidade de ensino do Singular Idiomas nos exames Ket (Key
English Test for Schools) e Pet (Preliminary English Test for Schools), da Universidade de Cambridge. As
avaliações servem como reconhecimento do nível de inglês e avaliam as habilidades linguísticas nas situações
cotidianas da comunicação.
Vale lembrar que o Singular Idiomas está com inscrições abertas, os cursos são voltados para alunos e não
alunos.

Ex-aluno vence reality show no SBT
Nas edições passadas no SR – Singular em Revista já tínhamos “cantado a bola” de que o singulariano
Arthur Sauer era um dos favoritos ao grande prêmio do reality show Cozinha sob pressão, do SBT.
As previsões de fato se confirmaram e após eliminar 14 candidatos, o ex-aluno levou para casa R$ 100 mil
reais em barras de ouro e comprovou que é bom no que faz e foi escolhido pelo apresentador Carlos
Bertolazzi, como o chef que mais conseguiu superar a pressão da cozinha.
Segundo Arthur, participar do programa foi uma experiência única, além de atuar com 14 cozinheiros de nível
elevado e ter acesso a uma cozinha e produtos extraordinários. "Durante o programa fiz bons amigos,
inclusive a Bia, que esteve comigo na final, sem dúvida os momentos mais difíceis do programa era a
eliminação e os de mais inspiração eram as conversas com o meu colega de quarto Diego, era dali que saiam
as principais ideias de receitas”, revela.
Durante todo o programa o ex-aluno demonstrou profissionalismo, serenidade, criatividade e educação. “No
início ficar entre os seis colocados seria satisfatório e quando passei desta fase percebi que eu tinha entrado
para ganhar”, confessa.
No momento, Arthur está curtindo a fama, fazendo consultorias, vídeos para a empresa Friboi e participando
de programas, mas o foco mesmo está no estágio, que fará em Las Vegas, no Hotel Cosmopolitan, agendado
para o mês de Junho.
Arthur tem uma bela história com o Singular. Foi aluno da rede até 1998, seu irmão Daniel Sauer também é
singulariano e sua mãe, a jornalista Lúcia Sauerbronn foi professora de Redação em 1977, no período em
que a matéria passou a fazer parte do vestibular e alguns anos depois retornou à casa como assessora de
imprensa.

Localizando Singularianos
James Hiroshi Habe estudou no Colégio Singular São Bernardo até 1994 e depois encarou o Singular-Anglo
na mesma cidade. Tanta dedicação permitiu que o ex-aluno ingressasse na USP, no curso de Economia.
Após a graduação, James não parou mais. Fez mestrado em Economia Política na PUC-SP; em 2011 rumou
para Alemanha e estudou Advanted Studies Program in Economic Policy Research no Kiel Institute for the
World Economy (IfW); fez mestrado QEM Erasmus Mundus, na Universidade Autònoma de Barcelona (UAB),
seguindo para Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, onde terminou com a dupla diplomação QEM –
Méthodes et Modélisation Mathématique em Économie et Finances (MMMEF). E agora está inscrito no
DHERS (Diplôme des Hautes Études en Recherches Spécializes) na Université de Paris 1.
Na área profissional, depois de uma passagem pela FIPE-USP como estagiário, ingressou no escritório Ideias
Consultoria. Ao mesmo tempo, lecionou disciplinas em Economia, na Metodista e PUC-SP. Desde 2010,
assumiu tutorias na FGV Online em disciplinas de exatas e economia. Já em Paris, contribui no Departamento
de Economia do Banco Natixis.
James afirma que no período em que estudou no Singular foi um dos anos mais marcantes em sua vida “A
forma de ensino e a necessidade de dedicação fizeram com que houvesse a identificação com métodos de
ensino próximos do que eu tive em Barcelona, intenso e focado. O cursinho foi fundamental para o êxito para
a aceitação na USP”, revela.
Para o ex-aluno os professores do Singular tiveram importante papel em sua formação e lembra com carinho
do Yuji, suas aulas, e as conversas fora de sala de aula; João Bonturi, com as histórias do Brasil e fatos que
não estão nos livros e Rose Rodrigues.
Também fez questão de citar outros professores como Gerson, Sandro, Maria Luiza, Ronaldo, Cleciane,
Egidio e Adriene, além de sua paixão pelas aulas de Matemática e Física com Chico Boca, Calil, Beto,
Marco Polo, Enzo e da roda gigante trigonométrica do Paulo. E acrescentou os do cursinho Luiz, Lieb,
Reinaldo, J Alves, Roosevelt, Pasquale, Giovanni, Luiz Fernando e Nice.
Contato: jhhabe@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raphael Tavares foi aluno do Singular São Bernardo de 1997 a 2003 e do Singular-Anglo Vestibulares no
ano 2004.
Com graduação em Midialogia na Unicamp, a trajetória profissional de Raphael teve início quando ainda
estudava no Singular, em 1999, época em que deu os primeiros passos em empreendedorismo e fundou sua
primeira empresa. Depois que se graduou, passou por duas startups no setor de tecnologia (Pinuts Studios e
Indike), o que deram visão suficiente para co-fundar sua segunda empresa, a Javali Digital
(www.javalidigital.com.br), onde seu desafio diário é transformar a realidade de seus clientes, alavancando
seus negócios por meio dos meios digitais.
Ele sempre acreditou fortemente no poder transformador da Comunicação e do Empreendedorismo e diante de
tal pensamento não hesitou em escolher o curso de Midialogia na Unicamp, que deu as bases para seguir
trabalhando com inovação, criatividade e interação nos meios digitais. “O Singular foi decisivo para que eu
conseguisse passar numa universidade pública e fundamental para o meu desenvolvimento profissional”,
revela.

