Edição 14 - Volume 01 - Ano 2019

Palavra da Direção
É com entusiasmo que iniciamos
mais um semestre letivo na Fatec
Campinas. Temos muitos desafios pela
frente mas também muita determinação
para vencê-los. Nesta edição quero
salientar a alegria de termos realizado
no dia 17 de agosto a colação de grau da
5ª turma do curso de Processos Químicos e 4ª turma do
curso de GTI. Me congratulando com os alunos,
coordenadores e professores que se empenharam para que o
resultado
do fosse um sucesso para todos. A Fatec Campinas
segue no cumprimento de sua missão, com muito orgulho de
toda equipe e deseja muito sucesso aos formandos no 1º
semestre de 2019.
Que nesse semestre estejamos cada vez mais
motivados, para que possamos realizar
zar as atividades
planejadas e que, sem dúvida, irão dar sequência a esta
importante atuação e da responsabilidade da Fatec Campinas
de formação de excelentes profissionais na nossa cidade e
também região.

Colação de Grau
No último dia 17 de agosto, às 10
0h, aconteceu a
colação de grau dos formandos da 5ªª turma do Curso
Superior em Processos Químicos e da 4ªª turma do Curso
Superior em Gestão em Tecnologia da Informação, da FATEC
Campinas. A solenidade ocorreu no anfiteatro da faculdade e
contou com a presença
ça dos alunos e de seus familiares,
professores, coordenadores e da direção da instituição.
Estamos muito orgulhosos de todos os formandos.

Projeto de Inclusão Digital

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do
programa social de Inclusão Digital – Sociedade Digitaloferecido pela Fatec Campinas, sob a coordenação do Prof.
Aimar Martins Lopes. O programa é dedicado para pessoas
acima de 55 anos de idade, acontece todo semestre e tem
duração 40 horas,
s, distribuídos em encontros semanais.
Ao final de cada edição, são entregues certificados
para os participantes e, também, certificados para os alunos
que ajudaram na realização do projeto.
As inscrições devem ser feitas na secretaria acadêmica, até
dia 24/08, e as aulas ocorreram às terças-feiras,
terças
das 14h às
16h, no período de 27/08 a 03/12.

Semana de Planejamento
Entre os dias 29/07 a 02/08, os professores,
coordenadores e a direção da Fatec Campinas participaram
da Semana de Planejamento Pedagógico,
Pedagógico com reuniões com
os coordenadores de cursos e de supervisores de estágio e,
ainda, palestras e oficinas sobre Metodologias Ativas:
Ativas
“Processos de avaliação e recuperação no Ensino Superior";
Superior"
"Estratégias para o trabalho com dificuldades de
aprendizagem
agem em adolescentes e adultos" e “Metodologias
ativas como estratégia de ensino aprendizagem
apre
para nativos
digitais”.

Trote Solidário
Com o objetivo de arrecadar mantimentos para a
creche Gustavo Marcondes, a Fatec Campinas promoveu, no
período de 05 a 10 de agosto, um Trote Solidário para os
calouros, veteranos e professores. Os mantimentos
arrecadados foram entregues pelos alunos e professores às
crianças e aos responsáveis pela creche. O projeto teve
coordenação da professora Camila Ortulan.

Recepção aos alunos
E nosso semestre começou com atividade de
recepção aos calouros dos períodos matutino e noturno.
Dentre as atividades realizadas, tivemos palestras de
boas-vindas ao calouros e gincana de confraternização
calouros-veteranos e professores. As atividades aconteceram
de 05 a 09 de agosto, durante a semana de acolhimento e
recepção dos alunos.

Premiação Internacional

Bolsas de Estudos
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 10 (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 inscrições devem ser realizadas até o dia 08/09. As
condições de participação nestes processos de seleção são
orientadas pelo edital ARI 015/2019, 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).

Chromium Edge

No mês de julho, nosso aluno Thiago Luiz de Moraes
Barbosa, filho do professor Anderson Barbosa, apresentou
seu artigo sobre Laboratórios Remotos e as suas
Contribuições para os Estudos na Área de Programação, na
LACCEI
2019
(http://laccei.org/index.php/studentcompetition-jamaica-2019/), que aconteceu na Jamaica.
O artigo foi fruto do seu TCC (trabalho de Conclusão
de Curso) em Gestão da Tecnologia da Informação, que teve
como orientador o prof. Anderson Luiz Coan, em conjunto
com docentes e alunos da Flórida Atlantic University
(professora Dr. Maria Pitrie e o aluno Luiz Felipe Zapatta).
A LACCEI (Consórcio Latino-Americano e Caribenho
de Instituições de Engenharia) é uma organização sem fins
lucrativos formada por instituições que oferecem programas
em Engenharia, Tecnologia ou Educação com o objetivo de
colaborar com outros parceiros do LACCEI.
Pelo trabalho realizado e apresentação, Thiago ficou
em 3º lugar na categoria estudantes.

O browser está disponível para todas as versões
de Windows e MacOS, e a produtora de softwares está
incentivando empresas e entusiastas regulares a observarem
mais de perto o novo navegador. Até o momento, mais de 1
milhão de downloads de versões anteriores do Edge foram
feitos, e a Microsoft diz que recebeu mais de 140 mil
comentários individuais.
"O Beta representa o canal de pré-visualização mais
estável, pois os recursos são adicionados a ele só depois de
terem passado por testes de qualidade, primeiro no canal
Canary e depois no canal Dev.", explica Joe Belfiore, VicePresidente Corporativo de Experiências Windows da
Microsoft.

