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PALAVRA DA DIREÇÃO 
Profa. Haydée Siqueira Santos

Informativo da Faculdade de Tecnologia de Campinas

Caros alunos, docentes de funcionários da Fatec 
Campinas,
Aproveito este espaço no Informa�vo Fetec News para 

redigir algumas palavras de despedida. A par�r de 

1/8/2022 não estarei mais na função de diretora desta 

Fatec, e não posso deixar de registrar a gra�dão a Deus 

por ter me dado a oportunidade de começar a 

implantação desta Unidade, e por ter me dado uma 

equipe maravilhosa que foi decisiva para que 

conseguisse este obje�vo. Preciso me referir a algumas 

pessoas como os Diretores de Serviço Administra�vo e 

Acadêmico, Aparecido Carlos Bega Júnior e Cris�ano 

Bizerra dos Santos, respec�vamente, que aceitaram o 

desafio de vir para Campinas dar início e trabalhar com 

afinco para que pudéssemos colocar tudo em 

funcionamento. Me refiro também a Profa. Daniela 

Russo Leite e ao Prof. Jaime Cazuhiro Ossada, que foram 

os primeiros coordenadores dos cursos de GTI e 

Processos Químicos respec�vamente e que deram todo 

suporte acadêmico para implantação destes cursos, 

excedendo em muito suas obrigações, viabilizando 

assim o funcionamento dos cursos com qualidade desde 

o primeiro momento.  Depois a equipe foi recebendo 

reforço e não tenho como dizer neste espaço o nome de 

todos os professores e coordenadores que vieram e 

consolidaram o nosso esforço inicial. Saio com a 

sensação do dever cumprido, vendo esta Fatec com 5 

cursos em funcionamento e reconhecidos pelo Conselho 

Estadual de Educação, com mais de 1100 alunos e outros 

tantos que passaram por aqui e �veram suas vidas 

mudadas para melhor a par�r da graduação que fizeram. 

A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado 

debaixo do sol. Há tempo de chegar e tempo de par�r, e 

cabe a nós iden�ficá-los. Creio que estou fazendo isto 

neste momento, acreditando que será melhor tanto 

para a Fatec Campinas quanto para minha vida pessoal. 

Estarei por aqui com algumas aulas, vivendo uma nova 

etapa, terminando como comecei minha carreira – na 

sala de aula. Obrigada a todos.



FATEC NEWS

PAGINA - 02 Abril - Maio de 2022

II SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Palestra dos bombeiros na abertura da II SIPAT

COMPRA E VENDA - LOCAÇÃO Venha tomar um café
 e fazer negócios com a nossa empresa.

No mês de maio de todo ano, as Unidades de Ensino do CPS 

realizam palestras sobre Segurança no trabalho e Prevenção de 

acidentes, dentro de uma programação da Semana Interna de 

prevenção de acidentes de trabalho (SIPAT). Este ano a semana foi 

organizada pela Bibliotecária Aparecida Stradiotto Mendes, 

responsável pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) da Fatec Campinas.  Foram convidados palestrantes para 

falarem sobre diferentes assuntos neste tema. Tivemos a 

participação de alunos, professores e funcionários e acreditamos 

que foi uma boa contribuição para a informação de como proceder 

no sentido de prevenção ou mesmo de ações, caso ocorram 

acidentes.  
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Palestra sobre saúde, onde foi abordado o tema de Doenças Sexualmente 
transmissíveis

COMPRA E VENDA - LOCAÇÃO Venha tomar um café
 e fazer negócios com a nossa empresa.

23 de maio 9 às 10h 
Tema: Segurança do Trabalho Eglis Roberto Chiachirini Tenente Coronel do 
Comando do 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas

23 de maio 20 às 21h 
Tema: Segurança do Trabalho Jessé Barros Proprietário da Empresa Master 
Safety Engenheiro de Segurança do Trabalho

Programação II SIPAT

25 de maio 9h30 às 10h30 
Tema: Saúde Dr. Douglas da Silva Vasconcelos - Fisioterapeuta - Grupo Saúde e Vida

25 de Maio 20 às 21h 
Tema: Saúde Dr. Vinícius Douglas Belbuche Psicólogo Social e Clínico
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                                         Aconteceu na Fatec Campinas

Como parte do projeto de promover palestras com temas relevantes e atuais, 
desenvolvido pelo Prof. Pedro Carlos de Carvalho, tivemos nos meses de abril e maio de 
2022 as duas palestras descritas abaixo. Os temas foram muito pertinentes e proveitosos 
para o enriquecimento da formação de alunos e atualização de docentes. 
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Ex- Aluna do curso de Processos Químicos da Fatec  Campinas defende o 
Mestrado no IAC

Defesa da dissertação de Mestrado da Maria Carolina Teixeira realizada de forma virtual

Tivemos a grata sa�sfação de saber que a nossa ex-aluna Maria Carolina desenvolveu uma 
pesquisa no Ins�tuto Agronômico de Campinas (IAC) e defendeu sua dissertação de Mestrado em 
Agricultura Tropical e Subtropical, com área de concentração em Gestão de Recursos 
Agroambientais . Teve como orientador o Prof. Dr. Heitor Cantarella  e  Co-orientadora a Dra. Bruna 
Gonçalves de Oliveira

Relatando sua experiência a Carolina nos deu o seguinte depoimento:
“ O curso de Processos químicos que realizei na Fatec Campinas foi minha porta de entrada para o 
mundo da pesquisa. Por meio do curso que comecei minha caminhada, já no período de estágio, 
auxiliando pós graduandos (mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos) em suas análises e 
entendo a importância das análises e de suas pesquisas frente a sociedade. 
Minha formação me proporcionou uma bagagem para entender processos, os quais foram 
primordiais para a minha pesquisa e que pude aprofundar com a realização do mestrado. Além 
disso, me deu mais senso crí�co, por meio de vivências em sala de aluna, convívio com os 
professores e do desenvolvimento do Trabalho de Graduação.” 

Parabéns Carolina! Desejamos que você continue nesta trajetória de sucesso!
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Alunos, divulguem o vestibular da Fatec Campinas! 
Se você está gostando do curso e da Fatec, não deixe de
compartilhar com amigos e colegas de trabalho as datas 
de inscrição para o próximo vestibuar.
Fazer uma faculdade pública, gratuita e com ensino
de qualidade é uma grande oportunidade para 
todos. 

Por iniciativa dos alunos do curso de GTI 

estamos arrecadando doações de 

agasalhos e cobertores para ajudar a 

quem precisa.
Se puder, não deixe de colaborar
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