
 
 
 

Programas de Bolsas de 
Estudos 

 
 
Santander Universidades  

 
 A Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) 
divulgou o Edital de Processo de Seleção de alunos para 
Bolsas Santander Graduação do Santander Universidades.  
Serão concedidas, pelo Santander Universidades, 20 (vinte) 
bolsas-auxílio no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais) 
por mês, durante o período de 12 meses, para os alunos das 
Fatecs, selecionados por esse edital. 
 As condições de participação nestes processos de 
seleção são orientadas pelo edital ARI 003/2019, e as 
inscrições podem ser realizadas pelo Sistema ARInter 
(https://www.cps.sp.gov.br/arinter/editais-abertos), ou pelo 
Aplicativo Santander Universitário (https://goo.gl/WLV6sS) 
 
PROMAIPS 

  
  
 A ARInter divulgou, também, o Edital de Processo de 
Seleção de alunos para o Programa de Mobilidade Acadêmica 
Internacional (PROMAIPS), para concessão de 02 (duas) vagas 
para a realização de intercâmbio acadêmico semestral  
(2019-2), na Saint Lawrence College, em Ontario no Canadá. 
O programa fornece a isenção de taxas acadêmicas, mas os 
candidatos selecionados devem se responsabilizar pelo 
demais custos. 
 As condições de participação nestes processos de 
seleção são orientadas pelo edital ARI 007/2019, e as 
inscrições podem ser feitas pelo Sistema ARInter 
(https://www.cps.sp.gov.br/arinter/editais-abertos), e mais 

informações podem ser conferidas na página de intercâmbio 
(https://www.cps.sp.gov.br/arinter/intercambios/), no site 
do Centro Paula Souza  
 
Programa Top Espanha 
 

 
 
Outra publicação da ARInter foi a divulgação 

dos Editais de Processo de Seleção de alunos e professores 
para bolsa do Programa Top España Santander Universidades 
– Edição 2019. 

O  Edital – ARI 001.2019 – TOP España Alunos  rege o 
processo seletivo para 02 (duas) bolsas de intercâmbio 
destinada a dois alunos de Fatec, atualmente matriculados 
no 4º ou 5º semestre de curso que tenha a disciplina 
Espanhol na grade. 

O Edital – ARI 002.2019 – TOP España 
Docentes refere-se ao processo seletivo de 01 (uma) bolsa 
para professor de Fatec que lecione a disciplina Espanhol. 

Serão concedidas pelo Santander 
Universidades bolsas de estudos para participação em curso 
de língua e cultura espanhola de 03 (três) semanas, a ser 
realizado em julho de 2019 na Universidade de Salamanca, 
Espanha. 
  As inscrições encerram-se dia 08 de abril de 2019 e 
devem ser realizadas pelo Sistema ARInter 
(https://www.cps.sp.gov.br/arinter/editais-abertos), ou pelo 
Aplicativo Santander Universitário (https://goo.gl/WLV6sS) 
 

Parceria para atendimento 
psicológico 

 
  
 O Serviço de Apoio e Orientação ao Estudante 
oferecido pela Fatec Campinas, com o Prof. Wellington Aires, 
firmou parceria com o SPA - Serviço de Psicologia Aplicada do 
Centro Universitário Salesiano de Campinas. Essa parceria 
permite que os estudantes de nossa unidade, que precisem 
de atendimento psicológico, sejam encaminhados e recebam 
acompanhamento. O serviço é voltado à comunidade em 
geral e é uma alternativa de atenção psicológica para quem 
não tem como custear um atendimento particular.  
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 Para o encaminhamento, é necessário passar pela 
orientação na Fatec e, constatada a necessidade ou o 
interesse do aluno, o Prof. Wellington faz o encaminhamento
à SPA. 
 

Defesa de Doutorado 

 
 No último dia 26/02, nossa Profª Sandra Ossada 
defendeu sua tese de doutorado intitulada "
Um método lúdico de aprendizado das notas musicais para 
deficientes auditivos" em Engenharia Biomédica, pela  
Universidade de Mogi das Cruzes e sob a
Profª  Dra Silvia Cristina Martini Rodrigues. Parabéns, Sandra!
 

