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Curso de Inclusão Digital para a Terceira Idade
Palavra da Direção
Prof.ª Dr.ª Haydée Siqueira Santos

É com alegria que participo da 6ª Edição do FatecNews, agora
sob a coordenação e direção da Profa. Mônica Frigeri. A
finalidade deste Informativo é manter a comunidade
acadêmica por dentro das ações e realizações da Fatec
Campinas. Para isto solicitamos a colaboração de todos,
encaminhando para a professora responsável notícias que
sejam relevantes para publicação. Neste mês destaco a
realização da colação de grau da 3ª turma do curso de
Processos Químicos e 2ª turma do curso de Gestão da
Tecnologia da Informação. Este evento é o ponto culminante
da finalidade principal desta Faculdade que é a formação em
ensino superior dos alunos que cumprem todas as exigências
para conquistar o seu grau de tecnólogo. Nos congratulamos
com os que venceram os desafios e concluíram o seu curso,
desejando, muito sucesso em sua vida profissional e pessoal.

A Fatec-Campinas iniciará a 4ª turma do curso de Inclusão
Digital para a Terceira Idade no dia 28/08. O curso é
oferecido gratuitamente à comunidade, com o objetivo
de incluir o indivíduo desse público na sociedade digital.
Assim como nas turmas que já se encerraram, os
participantes irão aprender como utilizar os recursos da
tecnologia da informação através da utilização de
computadores, celulares e internet.
O curso acontece sempre às terças-feiras das 14h às 16h,
com término previsto para o fim de novembro.

Fatec-Campinas participa de feiras de ensino
Entre os dias 23 e 26 de agosto foi realizada no Shopping
Iguatemi de Campinas a Expo Ensino, considerada o
maior evento de Ensino Superior de Campinas, que
acontece anualmente nas dependências do shopping e
conta com a participação de inúmeras instituições de
ensino superior de Campinas e região. A Fatec-Campinas
esteve presente, apresentando os nossos cursos.

Recepção aos Calouros do 2ºSem/2018

A recepção aos calouros da Fatec-Campinas, ingressantes
nos cursos de Análise e Desenvolvimentos de Sistemas,
Gestão da Tecnologia da Informação, Processos Químicos
e Gestão de Energia e Eficiência Energética, aconteceu no
dia 01/08/2018 nos períodos da manhã e da noite. Os
alunos foram recepcionados pela Diretora da FatecCampinas, Profa. Haydée Siqueira Santos, que destacou a
importância e as características de um curso Tecnológico.
Nesta apresentação foi enfatizado que a graduação em
um curso de Tecnologia da Fatec permite ao aluno atuar
tanto no setor produtivo (indústrias), quanto em áreas de
pesquisa nas empresas e centros de pesquisa (P&D), além
de possibilitar ao aluno o ingresso em programas de pósgraduação lato e stricto sensu. Os alunos também
puderam conhecer as dependências da faculdade, bem
como a Biblioteca e a Empresa Junior, que também foram
apresentadas na recepção.

Entre os dias 28 e 31/08 a Fatec-Campinas também
participou da 7ª Feira Estudantil dos Patrulheiros de
Campinas, que contou com a participação de alunos de
Campinas e região.

Formatura da 3ª Turma de Processos Químicos e da 2ª Turma de Gestão da Tecnologia da Informação

A formatura da 3ª Turma de Processos Químicos e da 2ª Turma de Gestão da Tecnologia da Informação aconteceu no
último dia 17/08. A solenidade de colação de grau contou com a presença de 34 formandos dos referidos cursos, da Profa.
Haydée Siqueira Santos, diretora da nossa Fatec, e de professores, funcionários, amigos e familiares. Foram momentos de
muita emoção e alegria para todos, especialmente aos formandos e aos professores e funcionários homenageados no
evento. Foram três anos de muitos desafios e dificuldades mas o sentimento é de dever cumprido e etapas vencidas.
Parabéns aos formandos da Fatec Campinas. Desejamos muito sucesso na vida profissional de vocês.

III Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento
Pedagógico

Palestra sobre Perspectivas Profissionais em TI
Os alunos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação
também tiveram a oportunidade de assistir à palestra do
Prof. Pedro Antoniolli sobre as perspectivas profissionais
em TI. De acordo com o Prof. Pedro, a área de TI continua
sendo uma das mais promissoras no longo prazo, uma vez
que a tecnologia faz cada vez mais parte do cotidiano das
pessoas e das organizações. A palestra foi realizada no dia
03/08.

Antes mesmo de iniciar as aulas, os professores da FatecCampinas passaram os dias 30 e 31/07 se preparando
para as atividades do semestre. Além da reunião
pedagógica para o planejamento do semestre, os
professores participaram de atividade como o minicurso
sobre Moodle (software livre de apoio à aprendizagem,
executado em um ambiente virtual) e da palestra “Como
ser um ótimo profissional da educação” com a Master
Coach Elaine Matuo.

Palestra sobre Segurança na Indústria Química
No dia 13/08, os alunos do curso de Processos Químicos
tiveram a oportunidade de assistir à palestra sobre
Segurança na Indústria Química e no Laboratório com a
Amanda Afonso, Técnica de Laboratório no
Departamento de Controle Analítico, da Rhodia (Grupo
Solvay). O assunto da palestra é muito relevante na
formação do Tecnólogo em Processos Químicos, sendo
inclusive abordado minuciosamente no 6º semestre do
curso de PQ. Conhecer os fundamentos de segurança
para prevenir os riscos adversos, tanto para a saúde
quanto para o meio ambiente, é fundamental para os
profissionais da área.

E por falar em TI...
Aconteceu no dia 25/08 a 2º Fase da InterFatecs Maratona de Programação na Fatec Americana. A FatecCampinas foi representada pela equipe “16 toneladas”
formada pelos alunos Gustavo, Luiz e Leandro alunos do 4ª
sem. de GTI.

Aluno de ADS é destaque em competição online de
programação
O aluno Antonio Valentim Strabello Junior do 2º
Semestre de ADS é o terceiro colocado entre os 1110
alunos de alunos da Fatec, competindo na URI Online
Judge. Trata-se de uma competição que contém mais de
1000 problemas divididos em 8 grandes categorias na
área de programação. As FATECs estão em 22º lugar em
um ranking com 1902 faculdades e universidades.

O Prof. Jaime Ossada, coordenador do curso de ADS na
Fatec-Campinas, convida todos os interessados a
participarem e testarem seus conhecimentos.

Aula Inaugural do curso de Gestão de Energia e
Eficiência Energética
No dia 07/08 foi realizada a aula inaugural do curso
de Gestão de Energia e Eficiência Energética. A
palestra proferida pelo Prof. Haroldo Luiz Nogueira
(Fatec-Tatuapé) abordou um histórico da evolução
da eficiência energética no Brasil e no mundo e suas
motivações. O Prof. Haroldo também fez uma
discussão sobre o seu trabalho de avaliar junto ao
Centro Paula Souza a questão da redução do
consumo de energia em cada unidade de ensino. O
professor também deu destaque às capacidades e
ferramentas que o gestor de energia deve
conhecer, como por exemplo linguagens de
programação e estatística multivariada.

Você conhece a Fatec-Junior?
A Fatec Júnior, conhecida como TuringTech Empresa
Júnior, tem como missão fomentar o aprendizado prático
do universitário em sua área de atuação. Além de
conectar os alunos às empresas, a Empresa Junior busca
oferecer cursos, workshops, treinamentos, além do
contato com profissionais de diversas área e à rotina
empresarial. A Empresa Junior da Fatec-Campinas auxilia
também na elaboração de projetos de consultoria
voltados à área de formação dos alunos.

Espaço da Química

Maiores informações podem ser obtidas pelo email:
fatecjrcampinas@gmail.com

Minicurso Intensivo em Química Experimental
Nos dias 13 e 20/09 das 14h às 18h será realizado o
Minicurso Intensivo em Química Experimental para os
alunos do curso de Processos Químicos. O curso tem
como principal objetivo a revisão das principais técnicas
de laboratório, como preparação de soluções e
volumetria, técnicas de aquecimento, segurança química,
entre outras.
As inscrições devem ser realizadas
pelo link: https://goo.gl/XNUgbV
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