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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.

Notícia em Destaque:
Singular abre temporada de aprovações
A maratona de vestibulares 2016 está um sucesso e os singularianos dando um show! O número
de aprovados só aumenta e até agora o Colégio Singular e Singular-Anglo registram diversas
aprovações em universidades como Direito São Bernardo, PUC/SP, Instituto Mauá, Mackenzie,
Belas Artes, Fundação Santo André, Faculdade de Medicina ABC, entre outras. Além disso,
mais de 650 classificações nas primeiras fases da Fuvest, Unicamp e Unesp coroam a qualidade
de ensino.

Curiosidades Singulares...
Professor acerta detalhes de projeto focado em Medicina
O supervisor de vestibulares Marcel Xavier iniciou o ano a todo vapor e está bastante
envolvido com todos os detalhes do Projeto Medicina,
que chega neste ano ainda melhor.
O curso visa atender às necessidades dos vestibulandos e
manter a posição de rede de ensino que mais aprova nos
vestibulares, além de garantir um bom desempenho no
Enem – Exame Nacional do Ensino Médio e o
aprofundamento dos candidatos à Medicina e a outras

carreiras concorridas. A atividade é oferecida em quatro núcleos: Força Total, Cursos de
Imersão, Medicina Aplicada e Oficinas de Redação Assistida. Segundo Marcel, a qualidade do
ensino deste projeto é refletida pelas aprovações. Somente no vestibular 2016 já foram
registradas cerca de 30 aprovações em Medicina.

Ex-aluna participa de projeto inédito no Brasil
Gislaine Gil formada no Singular Santo André em 1994, neuropsicóloga (USP), mestre em
Gerontologia Social (PUC) e especialista em Gerontologia (SBGG), participou da criação do
inédito Programa Cérebro Ativo, do Serviço de Gerontologia do Hospital Sírio-Libanês.
O programa visa melhorar o desempenho do cérebro e suas funções, além de prevenir perdas,
promover o conhecimento e aumentar a convivência social.
Segundo a ex-aluna o programa é inédito no Brasil, envolveu
professores titulares de Medicina da USP e foi elaborado de
acordo com pesquisas científicas. “Foi baseado em algumas
estratégias como a Estimulação Cerebral, Educação em Saúde
Cerebral, Grupo Intergeracional e Equipe Multidisciplinar.
Também são discutidas doenças que afetam a memória como
diabetes, hipertensão arterial, depressão, ansiedade,
cardiopatias, distúrbios do sono e Alzheimer”, explica.

Por meio de hábitos saudáveis, professor ganha qualidade de vida
Quem conhece o professor Leandro Megna (Português) notou que ele está diferente nos
últimos tempos. Isso porque ele emagreceu cerca de 15 quilos desde dezembro de 2014 ao
introduzir hábitos mais saudáveis em sua rotina.
Para ele, o primeiro passo para a mudança foi a prática de
atividade física. “Sem dúvida, o que contribuiu para perder peso
foi incorporar à minha rotina a caminhada e, posteriormente, a
corrida. As mudanças na alimentação vieram como
consequência”, comenta.
Outro fator primordial foi o incentivo dos amigos, principalmente
dos colegas da sala dos professores. “Além do compromisso
pessoal com os exercícios, também participo do Grupo de
Corrida e Caminhada Singular Boa Prova, coordenado pelos professores Ricardo Bonelli, Enzo
Takara e Mayara Vinha”.

Ex-aluna agita Singular Idiomas
O Colégio Singular e Maria Beatriz Affonso, mais conhecida como Bia, têm uma história que
já dura mais de 30 anos. Ela foi aluna da rede até 1979 e atualmente é coordenadora do Singular
Idiomas.

O curso é voltado para alunos e não alunos e o projeto pedagógico prevê cursos de inglês
específicos para cada faixa etária e estágio, com atividades diversificadas conforme épocas ou
conteúdos estudados, palestras em inglês, visitas monitoradas e excursões. O Singular Idiomas
também é polo examinador da University of Cambridge.

Singular Social inicia atividades de 2016
A fim de colaborar com a comunidade menos favorecida,
o Singular Social inicia 2016 com a Campanha do
Material Escolar, que segue até o dia 30 de janeiro.
Todas as unidades estão recebendo itens como caderno,
livros, lápis de cor, lápis preto, giz de cera, canetinha,
entre outros, que devem estar em bom estado de uso e
conservação. As doações serão encaminhadas para creches e orfanatos da região do Grande
ABC.

Seja um plantonista
O Singular está recrutando estudantes para fazer parte do seu quadro de plantonistas. É
necessário que o candidato, em 2016, esteja cursando alguma graduação universitária em
instituição com reconhecido conceito e que seja aprovado em exame de seleção promovido pela
coordenação do Singular.
Os selecionados atuarão no Plantão de Dúvidas do colégio e cursinho, em todas as matérias.
Mais informações pelo telefone 4990-4193 ou pelo e-mail: claudio@singular.com.br .