 

 

Projeto de Inclusão Digital

 

  
 Teve início nesse mês de março, 
programa social de Inclusão Digital oferecido pela Fatec 
Campinas, sob a coordenação do Prof. Aimar Martins Lopes. 
O programa é dedicado a pessoas acima de 55 anos de idade

Para o encaminhamento, é necessário passar pela 
tatada a necessidade ou o 

o encaminhamento 

 
 

No último dia 26/02, nossa Profª Sandra Ossada 
defendeu sua tese de doutorado intitulada "Inclusão Social: 
Um método lúdico de aprendizado das notas musicais para 

em Engenharia Biomédica, pela  
e sob a orientação da  

. Parabéns, Sandra! 

 

 

Projeto de Inclusão Digital 
 

 

 a 5ª edição do 
programa social de Inclusão Digital oferecido pela Fatec 
Campinas, sob a coordenação do Prof. Aimar Martins Lopes. 

pessoas acima de 55 anos de idade, 

acontece todo semestre e tem 
em encontros semanais.  
 Ao final de cada edição, são entregues
para os participantes e, também
que ajudaram na realização do projeto
 

Imposto de Renda 2019
 

A Receita Federal 
brasileiros. Esse tributo é conhecido como IRPF. A
de imposto de renda 2019
principal objetivo a arrecadação de valores para investimento 
em setores como educação, infraestrutura e para o
pagamentos dos benefícios sociais.

A não declaração do imposto de renda pode criar 
diversos problemas. Por essa r
informaçõese prazos disponibilizados pela
Mesmo que seja obrigatório, existem muitos brasileiros que 
são isentos da declaração e do pagamento do imposto.

Nossa Profª Tessa Coltro
assunto e as datas dos plantões para preenchimento 
oferecidos pela Fatec  Campinas
 

O que é Imposto de Renda Pessoa Física?
 De acordo com o artigo 2º do RIR/1999 
3000, as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Bras
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e 
ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, 
sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou 
profissão.   
Ainda segundo o parágrafo 2º do artigo 620 do RIR/1999 
Decreto nº 3.000, o fato gerador é a renda, ou seja, o 
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, 
e os proventos de qualquer natureza, como também os 
acréscimos patrimoniais não compre
renda. O imposto será retido por ocasião de cada pagamento 
ou do acréscimo patrimonial. 

Quem está obrigado a declarar?

  
 A pessoa física está dispensada da apresentação da 
declaração, desde que: 
a) não se enquadre em nenhuma das 
obrigatoriedade da tabela anterior, ou

e tem duração 40 horas, distribuídos 

Ao final de cada edição, são entregues certificados 
também, certificados para os alunos 

que ajudaram na realização do projeto. 

Imposto de Renda 2019 
 

 cobra um tributo de todos os 
brasileiros. Esse tributo é conhecido como IRPF. A declaração 

2019  é obrigatória e tem como 
principal objetivo a arrecadação de valores para investimento 
em setores como educação, infraestrutura e para os 
pagamentos dos benefícios sociais. 

A não declaração do imposto de renda pode criar 
diversos problemas. Por essa razão, é essencial ter atenção as 

disponibilizados pela Receita Federal. 
Mesmo que seja obrigatório, existem muitos brasileiros que 
são isentos da declaração e do pagamento do imposto. 

Tessa Coltro elaborou um artigo sobre o 
s datas dos plantões para preenchimento 

Campinas. 

O que é Imposto de Renda Pessoa Física? 
De acordo com o artigo 2º do RIR/1999 – Decreto no. 

3000, as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, 
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e 
ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, 
sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou 

inda segundo o parágrafo 2º do artigo 620 do RIR/1999 – 
Decreto nº 3.000, o fato gerador é a renda, ou seja, o 
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, 
e os proventos de qualquer natureza, como também os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de 

O imposto será retido por ocasião de cada pagamento 
ou do acréscimo patrimonial.  

Quem está obrigado a declarar? 

 

A pessoa física está dispensada da apresentação da 

a) não se enquadre em nenhuma das hipóteses de 
obrigatoriedade da tabela anterior, ou 



b) conste como dependente em declaração apresentada por 
outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus 
rendimentos, bens e direitos caso os possua. 
c) teve a posse ou a propriedade de bens e dir
terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo 
cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não 
exceda R$ 300.000,00, em 31 de dezembro de 2018.
 
Obs: Mesmo que não esteja obrigada, qualquer pessoa física 
pode apresentar a declaração. Exemplo: uma pessoa que não 
é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido em 2018 e 
tem direito à restituição, precisa apresentar a declaração 
para recebê-la. 

