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Ex-aluno,
Diante das novas tecnologias e das facilidades das mídias sociais, o Singular em Revista se transformou
também em um perfil no Facebook, deixando você por dentro de tudo o que acontece no universo SINGULAR.
Nossa intenção é resgatar as memórias singularianas e auxiliar no reencontro dos amigos. Por isso, sua
participação é muito importante! Divulgue o Singular em Revista para outros singularianos.

Notícia em Destaque:
Singular chega ao jubileu de ouro
Com a missão de ser uma instituição educacional de referência, o Singular chega neste ano ao
seu jubileu de ouro. São 50 anos de história pautados em valores de excelência, integridade,
pioneirismo, organização, disciplina, respeito e valorização das pessoas.
De acordo com o diretor de vestibulares Paulo Roberto De Francisco, o Singular desde a sua
concepção, sempre preparou o aluno para que conquistasse as melhores vagas nas principais
universidades do País. “Nós estamos sempre acompanhando e oferecendo aos nossos alunos o
que há de mais moderno em material e recursos tecnológicos, mas sabemos que a válvula
propulsora de todo essa filosofia está no material humano que dispomos. Por mais que seja
avançado o recurso pedagógico, a educação só é complementada com ótimos professores e
dessa qualidade, jamais abrimos mão”.

Curiosidades Singulares...
Sintoma Social é novo espetáculo do Grupo de Teatro Singular
O professor e coordenador do Grupo de Teatro Singular, Paulo Gircys, está acertando os últimos detalhes
para a estreia do novo espetáculo de sua trupe, Sintoma Social - o
esquecimento do massacre faz parte do massacre. A peça será apresentada
nos próximos dias 18 e 19 de junho (sábado e domingo) às 18 e 17 horas,
respectivamente, no Teatro CEU Rosa da China, em São Paulo.
A peça versa sobre uma banda adolescente supostamente politizada, que
nos bastidores de um show é possível perceber a crise dos integrantes
diante da reação de uma mulher vítima da ditadura militar brasileira, que se
sentiu agredida pela ignorância e insensibilidade histórica da banda a

respeito dos traumas deixados pelo período ditatorial. Pressionada pela produção do show, a banda precisa
decidir se deve ou não fazer a segunda sessão.
O espetáculo é interrompido em alguns momentos pelos atores que dividem com o público algumas dúvidas e
pensamentos.

Professor Pasquale visita diretores
Recentemente, os diretores Paulo Roberto De Francisco e Paolo
Gambogi receberam a visita do ex-professor Pasquale Cipro Neto, que
lecionou na escola por mais de 30 anos. A visita foi regada a muito batepapo, boas lembranças, inúmeras histórias e também contou com a
presença dos professores Fazzole, Cláudio, Egidio, Anderson, Lydia e
Jorge Calil.

Singulariana rumo às Olimpíadas
Em breve, terá início a Olimpíada do Rio de Janeiro e o Singular será representado pela aluna do Ensino
Médio Bruna Takahashi, uma das grandes revelações no Tênis de Mesa,
que acaba de ser convocada para o evento.
No ano passado ela conquistou o campeonato mundial individual infantil,
título inédito para o tênis de mesa brasileiro e latino- americano. “Estou
muito feliz e batalhei bastante para ser convocada. Agora é só treinar
ainda mais para jogar bem no Rio de Janeiro e brigar por medalhas”,
revela.

De mestre a doutor
Recentemente, o professor Celso Gallão (Informática) teve sua tese de
doutorado em Engenharia Elétrica – com aplicações em Inteligência
Artificial, aprovada pela banca do Centro Universitário FEI. O tema foi
Definição da função q-Gaussiana bidimensional com aplicações em
processamento digital de imagens.
Segundo ele, trata-se de uma expansão da conhecida função Gaussiana
sob uma nova perspectiva física e estatística, chamada q-Álgebra.
“Desenvolvi uma nova equação matemática que foi aplicada em filtros para extração de ruídos em imagens e
em Rede Neural Artificial para extração automática de informações das imagens, com possíveis aplicações na
área de diagnose médica. Por exemplo, melhorar a qualidade das imagens geradas por ultrassom ou
tomografia computadorizada, e assim melhorar a qualidade do diagnóstico médico”, explica.

Ex-aluna conquista pódio em corrida
Quem anda “voando” nas corridas de rua é a ex-aluna Gláucia Gibin Takara.
Recentemente, garantiu o primeiro pódio da Equipe de Corrida Singular Boa Prova.
A conquista veio durante a Prova Desafio 10 K e ela esteve entre as três primeiras
colocadas da sua categoria, com o tempo de 51 minutos.

Tudo pronto para a Sexta Aula
Sob responsabilidade do coordenador Caio Zampol, a tradicional Sexta Aula promete ser
pra lá de animada e quem quiser matar a saudade e curtir boa música, o evento acontecerá
no sábado (25 de junho), na Loop Music, em Santo André.

Já estão confirmados shows com as bandas dos professores The Teacher´s Fire Band e Os Metonímicos, além
dos DJ´s professores Caio Zampol e Marcel Xavier de Souza.

