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FATEC CAMPINA S es tará presente no IV EXPO ENSINO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIBULAR 1º SEM/2018         

FATEC CAMPINAS 
Encontram-se abertas até as 15h do dia 07/12/2017, as inscrições para o 

vestibular no site: www.vestibularfatec.com.br. E a novidade este semestre 

fica por conta do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética, em 

implantação na Fatec Campinas. 

Não percam esta oportunidade! 

 

Campinas novembro de 2017 

Edição 05  

 

Lançamento do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética: 

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Campinas é a primeira unidade 

do Centro Paula Souza (CPS) a oferecer o curso superior tecnológico de 

Gestão de Energia e Eficiência Energética. Inédita no Brasil, a nova graduação 

foi desenvolvida por meio de parceria da instituição com a Secretaria de 

Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Unindo conhecimento 

tecnológico de sistemas energéticos com a compreensão do funcionamento do 

mercado de energia e das metodologias de análise de cenários, o tecnólogo em 

Gestão de Energia e Eficiência Energética estará apto a trabalhar com as 

questões econômicas e gerenciais para as tomadas de decisões relativas à 

geração ou à utilização da energia em empresas ou instituições. 

Inicialmente, a Fatec Campinas vai oferecer 40 vagas no período da noite neste 

Vestibular para o primeiro semestre de 2018, que está com inscrições abertas 

pela internet. O curso tem duração de três anos. 

O lançamento oficial do curso ocorreu no dia 7 de novembro, na sede do CPS, 

localizada no bairro de Santa Ifigênia, na Capital. Participaram do evento o 

secretário-adjunto de Estado de Energia e Mineração, Ricardo Toledo Silva; a 

diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá; o coordenador de Ensino 

Superior de Graduação da Instituição, André Macêdo; e a diretora da Fatec de 

Campinas, Haydée Santos.  

 

  Palavra da 

 Diretora 

 

 

 

 

 

Chegando ao final de mais um ano avaliamos 

como foi muito produtivo o trabalho realizado por 

toda comunidade acadêmica da Fatec Campinas. 

Coordenadores, Professores, Alunos e 

Funcionários se empenharam ao máximo para 

fazer a sua parte, de forma que no balanço do que 

foi construído ao longo do ano o saldo é positivo 

para todos. Nesta edição do nosso Informativo 

temos uma notícia muito importante que é a 

criação do curso de Gestão de Energia e 

Eficiência Energética, inédito no Brasil, e que 

estará em funcionamento na Fatec Campinas a 

partir do 1º semestre de 2018. O governo do 

Estado de SP, através da Secretaria de Energia e 

Mineração estabeleceu parceria com o CPS para 

implantar o curso em Campinas, fazendo com que 

a nossa Unidade tenha um especial destaque 

Institucional, o que muito nos honra e desafia. 

Quero registrar e parabenizar a Profa. Juliana pelo 

desenvolvimento do projeto “Vivenciando os 

Processos Químicos” que promove a divulgação 

do curso junto a alunos do Ensino Médio em 

Campinas e região. Destaque também para o Prof. 

Aimar pela condução do curso de Inclusão Digital 

para a Terceira Idade que possibilita a pessoas 

desta faixa etária se familiarizar com os recursos 

tecnológicos do nosso tempo de forma a se 

beneficiar com sua utilização. E encerrando 

nossas atividades didáticas, fechamos com chave 

de ouro com o II Workshop dos Trabalhos de 

Graduação, organizado pelos Coordenadores de 

curso com a colaboração da Profa. Sandra, que 

será realizado no período de 1 a 9 de dezembro.  

É a Fatec Campinas em ação. Juntos buscando 

mudar para melhor o local onde estamos 

inseridos.  

Feliz Natal e um Ano Novo muito abençoado a 

todos.  

São os votos desta Direção. 