Prazo de Entrega 

 As pessoas físicas que são obrigadas
apresentar a declaração no período de 7 de março
abril de 2019. 

Formas de Elaboração 

1- Por meio de computador, mediante a utilização 
do Programa Gerador da Declaração IRPF 2019
ao exercício de 2018, disponível no sítio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), na internet, no endereço 
http://rfb.gov.br; 
Horário de transmissão: durante todo o dia, exceto no 
período de 1h às 5h da manhã (horário de Brasília).

2- Por meio de computador, mediante acesso ao serviço 
"Declaração IRPF 2016 on-line", disponível no Portal e
CAC, no sítio da RFB, acessado apenas com certificado 
digital; 

3- Por meio de dispositivos móveis, tablets
mediante a utilização do serviço "Fazer Declaração", no 
APP IRPF. 

Multa por Atraso na entrega 

 A multa por atraso na entrega da declaração é 
cobrada quando o contribuinte estiver obrigado a apresentar 
a declaração e a entrega for realizada após 30/04/2019.
Multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, 
calculada sobre o total do imposto devido apurado na 
declaração, ainda que integralmente pago, sendo que o valor 
mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do 
imposto sobre a renda devido. 

 
 Para elaboração da Declaração são necessários os 
seguintes documentos: 

• Informe de Rendimentos do Trabalho;

• Informe de Rendimentos do Banco onde possui conta 
corrente, poupança, aplicação financeira;

• Declaração do ano anterior (se houver);

 A Fatec Campinas está com aça orientação 
e auxílio no preenchimento da Declaração de 
imposto de Renda Pessoa Física 2019, nos 
seguintes dias e horários: 

• 13/04 – das 08h30 às 11h 

• 24/04 – das 19h às 21h 

• 27/04 – das 08h30 às 11h 

b) conste como dependente em declaração apresentada por 
outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus 

 
c) teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive 
terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo 
cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não 
exceda R$ 300.000,00, em 31 de dezembro de 2018. 

Obs: Mesmo que não esteja obrigada, qualquer pessoa física 
ar a declaração. Exemplo: uma pessoa que não 

é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido em 2018 e 
tem direito à restituição, precisa apresentar a declaração 

obrigadas devem 
ação no período de 7 de março até 30 de 

Por meio de computador, mediante a utilização 
Declaração IRPF 2019, relativo 

ao exercício de 2018, disponível no sítio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), na internet, no endereço 

Horário de transmissão: durante todo o dia, exceto no 
íodo de 1h às 5h da manhã (horário de Brasília). 

Por meio de computador, mediante acesso ao serviço 
line", disponível no Portal e-

CAC, no sítio da RFB, acessado apenas com certificado 

blets e smartphones, 
mediante a utilização do serviço "Fazer Declaração", no 

A multa por atraso na entrega da declaração é 
cobrada quando o contribuinte estiver obrigado a apresentar 

realizada após 30/04/2019. 
calendário ou fração de atraso, 

calculada sobre o total do imposto devido apurado na 
declaração, ainda que integralmente pago, sendo que o valor 
mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do 

 

Para elaboração da Declaração são necessários os 

Informe de Rendimentos do Trabalho; 

Informe de Rendimentos do Banco onde possui conta 
financeira; 

Declaração do ano anterior (se houver); 

• Documentos dos bens (imóveis, veículos);

• Recibos de despesas: médicas, odontológicas, escola, 
etc. 
 

Seleção de Estagiários 

 
 No último dia 26 de março, a 
empresa LVK Sistemas realizou um 
processo seletivo para estágios nas 
áreas de Tecnologia da informação. 
 A LVK Sistemas é uma 
empresa especializada em soluções 
integradas - desenvolvimento de 
softwares. Seu produto pioneiro, o 
BURAN, software para gravação de 
áudio e tela, existe desde 1
aperfeiçoado pela experiência dos clientes, principalmente 
gestores de centrais de atendimento. Em 2013 lançou o SAFE 
TYPING, sistema voltado para a segurança da informação.
 Nesse processo foram aplicadas provas de 
conhecimento específicos da área e os selecionados irão 
atuar em empresas especializadas na região de Campinas. 
 

