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Palavra da Direção
Prof.ª Dr.ª Haydée Siqueira Santos
Muitos acontecimentos importantes marcaram este
início de semestre na Fatec Campinas. O envolvimento de
professores, alunos e funcionários tem sido decisivo para
que a nossa comunidade acadêmica promova ações que
fazem diferença e venham contribuir para o crescimento
pessoal e profissional de todos os envolvidos. A direção
se congratula com todos, e destaca nesta edição o
importante evento que ocorreu em nossa Unidade que
foi o IV CBTecLE nos dias 27 e 28/09. Parabenizamos a
Comissão Organizadora pelo brilhante trabalho realizado.
É a Fatec Campinas crescendo e se consolidando.

No último dia 13/09 foi comemorado o Dia do
Programador. A Fatec-Campinas parabeniza a todos os
programadores que fazem parte do corpo discente e
docente da faculdade.

Minicurso Intensivo de Química Experimental

Nos dias 13 e 20/09, 17 alunos do curso de Tecnologia em Processos Químicos da Fatec-Campinas tiveram a oportunidade de
participarem de um minicurso intensivo em Química Experimental. O curso organizado pelas professoras Dra. Camila Ortulan e
Dra. Juliana Canto Duarte, teve carga horária total de 08 horas e buscou aprimorar os conhecimentos teórico-práticos dos alunos,
abordando assuntos como preparo de soluções, equipamentos da rotina laboratorial, FISPQ e Fundamentos de Segurança
Química. Esse curso, que já havia sido ministrado de forma simplificada pelas mesmas professoras para alunos do primeiro
semestre, é o primeiro de outros ainda serão organizados nas mais diversas áreas da química. Fiquem atentos e participem.

Alunos do curso de PQ visitam a Rhodia
Os alunos do curso de Processos Químicos fizeram uma visita
técnica a Rhodia no dia 14/09. A Rhodia é uma empresa
química presente em diversos lugares do Brasil e do mundo,
inclusive na nossa região – Paulínia, local da visita. Recebidos
por funcionários que também possuem formação química, os
alunos assistiram palestras sobre segurança química e os
processos químicos desenvolvidos na empresa. A visita foi
muito produtiva pois permitiu que os alunos conhecessem de
perto os laboratórios químicos e microbiológico da Rhodia,
bem como as análises e equipamentos envolvidos como
espectrofotômetro UV-VIS, tituladores automáticos e diversos
tipos de cromatógrafos. Além disso, os funcionários trocaram
experiências com os alunos sobre a rotina laboratorial dentro
de uma empresa química e deram dicas para se candidatar a
futuras oportunidades de estágio.

Fatec-Campinas participa da Feira de Profissões e
Empreendedorismo

A feira promovida anualmente pela Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias foi realizada na Sede da Estaca em
Campinas/SP no último dia 29/09.

A Fatec-Campinas recebe a IV edição do Congresso Brasileiro de Línguas
Estrangeiras na Formação Técnica e Tecnológica (CBTecLE) nos dias 27 e 28/09

Nesta edição, o evento abordou como temática “O Ensino de Línguas em Tempo de Mobilidade Global: Tecnologia,
Metodologia e Trabalho”. O evento contou com a participação de 200 inscritos de todo o Brasil, além da participação de
representantes do Centro Paula Souza, como o Dr. André Macedo (CESU), e da colaboração de alunos e funcionários da
faculdade. A realização do congresso é uma oportunidade de promoção do intercâmbio de experiências, conhecimentos e
pesquisas entre os educadores e demais profissionais da área, e também de promoção da Fatec-Campinas dentre a
comunidade acadêmico-científica. Dentre os membros da comissão organizadora do evento, estão as professoras Me.
Marlucy M.S. Ribeiro e Drª Maria Camila Bedin, ambas professoras da Fatec-Campinas.

Curso de Inclusão Digital para a Terceira Idade

Alunos de PQ fazem estágio nos laboratórios da Fatec

Sob a orientação do Prof. Me. Aimar Martins Lopes, os
alunos da Fatec-Campinas auxiliam os alunos inscritos no
curso de Inclusão Digital para a Terceira Idade. A
participação dos alunos da faculdade é fundamental, pois
são atendidos em torno de 25 participantes que
necessitam de muita atenção. A aula é intensa e
divertida. De acordo com o Prof. Aimar, é possível
observar uma intensa troca de experiência tanto
tecnológica como de vida.

Neste mês os alunos Marco Viana, Guilherme Patricelli,
Kerolaine da Silva e Yan de Andrade iniciaram o estágio
curricular nos laboratórios químicos da Fatec Campinas sob
orientação da Profa. Dra. Camila Ortulan. Os estágios incluem
desde auxiliar docentes nas aulas até desenvolver projetos. O
objetivo do Depto. de Química da Fatec é, daqui pra frente,
oferecer diversas oportunidades aos seus alunos para
aprimorar os conhecimentos teórico-práticos e cumprir as
horas de estágio necessárias à formação do Tecnólogo em
Processos
Químicos.
Fiquem
atentos
as
futuras
oportunidades!

FIQUE LIGADO!
Entre os dias 08 e 11 de outubro será realizada a
Semana de Tecnologia da Fatec-Campinas

Na foto estão os alunos colaboradores do projeto neste
semestre: Gabriel Martins Moretti De Souza Campos;
Thalita Rosa de Jesus; Vitor Gonçalves Da Silva; Beatriz
Cassiano De Castro; Stella Oliveira De Paula e Daniel José
Rodrigues Da Silva; Kelly Momoe Yuzawa; Gabriella
Cappelletti Michelassi; Vitoria Oliveira Sousa e Michael
Douglas De Souza Dos Santos.
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A Semana de Tecnologia da Fatec-Campinas tem como
missão trazer aos alunos o contato com profissionais de
diversos setores da economia para estimular a extensão
universitária e o aprimoramento profissional.
As inscrições para palestras e minicursos está aberta e
disponível no link: https://semtec.turingtech.com.br
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