Workshop de Trabalhos de Graduação – 

2017:   “A diretora da Fatec Campinas Prof.ª 

Haydée Siqueira Santos, convida toda a 

comunidade Fatecana, para participar do “II 

Workshop de Trabalhos de Graduação”, que 

ocorrerá no período de 1 a 09 de dezembro 

na Fatec Campinas. Neste período serão 

apresentadas as qualificações e defesas dos 

TG dos alunos de 5º e 6º semestre dos cursos 

de Processos Químicos e Gestão de TI. Em 

especial, no sábado dia 02 de dezembro das 9 

h às 11 h, teremos apresentação de projetos 

Interdisciplinares do curso de Gestão de TI 

como os alunos do 2º ao 5º semestre. 

Não fique de fora dessa, venha prestigiar 

!! 

Conexão U chegou na FATEC: Todas as segundas-feiras, na hora do 

intervalo, estava acontecendo no auditório da FATEC o Conexão U - um 

ministério estudantil cujo objetivo é conectar estudantes universitários uns 

com os outros e com Deus.  Dá uma olhada no depoimento da Thalia – 

aluna do curso Processos Químicos: “Comecei a ir no Conexão U a convite 

de um amiga, e desde o primeiro dia fiquei muito feliz com a forma que 

era conduzido. Depois disso não quis mais parar de ir, afinal, isso me dá 

mais forças para continuar caminhando a cada dia.” 

Semestre que vem estaremos de volta, junte- se a nós!!! 

 

 

http://www.fateccampinas.com.br/
http://www.vestibularfatec.com.br/
https://www.vestibularfatec.com.br/home/


 

Jornal Fatec Campinas                                              www.fateccampinas.com.br 

  
Pág.2 

Projeto Vivenciando a Química: Em visita escolas estaduais da 

região de Campinas nos dias 26 de outubro e 06 de novembro 

ocorreram os eventos do projeto "Vivenciando os Processos 

Químicos" deste semestre. As escolas visitadas foram: EE Prof. Dr. 

Norberto de Souza Pinto em Campinas e a EE Profa. Carmela Chiara 

Ginefra em Monte Mor. O projeto tem como objetivo divulgar os 

Processos Químicos e despertar o interesse dos estudantes do ensino 

médio pela Química, além da divulgação da FATEC Campinas. 

Nestas escolas foi apresentada uma palestra destacando a Química 

no cotidiano e informações dos cursos de graduação oferecidos 

atualmente pela FATEC Campinas. Ambos os eventos foram muito 

interativos e os alunos presentes foram convidados a participar da 

realização de experimentos de química logo após a palestra! Todos 

os experimentos foram realizados com o acompanhamento e 

explicação da professora Dra. Juliana Canto Duarte e da auxiliar 

docente Dra. Camila Ortulan Pereira. O desenvolvimento de projetos 

como este são de fundamental importância, pois aproximam a 

instituição da população e também contribuem para a formação dos 

estudantes. 

 

A Fatec Campinas e o Cento Boldrini estão 

fechando um termo de Cooperação Mútua, 

algumas reuniões já foram realizadas, para a 

conclusão dessa parceria. Projetos de Iniciação 

Científica, oportunidades para desenvolvimento 

de Trabalhos de Graduação, devem ser 

disponibilizados para alunos de ADS, GTI e 

Processos Químicos. Em contrapartida a Fatec 

disponibilizará pessoal e conhecimento nas áreas 

de excelência de nossos cursos.   

Bicicletário: Atendendo a pedidos de nossos alunos, neste mês de 

novembro foi instalado próximo ao estacionamento um local para guardar 

as bicicletas, que este espaço seja bem utilizado por todos os alunos da 

Fatec Campinas. 

Curso de Inclusão Digital: E chega ao fim mais uma Turma do Curso 

de Inclusão Digital para Terceira Idade, com a entrega dos Certificados 

no dia 28 de novembro. Parabéns a todos os envolvidos no projeto, em 

destaque as alunas: Bruna, Gabriela e Natasha que foram monitoras do 

Prof. Aimar.  E para 2018 aguardamos novos alunos.  

http://www.fateccampinas.com.br/