 

 

A Fatec Campinas está com aça orientação 
e auxílio no preenchimento da Declaração de 
imposto de Renda Pessoa Física 2019, nos 

Documentos dos bens (imóveis, veículos); 

Recibos de despesas: médicas, odontológicas, escola, 

Estagiários  
 

de março, a 
empresa LVK Sistemas realizou um 
processo seletivo para estágios nas 
áreas de Tecnologia da informação.  

A LVK Sistemas é uma 
empresa especializada em soluções 

desenvolvimento de 
softwares. Seu produto pioneiro, o 
BURAN, software para gravação de 
áudio e tela, existe desde 1999, nasceu e vem sendo 
aperfeiçoado pela experiência dos clientes, principalmente 
gestores de centrais de atendimento. Em 2013 lançou o SAFE 
TYPING, sistema voltado para a segurança da informação. 

Nesse processo foram aplicadas provas de 
ecíficos da área e os selecionados irão 

atuar em empresas especializadas na região de Campinas.  

 

 



Palestra de Inovação Tecnoló
e Empreendedorismo 

 
 A Fatec Campinas, representada pela nossa diretora 
Profª Drª Haydée Siqueira e pelos professores Diogo Robles, 
Jaime Ossada, Sandra Ossada e Juliana Fontin, participou, no 
último dia 19 de março,  do encontro 
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica 
prefeitura de Campinas.  Nesse encontro
apresentados projetos sobre o assunto, em especial
de Tecnologia de Informação e Comunicação.
 

 

 

Dia Mundial da Água 2019 
‘Não deixar ninguém para trás’
 
Em artigo para lembrar o Dia Mundial da Água, 22 de março, a 
assessora de gestão corporativa do Pacto Global da ONU no 
Brasil, Giuliana Moreira, alerta que cerca de 35 milhões de 
cidadãos não têm acesso a água potável no país. Ainda segundo a 
especialista, 100 milhões de brasileiros não possuem 
saneamento adequado. |fonte: https://nacoesunidas.org

 
Por Giuliana Moreira, assessora de Gestão Corporativa 
Brasil do Pacto Global da ONU e  pesquisadora no Pacific
Water Mandate* 

 

 
 
 O Brasil possui mais água doce que qualquer outro 
país do mundo – 12% do volume total do Planeta. Isso cria 
uma falsa premissa de que o suprimento estável de água de 
boa qualidade estará sempre disponível. No Brasil, embora 
haja abundância de água, em comparação com outros 
países, existe uma grande variedade de riscos relacionados 

Tecnológica  

 

A Fatec Campinas, representada pela nossa diretora 
os professores Diogo Robles, 

Jaime Ossada, Sandra Ossada e Juliana Fontin, participou, no 
último dia 19 de março,  do encontro sobre 
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica promovido pela 
prefeitura de Campinas.  Nesse encontro, foram 

em especial na área 
de Tecnologia de Informação e Comunicação. 

 

 

 

Dia Mundial da Água 2019 — 
‘Não deixar ninguém para trás’ 

 

Em artigo para lembrar o Dia Mundial da Água, 22 de março, a 
assessora de gestão corporativa do Pacto Global da ONU no 
Brasil, Giuliana Moreira, alerta que cerca de 35 milhões de 
cidadãos não têm acesso a água potável no país. Ainda segundo a 

100 milhões de brasileiros não possuem 
fonte: https://nacoesunidas.org 

 da Água na Rede 
Pacific Institute/CEO 

 

O Brasil possui mais água doce que qualquer outro 
12% do volume total do Planeta. Isso cria 

uma falsa premissa de que o suprimento estável de água de 
boa qualidade estará sempre disponível. No Brasil, embora 

paração com outros 
países, existe uma grande variedade de riscos relacionados 

a água, o que representa uma grande incerteza na 
disponibilidade de água doce para a população. Além disso, 
os desafios relacionados a água causam múltiplos efeitos 
sobre o meio ambiente e a economia.

O Objetivo de Desenvolvimento
proposto pelas Nações Unidas, visa assegurar a 
disponibilidade e o manejo sustentável da água e do 
saneamento para todos. Mas, 
todos os brasileiros? 

O tema do Relatório Mundial
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2019 e tema 
do Dia Mundial da Água deste ano é “Não deixar ninguém 
para trás”. Este tema é central no compromisso da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que visa permitir 
que todas as pessoas em todos os países se be
desenvolvimento socioeconômico e a atinjam a plena 
realização dos direitos humanos.

