
Alunos do curso de Gestão de Energia visitam a BYD

Os alunos do curso de Gestão de Energia e Eficiência
Energética visitaram no dia 05 de outubro as instalações da
BYD no Terminal Intermodal de Cargas em Campinas. Eles
tiveram a oportunidade de conhecer as linhas de montagem
de chassis de ônibus elétrico e de painéis fotovoltaicos.
Durante a visita foram debatidas com gerentes e técnicos as
perspectivas futuras de inovação e penetração de tais
produtos no mercado brasileiro
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O mês de outubro foi bastante produtivo para a Fatec
Campinas. Destaco a grande notícia que revelou o brilhante
trabalho de professores e alunos do curso de GTI, que obteve
nota 5 no ENADE. Este resultado nos dá a classificação de
melhor curso de Tecnologia em GTI do país, dentre os 135
cursos avaliados. Parabéns a todos os envolvidos neste
processo, pois este resultado é certamente um diferencial na
história desta Faculdade. Importante destacar também a
nossa V Semana de Tecnologia, que contou na sua
organização com a participação ativa da Empresa Júnior e dos
Coordenadores dos cursos, que se empenharam ao máximo
para que tudo saísse da melhor maneira possível e que as
atividades fossem proveitosas para os participantes. E
realmente foi um sucesso!
E para tornar o mês ainda mais especial, a Fatec Campinas
recebeu o Selo de Instituição Socialmente Responsável,
através do Projeto Fatec Verde.
Parabéns a todos pelo trabalho realizado.

Visita técnica dos alunos dos cursos de ADS e GTI à 
CI&T

Com o objetivo de proporcionar a imersão dos discentes
da Fatec-Campinas no ambiente de trabalho e,
apresentá-los às reais condições dos profissionais da área
elegida pelos alunos, foi realizada uma visita técnica na
empresa CI&T- Collaborate. Innovate. Transform no dia
02/10, com alunos dos cursos de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da
Informação. A empresa recebeu 30 alunos da Fatec-
Campinas e proporcionou a possibilidade de conversarem
com profissionais de importantes cargos da empresa,
tirarem dúvidas quanto ao processo seletivo além de,
conhecerem os espaços de trabalho da empresa.

Fatec-Campinas recebe o Selo de Instituição 
Socialmente Responsável com o Projeto Fatec 

Verde

O projeto Fatec Verde, iniciado em abril de 2018 com
objetivo de estimular os alunos e comunidade da Fatec
Campinas no encaminhamento correto de resíduos
recicláveis e arrecadar verba para compra de plantas para
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente
recebeu o selo de Instituição Socialmente Responsável,
pela ABMES.
O projeto continua e novas ações serão realizadas com os
valores das latinhas que continuam a serem arrecadadas.

Palavra da Direção
Prof.ª Dr.ª Haydée Siqueira Santos



Comemorações do mês de Outubro

No dia 15 foi comemorado o Dia do Professor e no dia 19 o Dia do Profissional de TI. A direção da Fatec-Campinas aproveita
esse espaço para parabenizar todos esses profissionais tão importantes para a nossa sociedade.

V Semana de Tecnologia da Fatec-Campinas

Entre os dias 08 e 11 de Outubro foi realizada a V Semana de Tecnologia na Fatec-Campinas. Na ocasião, os alunos tiveram
a oportunidade de participar de diversas atividades, dentre elas palestras e minicursos voltados às suas áreas de atuação. O
principal objetivo da Semana de Tecnologia é trazer profissionais de diversos setores da economia para estimular a
extensão universitária e o aprimoramento profissional dos nossos alunos.

Cine Debate – Impactos da Tecnologia no 
nosso cotidiano

Minicurso: Produção de cerveja em casa

Palestra sobre Programação Funcional Palestra sobre Manufatura Aditiva

Exposição “Os Minerais nos Processos Químicos Industriais”

Palestra sobre Química Forense Exposição “Química do Meio Ambiente”



Alunos participam do 20º Simpósio de Iniciação
Científica e Tecnologia da Fatec-São Paulo
Os alunos Evandro Evandro De Oliveira Kirschner Pazini e
Maria Carolina Teixeira do 6º semestre do curso de
Processos Químicos participaram do evento que teve
como tema principal: Tecnologia para um Mundo
Sustentável, realizado entre os dias 15 e 18/10. Na
ocasião, a aluna Maria Carolina recebeu Menção Honrosa
pelo trabalho intitulado “INIBIDORES DE UREASE:
APLICAÇÃO NO SOLO E O EFEITO DA TEMPERATURA”
desenvolvido em parceria com as professoras Camila
Ortulan e Juliana Canto Duarte e dois pesquisadores do
Instituto Agronômico de Campinas.

Estão abertas as inscrições para o 
Vestibular do 1º Semestre de 2019 da 
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Colação de Grau e Entrega de Prêmio de Melhor 
Aluno

No dia 22/10 foi realizada uma reunião da Congregação 
da Fatec-Campinas onde foi feita a colação de grau do 

aluno Bruno Bueno Martins do curso de GTI e a entrega 
do Prêmio de Melhor Aluno da 2ª turma do curso.

A Congregação é o órgão colegiado de supervisão das
atividades acadêmico-administrativas, do ensino, da
pesquisa e da extensão de serviços à comunidade,
obedecidas as diretrizes gerais da política educacional do
Ceeteps. É formada por diversos membros da
comunidade acadêmica e responsável por propor ao
Conselho Deliberativo a criação e suspensão de cursos,
aprovar normas para assuntos da vida acadêmica,
elaborar seu Regimento Interno, entre tantas outras
coisas.

InovaCampinas 2018

A Fatec-Campinas esteve presente no maior evento de
inovação e empreendedorismo do interior de São Paulo
realizado nos dias 24 e 25/10. Ótimo espaço para
conhecer as tendências tecnológicas de Campinas e
região.

GTI é nota 5 no ENADE
A Fatec-Campinas parabeniza alunos e
professores pelo resultado obtido no
ENADE, onde o curso de Gestão da
Tecnologia da Informação recebeu nota
máxima e está avaliado como o melhor
curso do Brasil!!! Uma grande conquista,
fruto da dedicação e seriedade de todos
os envolvidos no processo de formação
de profissionais qualificados.
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