O ex-aluno conta que o período que viveu no Singular foi inesquecível, onde conheceu amigos para a vida
toda e aprendeu com professores fantásticos. “Não posso deixar de citar os professores Marcos Lipas, Chico
Boca, Niltinho e Mônica, que me marcaram profundamente”. Raphael é irmão de outras duas singularianas,
Giovanna que se formou no Singular em 2009 e Nathália, que estuda na 2ª série do Ensino Médio.
Contato: www.facebook.com/raptavares
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fisioterapeuta Mariana Rubin de Lima concluiu o ensino regular no Colégio Singular Santo André em
1999. Formou-se na Metodista e, em seguida, fez especialização em RPG – Reeducação Postural Global e
Linfoterapia. Por um período de três anos a ex-aluna atuou na Clínica Particular Rubin, de sua mãe e

por um período atuou no CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
Em maio de 2007 sua vida mudou, fez as malas e rumou para a cidade de Gotemburgo, na Suécia, pois seu
namorado, na época, conseguiu um emprego na empresa Ericson. Assim que tirou sua licença de trabalho,
atuou como professora de Português para iniciantes em um time de futebol da quarta divisão; trabalhou no
hospital Södra Älvsborg Sjukhus de Borås, na clínica de reabilitação na área de lesão cerebral e atualmente
trabalha na área de homecare que as prefeituras oferecem para as pessoas que, por motivos de saúde, não
podem ir ao posto de saúde para receber tratamento de enfermeiras, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Segundo a singulariana, para este ano o casal já tem novos planos e em março mudarão para a cidade de
Johanesburgo, na África do Sul, em razão do trabalho de seu marido.
Segundo Mariana, a metodologia adotada pelo Singular lhe deu boa base de aprendizado de forma lógica e
racional que foi fundamental em sua transição de adolescente para a fase adulta. “Graças a isso, aprender
novas línguas e culturas, além de ter sucesso na área profissional, não foram até hoje nenhum problema pra
mim”, conta.
Contato: https://www.facebook.com/marirubin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ex-aluna Renata Cândido Tsutsumi concluiu o Ensino Médio, no Colégio Singular São Bernardo em
2003. De lá rumou para a Unifesp onde cursou Bacharelado em Nutrição e atualmente faz Mestrado na mesma
área e instituição.
Renata já trabalhou no Graacc - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer como nutricionista
clínica e esteve envolvida em preceptoria de residência multiprofissional, pesquisa e publicação de artigos
científicos. Chegou a ser promovida para supervisora de nutrição, porém precisou se desligar da instituição
para focar no mestrado e uma viagem de estudo para os Estados Unidos.
Segundo a singulariana foi interessante ingressar no Singular e alguns professores lembrarem-se do seu
sobrenome, já que sua irmã Luana Candido Tsutsumi, também estudou na rede e anos depois foi professora
no Singular São Bernardo. “Foram anos marcantes por inúmeras razões, como a voz cantada do professor
Diniz, as semanas de correspondência, as viagens e Jogos Escolares, e as longas conversas com meu
namorado o Caio Vinícius Cavalcante Dimov (edição nº 160)”.
Contato: renata.tsutsumi@gmail.com
Fale conosco:
Envie notícias, indique assuntos, apresente sugestões ou passe e-mails de ex-alunos para que também

recebam este boletim. Escreva para um dos e-mails abaixo:
- Redação: mprossi@uol.com.br / http://www.facebook.com/mprossi.comunicacoes
- Prof. Paulo Roberto: paulo@singular.com.br / http://www.facebook.com/pauloroberto.defrancisco
- Prof. Egídio: egidio@singular.com.br / http://www.facebook.com/egidio.blumetti
- Prof. Marcel: marcel@singular.com.br / http://www.facebook.com/marcelxavierdesouza
- Prof. Claudio: claudio@singular.com.br / http://www.facebook.com/claudio.ferreira.16
- Profª. Marilda: marilda@padovanni.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: roseozorio@uol.com.br /http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: yanur@terra.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br / http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: niltinho@singular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: professorfrankbr@yahoo.com.br / http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jldinis@hotmail.com / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: franciscobocafoli@ig.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzomtakara@uol.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Rtkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