O direito humano a água e saneamento foi
pela ONU em dezembro de
indispensáveis para prover meios de subsistência saudáveis 
e fundamentais para manter a dignidade de todos os seres 
humanos. 

O setor privado desempenha um papel fundamental 
para auxiliar no fornecimento de serviços de abastecimento 
de água e saneamento para todos os cidadãos, pois nem 
sempre os governos sozinhos podem assumir toda a 

 

 

 
a água, o que representa uma grande incerteza na 
disponibilidade de água doce para a população. Além disso, 
os desafios relacionados a água causam múltiplos efeitos 

ambiente e a economia. 
Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), 

proposto pelas Nações Unidas, visa assegurar a 
disponibilidade e o manejo sustentável da água e do 
saneamento para todos. Mas, em 2030, haverá água para 

Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2019 e tema 

deste ano é “Não deixar ninguém 
para trás”. Este tema é central no compromisso da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que visa permitir 
que todas as pessoas em todos os países se beneficiem do 
desenvolvimento socioeconômico e a atinjam a plena 
realização dos direitos humanos. 

O direito humano a água e saneamento foi reconhecido 
de 2015, uma vez que eles são 

indispensáveis para prover meios de subsistência saudáveis  
e fundamentais para manter a dignidade de todos os seres 

O setor privado desempenha um papel fundamental 
para auxiliar no fornecimento de serviços de abastecimento 

e água e saneamento para todos os cidadãos, pois nem 
sempre os governos sozinhos podem assumir toda a 



responsabilidade e frequentemente não possuem recursos 
técnicos e financeiros suficientes disponíveis. 

 

 
 
O papel dos governos e agências de água é focado no 

estabelecimento de políticas e regulamentos, porém o setor 
privado pode contribuir muito para a promoção de ações e 
atitudes sustentáveis em suas práticas de negócios. A 
iniciativa privada pode contribuir muito para endereçar os 
desafios hídricos através do desenvolvimento de soluções e 
tecnologias inovadoras, além de possuir um papel de 
grande influenciador na sociedade, com o potencial de 
gerar uma mudança de comportamento dos indivíduos e 
uma conscientização em relação ao uso eficiente da água, 
podendo ter uma forte influência sobre a formulação de 
políticas. 

A ONU reconheceu em 2000 o imenso potencial de 
contribuição das empresas para a adoção de valores e 
princípios universais alinhados a direitos humanos, a 
preservação ambiental e com o estímulo de práticas de 
responsabilidade corporativa. Criou-se então o Pacto Global 
(United Nations Global Compact), uma iniciativa de caráter 
voluntário que fornece métricas para se promover o 
crescimento sustentável e envolve o setor privado em 
programas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). No Brasil, a iniciativa foi criada em 2003 
e conduz projetos no país por meio dos seus Grupos 
Temáticos (GT), divididos atualmente em: Água, Energia & 
Clima, Alimentos & Agricultura, Direitos Humanos & 
Trabalho, Anticorrupção e ODS. Além disso, existe a 
Comissão de Engajamento e Comunicação, que dá as 
diretrizes para as divulgações feitas pelos membros sobre o 
Pacto Global e sobre os ODS. Esses grupos são formados 
por representantes das empresas e organizações que 
integram a Rede Brasil. 

O Grupo Temático Água visa colaborar para a construção 
de uma agenda de governança em água, engajando o setor 
privado na adoção de práticas sustentáveis em suas 
operações e em suas cadeias de abastecimento para 
promover o uso eficiente do insumo. Atua totalmente em 
consonância com o ODS nº 6, que busca assegurar a 
disponibilidade e a gestão sustentável da água e do 
saneamento para todos e todas até 2030. 

Para o contexto brasileiro, o alcance do ODS 6 é 
desafiador. Segundo estudo Perdas de Água 2018, realizado 
pelo Instituto Trata Brasil com base nos dados do Sistema 
Nacional de Saneamento (SNIS), estima-se que cerca de 35 
milhões de cidadãos não têm acesso a água potável, 
enquanto que 100 milhões não possuem saneamento 

adequado. Nesse contexto, as empresas podem 
desempenhar um papel fundamental neste cenário ao 
investir em tecnologias e soluções inovadoras para a gestão 
da água dentro das suas operações e em sua cadeia de 
valor. Outra frente de envolvimento é a participação em 
ações coletivas, que proporcionem a oportunidade para 
que as organizações se engajem com uma variada gama de 
partes interessadas a fim de criar projetos em conjunto. 
Além disso, a necessidade de buscar resiliência a situações 
de severa escassez hídrica gera oportunidades de negócios 
em mercados e para serviços e produtos inovadores. 

