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RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Depois de um longo período com as aulas remotas, tivemos a
possibilidade de retornarmos as aulas presenciais em
fevereiro de 2022. Foram dois anos de desaﬁo e superação por
parte de alunos e professores que rapidamente passaram das
aulas presenciais para as remotas. Isto demonstrou a
capacidade de resiliência e determinação de toda comunidade
acadêmica, possibilitando que continuássemos formando as
turmas normalmente, sem que houvesse atraso do curso e sua
conclusão.
No entanto, para todos nós é muito importante a convivência e
o relacionamento humano é fator essencial para termos uma
boa estabilidade emocional e social. Desta forma, pudemos
perceber, ao retornar presencialmente, como a maioria dos
alunos e professores ﬁcaram satisfeitos por poder estar na
Fatec.
Na primeira semana de fevereiro, tivemos o acolhimento dos
alunos ingressantes e dos veteranos que ainda não conheciam
a Unidade, quando pudemos lhes apresentar a Fatec, sua
infraestrutura, laboratórios, salas de aula, biblioteca e os
demais ambientes. Como sempre enfatizo nesta ocasião, o
nosso desejo é que todos permaneçam até o ﬁnal do curso, e
que possam crescer não só nos conhecimentos adquiridos
através das disciplinas cursadas, mas em todos os aspectos
de sua vida.
Bom semestre letivo a todos!

A partir deste mes começa a circular na Fatec
Campinas o nosso informativo. Inicialmente
estamos pensando que tenha uma
periodicidade bimestral, mas se tivermos
matéria para publicarmos mensalmente será
muito interessante. É um meio de divulgarmos
as ações que são realizadas e que possuem
relevância para toda comunidade. Para tanto,
precisamos nos sejam informados os eventos
realizados ou previstos, e também avisos que
possam ver veiculados por aqui. É importante
que sejam enviadas algumas fotos para tornar o
jornal mais interessante e completo. Solicito a
todos que quiserem enviar notícias que mandem
no e-mail: haydee.santos@fatec.sp.gov.br
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VISITA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

No dia 25/3/2022 tivemos o prazer de receber na Fatec Campinas o Secretário de Gestão e Controle
André von Zuben. Ele ministrou uma palestra para os alunos do período da manhã, onde apresentou a
importância desta secretaria na gestão pública, pois possibilita auditoria e acompanhamento de
contratos que são muito importantes para o município. Tratou ainda da questão relativa a gestão de
pessoas e da necessidade de interrelação entre os setores que trabalham do a área de Tecnologia da
Informação e os gestores, pois desta forma podem ser elaboradas alternativas de sistemas de controle
interno que atendam necessidades especíﬁcas de cada tipo de contrato.

COMPRA E VENDA - LOCAÇÃO Venha tomar um café
e fazer negócios com a nossa empresa.
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VISITA DA VICE-CONSUL DO CONSULADO GERAL DO CANADÁ EM SÃO PAULO

No dia 17/3/2022, recebemos a visita da Vice-Consul do Canadá, Sra. Sarah Sanches. Ela também é
responsável pelo Escritório do Québec em São Paulo, que tem a missão de empregabilidade, Journées
Québec Brasil:
Esta missão conta com 25 empresas participantes, ofertando centenas de postos de trabalho
relacionado aos setores de tecnologia, jogos digitais e engenharia.
Na ocasião ela esclareceu que os proﬁssionais a serem contratados precisam ter concluído o ensino
superior nas áreas de interesse.
As inscrições estão abertas até o dia 04 de abril 2022, de forma totalmente online e gratuita, por meio
da plataforma de Québec na Cabeça: https://www.quebecentete.com/pt/trabalhar-na-cidade-dequebec/missoes-para-selecao-de-pessoal/jornadas-de-recrutamento-brasil/
Como este processo acontece de forma praticamente contínua, achamos interessante divulgar para os
nossos alunos, para que ao concluírem o curso possam ter esta opção, caso desejem trabalhar fora do
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COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DO 2º SEMESTRE DE 2021 DA FATEC CAMPINAS

Depois de 4 cerimônias de colação de grau realizadas de forma virtual, tivemos a alegria de
realizar a colação de grau presencialmente das seguintes turmas:
10ª Turma do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos período noturno,
5ª Turma do curso de Tecnologia em Processos Químicos matutino,
9ª Turma do Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação,
5ª Turma do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
1ª, 2ª e 3ª turmas do curso de Tecnologia em Gestão de Energia e Eﬁciência Energética
Foi um momento muito especial, em que tivemos a participação de 116 alunos formandos.
Foi uma cerimônia marcada por momentos emocionantes pela presença de professores, familiares e
amigos dos formandos que alcançaram esta importante conquista de concluir um curso superior. O
auditório ﬁcou repleto tendo sido colocadas cadeiras e um telão no saguão de entrada, de forma que
possibilitasse acomodar todos os presentes. Os paraninfos escolhidos pelos alunos foram os seguintes
professores:
Curso de Processos Químicos matutino e noturno: Profa. Dra. Juliana Canto Duarte
Curso de Gestão da Tecnologia da Informação: Prof. Ms. Diogo Robles
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Prof. Ms. Anderson Luis Barbosa
Curso de Gestão de Energia e Eﬁciência Energética: Prof. Dr. Francisco Del Moral Hernandes
Parabenizamos a todos os formandos por tão importante conquista e desejamos que tenham muito
sucesso na sua vida proﬁssional e pessoal. A Fatec Campinas sempre estará aberta para recebê-los.
Desejamos que possam levar gratas lembranças do tempo que passaram aqui.
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GALERIA DE FOTOS DA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DO 2º SEMESTRE DE 2021
DA FATEC CAMPINAS
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