Coordenadora comemora resultados do Recicla Fashion
A professora Madge Cristina de Freitas não consegue esconder sua satisfação com os resultados do Recicla
Fashion, que neste ano teve como tema os 50 anos do Singular.
As turmas dos cursos noturnos desfilaram roupas confeccionadas com diversos tipos de material reciclado e
não faltaram criatividade e bom senso. E como já se esperava, foi um sucesso. “A ideia da ação é motivar e
despertar a conscientização para os temas ambientais atuais e por mais um ano acertamos em cheio”, ressalta
Madge.

Localizando Singularianos
A engenheira Marina Oliveira foi aluna do Singular Santo André até o ano de 2002. De lá rumou diretamente
para o curso de Engenharia de Produção Mecânica na Mauá e após a graduação engatou uma pós em
Administração na Fundação Getúlio Vargas, a qual lhe rendeu uma bolsa de estudos para fazer MBA em
Cranfield School of Management, em razão do seu ótimo desempenho.
A ex-aluna foi a única brasileira na turma e como o trabalho de conclusão de seu grupo foi eleito o melhor,
seu nome está gravado em uma das paredes da instituição. Também foi convidada para recepcionar os novos
alunos do curso de MBA e representou a universidade nos Jogos Universitários Europeus.
Desde então a engenheira não parou mais. Foi contratada pelo Banco Santander, de Londres, onde trabalhou
por dois anos na área de projetos cuidando da região de Escócia, Polônia e Irlanda. Hoje atua no mercado
financeiro em Londres, na Wonga – presente em oito países da Europa e Estados Unidos.
Segundo Marina, o Singular foi uma época de ouro e que aproveitou cada dia, tanto as aulas quanto as
amizades. “No Singular tive certeza que História e Biologia não eram meu forte e os professores João e Nair
tiveram muita paciência”, conta.
Os bons professores de Física e Matemática, que teve no Singular, colaboraram para que tivesse certeza do
seu rumo na área de Exatas, outra grande inspiração foi o Encontro Profissional.
“Nas aulas de Matemática com a Marilda, Rogerinho e Marco Polo me sentia
em casa e acho que era uma das poucas que ficava empolgada para aula de Física
do Flávio”, relembra.
Uma das coisas que mais marcaram o período que esteve no Singular foram os
jogos escolares e o futeboas, além dos treinos com o Marcão e Andrea, e das
aulas de Educação Física com sua mãe a ex-professora Naura. “O quarteto
fantástico Décio, Rialdo, Mariângela e Naura fizeram o esporte ser uma paixão
em minha vida, que hoje transborda em mim, no meu espírito de equipe e vontade
de vencer. Só tenho a agradecer ao Singular, foi único e essencial como base de
vida e carreira”.
Contato: olivmarina@icloud.com

-Entre os anos de 2007 e 2008, Rodrigo Olhiara cursou Técnico em Informática e o
preparatório Medicina Total no Singular Santo André. “O Singular teve grande
importância na minha formação profissional. Mesmo cursando o técnico e prestando
vestibular em outra área, consegui uma boa colocação nos exames”.
Formado em 2013 em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e
ciente da necessidade de crescer profissionalmente, Rodrigo terminará em 2017 sua
especialização em Direito Digital na Faculdade Damásio de Jesus.
Após passar por duas empresas, Parluto Advogados e Advocacia Lehman, o ex-aluno
atualmente é sócio do escritório de advocacia Olhiara Consultoria Jurídica. “Depois de
formado, percebi que o curso técnico foi essencial para a escolha da área na qual resolvi me especializar, já
que Direito Digital consegue congregar as duas matérias que estudei e gosto: direito e tecnologia”.
Contato: https://www.facebook.com/rodrigo.olhiara

-A trajetória de Carlos Eduardo Capela no Singular começou ao cursar o
Técnico em Eletrônica na unidade Santo André entre 1994 e 1997.
Antes mesmo de concluir o curso, Carlos conseguiu o primeiro estágio em uma
empresa de automação industrial em Diadema. “O curso técnico foi
imprescindível na introdução da minha vida profissional e graças a ele,
consegui meu primeiro estagio na área e minha posterior mudança para
trabalhar em uma multinacional, a Nokia”.
A proposta para trabalhar na Nokia, em Manaus, veio um ano após o término do
colégio e a mudança de cidade valeu a pena. “Fui promovido cinco vezes em
um período de sete anos, alcançado o posto de gerente de Projetos”.
Enquanto esteve em Manaus, o ex-aluno se graduou em Engenharia de Produção Elétrica na Fucapi
(Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica) e sem medo de mudanças, Carlos participou
e foi aprovado em um processo seletivo na Nokia de San Diego, na Califórnia, se mudando dessa vez para os
Estados Unidos, em 2007. Sete anos depois, se mudou para Santa Clara, no Vale do Silício, para trabalhar na
NVIDIA, líder mundial em Tecnologias de Computação Visual.
Além da paixão pela profissão, o ex-aluno também compartilha o mesmo sentimento pelo Jiu Jitsu, sendo
bicampeão do Aberto Internacional de Las Vegas. Neste ano, competirá em mais quatro campeonatos.
Atualmente, cidadão americano, Carlos está casado e é pai de três filhos.
Contato: https://www.facebook.com/carlos.e.capela
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.pinto@prosingular.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: rosimari.rodrigues@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: flavio.alarsa@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br / http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: nilton.silva@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: frank.borges@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jose.dinis@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: francisco.bocafoli@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga.barbosa@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzo.takara@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