No geral, o avanço tanto no acesso a água quanto a 
saneamento tem sido muito lento no país nas últimas 
décadas. Doze anos após a Lei do Saneamento Básico (lei 
11.445) entrar em vigor no Brasil, metade da população do 
país continua sem acesso a sistemas de esgotamento 
sanitário. 

A evolução dos serviços de água e saneamento do país é 
muito lenta, trazendo não apenas problemas sociais ao país, 
mas também ambientais, financeiros e de saúde, já que é 
um fator importante na disseminação de doenças. 

O ODS 6 prevê a 
universalização do saneamento 
até 2030, além disso, um plano 
nacional foi elaborado e 
lançado em 2014 pelo governo 
federal, com metas de 
universalização dos serviços 
(água, esgoto, resíduos e 
drenagem) até 2033. Porém, 
segundo estudo Burocracias e 
Entraves no Setor de 

Saneamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
com o ritmo atual de investimentos, o Brasil apenas 
conseguirá universalizar o atendimento de água em 2043 e 
de esgoto, em 2054. 

A Agenda 2030 traz 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável que são indivisíveis e integrados. Ao deixar de 
cumprir as metas do ODS 6, pessoas de diferentes grupos 
são “deixadas para trás” por diferentes motivos. A falta de 
acesso a água e a saneamento afeta a vida das mulheres 
(ODS 5), reforçando a desigualdade de gênero no Brasil. Os 
impactos da falta de saneamento causam discriminação, 
exclusão, marginalização e violência contra todas as 
mulheres e meninas. 

Segundo estudo lançado pela BRK Ambiental, em 
parceria com o Instituto Trata Brasil, intitulado O 
Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira, uma em cada 
quatro mulheres não tem acesso adequado a água tratada, 
coleta e tratamento dos esgotos e a universalização dos 
serviços tiraria imediatamente 630 mil mulheres da 
pobreza, a maior parte delas negras e jovens. 

Segundo o estudo, hoje no país 27 milhões de mulheres 
– uma em cada quatro – não têm acesso adequado a 
infraestrutura sanitária e o saneamento é variável 
determinante em saúde, educação, renda e bem-estar. O 
estudo foi realizado com base em dados oficiais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos Ministérios 
da Saúde, Educação e Cidades. O estudo foi feito pelo 



Instituto Trata Brasil em parceria com a BRK Ambiental e 
apoio do Pacto Global, conduzida pela Ex Ante Consultoria. 

A melhoria no acesso a água e a saneamento está entre 
os principais obstáculos para a realização dos direitos 
humanos, assim como para o alcance dos 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 

Hoje, no Dia Mundial da Água, chamamos a todos para 
contribuir para melhorar a gestão dos recursos hídricos e 
criar ações coletivas para alcançar a universalização do 
acesso a água potável e saneamento seguros e acessíveis 
para todos, a fim de contribuir para erradicar a pobreza e 
construir sociedades pacíficas e prósperas, garantindo que 
“ninguém será deixado para trás” no caminho rumo ao 
desenvolvimento sustentável. 

 

Solução biodegradável para 
pratos e talheres  

 

 

Feitos com farelo de trigo, os pratos, tigelas e talheres se 
decompõem em apenas 30 dias. | fonte: https://ciclovivo.com.br/ 
 

 Mais difícil que falar rápido “três pratos de trigo 
para três tigres tristes” é imaginar que um dia você poderia 
fazer uma refeição com pratos e talheres feitos de trigo. 
 Mas, com os utensílios produzidas pela empresa 
Biotrem isso é totalmente possível. Uma tonelada de farelo 
de trigo puro vira 10 mil unidades de pratos, tigelas e 
talheres biodegradáveis (que podem ser até mesmo 
ingeridos!). 

Inventado pelo empresário Jerzy Wysocki, o processo 
transforma farelo de trigo natural em um belo conjunto de 
utensílios ecológicos usando pouca água, sem extrair 
recursos minerais ou adicionar compostos químicos. 