Localizando Singularianos
O jornalista Filipe Domingues foi aluno do Colégio Singular de
Santo André entre 2002 e 2004. Assim que concluiu o Ensino
Médio estudou Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e, na
reta final do curso, entrou para o Curso Estado de Jornalismo, uma
extensão universitária que também permite que os estudantes
contribuam com a produção de conteúdo do jornal O Estado de S.
Paulo.
Após essa experiência, trabalhou por um ano no jornal, atuando nas editorias de Opinião e
Política, e três anos na Agência Estado, com jornalismo financeiro internacional e mercados
agrícolas. Durante esse período, fez uma especialização em Jornalismo Econômico pela PUCSP. Há três anos, o ex-aluno mora em Roma, na Itália, onde está terminando o mestrado em
Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Gregoriana e também planeja fazer o doutorado por
lá.
Em paralelo, Filipe não deixou de exercer a profissão e hoje é um colaborador internacional
sobre notícias do Vaticano. Ele, inclusive, cobriu a renúncia do Papa Bento XVI para o jornal O
Estado de S. Paulo e o início do pontificado do Papa Francisco. Ele também tem um blog
(www.pracadesales.wordpress.com) com novidades da região.

Para ele, os três anos no Singular foram decisivos. “Apesar da canseira que é estudar para o
vestibular, só guardo boas lembranças. Fiz muita conta, escrevi muitas redações, mas também
foi um período da vida em que fiz muita festa, dei muita risada, reencontrei amigos e conheci
muita gente legal. Lembro de todos os professores com carinho. E foi lá no Singular que decidi
pelo jornalismo”.
Contato: filipe.domingues@gmail.com
-Entre 1994 e 1996, Poliana Poian Souza estudou na unidade Santo
André do Colégio. Em seguida, graduou-se em Odontologia na
Unesp, em Araçatuba, especializou-se em Ortodontia e fez
mestrado em Saúde Pública pela mesma instituição.
Foi coordenadora da Escola Técnica de Saúde de Tocantins e
professora universitária por 10 anos no Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos (ITPAC/FAHESA) nos cursos de
Odontologia, Medicina e Farmácia, sempre na área de saúde pública. Também atendeu muitas
comunidades em situações de vulnerabilidade e populações ribeirinhas da região Norte do país.
Ao voltar para São Paulo, tem atuado como dentista do Programa de Saúde da Família, em
Mauá, e professora da Escola Técnica de Saúde do Estado de São Paulo.
Segundo Poliana, o Singular foi uma de suas melhores escolhas na vida. “Nunca vou esquecer
do corpo docente competente e qualificado que contribuiu e contribui até hoje com a minha
trajetória profissional. Lembro com carinho do professor Beto, de Física, e sua aula de mecânica
que, por incrível que pareça, uso até hoje na ortodontia, e também das aulas de gramática da
professora Néia – também responsável pelas minhas aprovações em concursos públicos. Fiz um
grupo de amigos muito legais, alguns até colegas de profissão e que tenho amizade até hoje”.
Contato: https://www.facebook.com/poliana.poian
--

Valdir Santana Kaftan frequentou o Singular de Santo André de
1979 a 1981. Formou-se na Faculdade de Medicina da PUCCampinas, especializou-se em Anestesiologia pela FMABC
(Faculdade de Medicina do ABC) e é pós-graduado em
Metabologia e Medicina Ortomolecular. Além disso, também se
formou em Direito e fez pós-graduação em Direito do Trabalho
pela Uniesp.
Hoje atua como médico anestesiologista no Hospital Brasil, no
Instituto de Fraturas e Ortopedia de São Bernardo do Campo e na
FMABC, onde exerce a função há 16 anos. Também é concursado
estatuário da Prefeitura de São Paulo, no Hospital do Servidor Público, e da Prefeitura de Santo
André.
“O Singular foi muito marcante na minha vida, servindo como base para minha trajetória
profissional de hoje. Tive professores maravilhosos como Calil, Beto, Claudio, João, Savino,
Marco Polo, entre muitos outros. Além dos estudos, tínhamos uma vida social bastante
diversificada, com bailes, viagens e esportes. Enfim, é um colégio completo, que busca
satisfazer todas às necessidades de um adolescente em formação”, comenta.
Contato: https://www.facebook.com/valdir.kaftan

-O ex-aluno Renan de Brito Lopes cursou o Ensino Médio no
Singular de Santo André de 2005 a 2007. Formou-se em
Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie e atualmente está
finalizando sua pós-graduação em Gestão de Negócios com
Ênfase
em
Marketing
pela
ESPM.
Fez diversos cursos extracurriculares, inclusive no exterior,
como o de inglês em Toronto e o de francês em Montréal, além
de ganhar uma bolsa de estudos para ficar durante um ano na
Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. “Estas
experiências internacionais ajudaram a conquistar algumas
oportunidades profissionais, como o estágio no Grupo Gafisa e depois o cargo de Analista de
Projetos da Alphaville Urbanismo AS”, conta Renan. Atualmente, é responsável por alguns
projetos urbanísticos e planos de mobilidade de diversas cidades do Brasil, trabalhando em
parceria com as prefeituras e empresas como SPTrans, CPTM e Metrô.
De acordo com ele, foi no Singular que fez as maiores amizades que tem hoje. “Aliás, sou
padrinho de casamento de grandes amigos que se casaram esse ano e se conheceram no Singular
(Herlon e Camilla Bianchini), e foi lá também que passei muitos momentos divertidos, entre
eles, as provas do Desafio Singular, principalmente quando os professores iam fantasiados de
algum personagem. Em 2007, os meninos da minha turma do 3C2 se vestiram de dançarinas e
interpretaram Britney Spears no desafio”, relembra Renan.
Contato: renanlopes2612@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 Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