 

  
 
 “Nossas tecnologias são protegidas por inúmeras 
patentes internacionais. O processo tecnológico limpo e 
ambientalmente amigável de fabricação é baseado em 
matérias-primas naturais – farelo de trigo e pequenas 
quantidades de água. O resto é feito por alta pressão e alta 
temperatura”, explica a companhia polonesa em seu site. 
 

Sai o plástico, entra o farelo de trigo 

 A ideia é que os produtos sejam alternativa para os 
utensílios descartáveis de plástico, principalmente os 

utilizados em eventos. Imagine, por exemplo, poder 
substituir um pratinho usado uma única vez na festa infantil 
(e que poluirá a natureza por até séculos) por outro que 
pode ser compostado na terra em apenas 30 dias. Parece 
uma boa troca, não? 
 

 
 
 A empresa também garante que os objetos feitos 
de farelo de trigo são adequadas para servir refeições 
quentes e frias, podendo ser usados com segurança em 
fornos ou micro-ondas. 
 Os produtos da Biotrem já são fabricados em larga 
escala e estão à venda por toda a Europa e também em 
diversos outros países do mundo (infelizmente ainda não 
no brasil). 

 

Herbicida Natural 
 

 

Cientistas descobrem herbicida natural que pode substituir 
glifosato. | fonte: https://ciclovivo.com.br/ 
 

 

 

Pesquisadores da Universidade de Tübingen, na 

Alemanha, descobriram uma substância natural que pode 

competir com o controverso herbicida glifosato. Trata-se de 

uma recém-descoberta molécula de açúcar sintetizada a 

partir de cianobactérias que inibe o crescimento de vários 

microorganismos e plantas, mas é inofensiva para humanos 

e animais.  



O estudo foi conduzido pelo Dr. Klaus Brilisauer, 

professor Stephanie Grond (Instituto de Química Orgânica) 

e professor Karl Forchhammer (Instituto de Interfaculdade 

de Microbiologia e Medicina de Infecção) e foi publicado na 

revista Nature Communications.Ingredientes ativos para 

uso farmacêutico ou agrícola geralmente se originam de 

substâncias naturais. Estas substâncias podem consistir em 

estruturas químicas complexas, mas também podem ser 

relativamente simples. A engenhosidade desses 

ingredientes ativos geralmente reside em sua simplicidade: 

os antimetabólitos interagem com os processos vitais da 

célula, imitando os produtos metabólicos. Isso interrompe o 

processo biológico, que pode inibir o crescimento celular ou 

até mesmo matar a célula. 

Químicos e microbiologistas da Universidade de 

Tübingen descobriram um antimetabólito muito incomum 

com uma estrutura química impressionantemente simples: 

uma molécula de açúcar com o nome científico de “7-

deoxy-sedoheptulose (7dSh)”. Ao contrário dos 

carboidratos comuns, que normalmente servem como 

fonte de energia para o crescimento, essa substância inibe 

o crescimento de várias plantas e microorganismos, como 

bactérias e leveduras. A molécula de açúcar bloqueia uma 

enzima chave da via do chiquimato, uma via metabólica que 

ocorre apenas em microorganismos e plantas. Por essa 

razão, os cientistas classificam a substância como inofensiva 

para humanos e animais e já demonstraram isso em 

estudos iniciais. 

O raro açúcar foi isolado das culturas da 

cianobactéria de água doce Synechococcus elongatus, que é 

capaz de inibir o crescimento de cepas bacterianas 

relacionadas. Enquanto procuravam a causa dessa inibição 

do crescimento, os cientistas conseguiram decifrar a 

estrutura do composto natural.  

Em detalhe, os cientistas descobriram que o 7dSh 

bloqueia a DHQS (Dehydroquinatesynthase), uma enzima da 

via do chiquimato. Um dos inibidores mais conhecidos 

desta via metabólica até agora é o herbicida glifosato. “Em 

contraste com o glifosato, o açúcar desoxi recém-

descoberto é um produto totalmente natural. Acreditamos 

que ele tem boa degradabilidade e baixa ecotoxicidade”, 

afirma o Dr. Klaus Brilisauer. Até agora, o 7dSh inibe o 

crescimento das plantas de forma promissora. “Vimos aqui 

uma excelente oportunidade de usá-lo como um herbicida 

natural”, completa.  

Os cientistas esperam substituir a longo prazo os 

herbicidas controversos, que representam um risco para a 

saúde. No entanto, a eficácia no campo, a degradabilidade 

do solo e a inofensividade para o gado e os seres humanos, 

em relação ao 7dSh, ainda precisam ser mais investigadas 

em estudos abrangentes de longo prazo. 

O estudo completo, em inglês, pode ser lido em 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08476-8 

 

 

4ª Expo3Dbr 
 

 
 A Fatec Campinas participará como convidada da 4ª 
Edição da Expo 3D Brasil, no dia 27 de abril de 2019, na 
cidade de Hortolândia.   
 A expo3Dbr é um evento itinerante que reúne a 
comunidade de impressão 3D brasileira, com objetivo de 
divulgar e fomentar a manufatura aditiva. A expo3Dbr 
nasceu em 2016 da necessidade de intensificar não apenas 
a troca de conhecimentos da indústria, mas também o 
fortalecimento dos laços entre todos os entusiastas que 
admiram tecnologias de vanguarda ligadas ao mundo 
da Impressão 3D. 
 Este encontro é formatado para encantar o publico 
presente com expositores e cases que envolvem o visitante 
em uma atmosfera de alegria e surpresas com o potencial 
desta nova tecnologia. A criatividade e curiosidade não tem 
idade, por isso nosso encontro é aberto ao publico sem 
limitação de idade.  

As inscrições  - e a relação de palestras - podem ser 

feitas pelo site http://expo3dbr.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
A secção de Classificados no FatecNews é exclusiva para a 
comunidade acadêmica da FATEC Campinas. A inclusão é 
gratuita, atualizada mensalmente e renovado a cada semestre. 
Para a inclusão, TODOS os campos devem ser preenchidos
site https://tinyurl.com/y3l7oo6c. 

 
ALIMENTAÇÃO 
Hidromel Philip Mead - Premiado como o melhor Hidromel 
Brasileiro de 2017. 
Philipe Piaia - 1º/PQ/Noturno 

 
BELEZA  
Vendade Avon e Natura 
Erika - 6º/ GTI/noturno 

 
INFORMÁTICA  
Instalação, configuração e manutenção de servidores
Windows e Linux (Pfsense e FreNAS). 
Rodolfo Frederico Cardoso - 3°/GTI/noturno

 
Power BI Desktop 
Gilberto Muniz de Oliveira - 3º/GEEE/Noturno
 
Programação de softwares (desktop) utilizando a 
ferramenta de programação Delphi / Consultoria de T.I 
para Construção/Melhoria de pequenos ERP's e 
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Conselho Editorial 

Profª Drª Haydée Siqueira Santos  

Profª Drª Fabiana Cristina A. Corbi  

Prof. Ms. Diogo Robles 
 
Elaboração:  Prof. Me. Tiago Rebecca  

Fale conosco: fatecnewscampinas@gmail.com
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Premiado como o melhor Hidromel 
 

 

Instalação, configuração e manutenção de servidores 
 

/noturno 

/GEEE/Noturno 

Programação de softwares (desktop) utilizando a 
ferramenta de programação Delphi / Consultoria de T.I 
para Construção/Melhoria de pequenos ERP's e 

Consultoria em Banco de Dados (SQL Server / Firebird e 
Oracle) / Construção de B.I utilizando como ferramenta
Power B.I da Microsoft. 
Flavio Silva  -  4º/GTI/Noturno

 
Venda de produtos de Informática, Manutenção em 
Laptops e Celulares. 
Carlos Miranda - 1º/GEE/Noturno

 
OUTROS 
 
Soldas e Reparos para portões grades e demais itens 
metálicos.  
Osmar Carvalho - 4º/ADS/
 
Narração de RPG - Qualquer sistema, cenário e 
ambientação - Narrador com 15 anos de experiência
Giovani Vicente - 2º/GTI/Noturno
 
Atêlie Smells Like Tita - Pinturas em tecido, costura criativa 
e aromatizadores de ambiente, criados de forma art
e com muito zelo. IG @ateliesmellsliketita
Thais Fernanda Dalaqua -

 Prof. Dr. Fábio Bonk  

 Prof. Dr. Jaime C. Ossada   

.com  @fateccps www.fateccampinas.com.br
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