Microsoft caminha para lançar o novo navegador Chromium Edge. Versão
beta já está disponível para download, e a Microsoft já considera a versão
"pronta para o uso diário". |fonte: www.olhardigital.com.br|

Hoje (20), a Microsoft disponibilizou a versão beta do
seu navegador Chromium Edge para download.

Quanto às atualizações da versão principal podem ser
aguardadas aproximadamente a cada seis semanas,
juntamente com pequenas mudanças periódicas para
correção de bugs e segurança.
O beta é importante para a Microsoft já que a empresa
considera esta versão do navegador “pronta para o uso

diário”. A companhia apoia o lançamento da nova versão do
Edge com um programa de segurança de bugs, com
recompensas de até US$ 15 mil para pesquisadores que
descobrirem vulnerabilidades.
A Microsoft ainda não tem uma data de lançamento
exata em mente, mas o Edge provavelmente não entrará no
canal estável e estará pronto para ser lançado até o início de
2020. A companhia ainda tem também algum trabalho a
fazer na introdução dos recursos que anunciou na Build, bem
como melhorar a experiência de sincronização para cobrir
extensões, guias e muito mais.
Sem contar ainda com a complicada tarefa de mover os
usuários do Windows 10 para o Edge em algum momento no
próximo ano e substituir o navegador existente, que está
embutido no sistema operacional. Porém, não está claro
exatamente como ou quando ela lidará com isso, o que se
sabe por uma cópia vazada da versão estável do Edge é que
simplesmente se remove o navegador existente já instalado.
Até que a Microsoft esteja pronta para lançar este novo
navegador Chromium, a versão beta do Edge está tão perto
quanto você chegará a uma versão de canal estável. Você
pode baixar a última versão beta no site Edge Insiders da
Microsoft.
Depois de São Francisco tornar-se a primeira cidade dos
EUA a, efetivamente, proibir o uso de câmeras de
reconhecimento facial por agências públicas, o município de
Sommerville, em Massachusetts, decidiu seguir os mesmos
passos.

O diretor do Projeto de Policiamento da Faculdade de
Direito da Universidade de Nova York e membro do comitê
de ética da Axon, Barry Friedman, disse que “hoje, há
preocupações muito reais sobre a precisão do
reconhecimento facial e particularmente sobre vieses na
forma como identifica as pessoas de diferentes linhas raciais,
étnicas e gênero. Até abordarmos e mitigarmos esses
desafios, não podemos arriscar incorporar a tecnologia de
reconhecimento facial ao policiamento. O conselho de ética
aplaude a Axon por agir consistentemente com isso ”.
Matt Cagle, advogado de tecnologia e liberdade civil da
ACLU, disse que o governo deve perceber atitudes como a da
Axon e tomar um posicionamento. Segundo ele, empresas
privadas, como Amazon e Facebook também devem atuar do
mesmo modo. "Um dos maiores fornecedores de câmeras
policiais do país agora está soando o alarme e tornando a
ameaça imposta pela tecnologia de vigilância facial
impossível de ser ignorada", disse.
Cagle afirmou que "a tecnologia de vigilância facial está
pronta para ser discriminante e abusiva, e é,
fundamentalmente, incompatível com câmeras corporais independentemente de sua precisão”.

Complexos Solares

Assim como a proibição de São Francisco, a nova lei de
Somerville proíbe que agentes da cidade, incluindo a polícia,
usem câmeras de reconhecimento facial. A decisão foi
movida principalmente por causa das inúmeras críticas e
estudos que demonstram um preconceito da tecnologia com
certas pessoas.
Um estudo do MIT mostrou que o reconhecimento facial
falha principalmente com mulheres e pessoas negras. Uma
pesquisa de 2018 feita pela União Americana pelas
Liberdades Civis (ACLU) revela que a tecnologia combinou
erroneamente 28 rostos de membros do Congresso com
fotos de presos, um erro que afetou, em grande parte,
pessoas negras.
A cidade de Oakland também está considerando a
proibição da tecnologia, enquanto legisladores da Califórnia
discutem a proibição em todo o estado. O governo federal,
no entanto, tem se mantido bastante calado sobre o assunto.
O reconhecimento facial foi visto em seu ápice na China
autoritária, mas se espalhou rapidamente pelos Estados
Unidos. As câmeras do corpo policial, antes adotadas como
uma ferramenta de prestação de contas, tornaram-se
dispositivos de vigilância singularmente poderosos.
A Axon, principal produtora de câmeras policiais dos
Estados Unidos, concordou em parar de vender a tecnologia
de reconhecimento facial. A decisão foi tomada com base no
conselho de ética independente da empresa.

Interior de São Paulo ganha dois novos complexos solares.
Guaimbê e Ouroeste somam 300 MW de potência e R$ 1,2 bilhão em
investimentos.| fonte: https://ciclovivo.com.br|

A companhia AES Tietê inaugurou na última quinta-feira
(15) dois complexos solares na cidade de Bauru, interior de
São Paulo. Guaimbê e Ouroeste somam 300 MW de potência
e R$ 1,2 bilhão em investimentos.
Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (ABSOLAR), o Brasil tem 2,4 GW de potência em
energia solar fotovoltaica, representando atualmente cerca
de 1,2% da matriz elétrica do país. A Bahia lidera este
ranking, enquanto São Paulo está na quinta posição. Estimase que o setor possa gerar um incremento de mais de 672 mil
novos empregos até 2035 no país, segundo a ABSOLAR.

também será finalizada, totalizando a capacidade total de
144 MW em uma área de 280 hectares.
Como as plantas solares estarão espalhadas em um raio
de até 1.500 km de distância,
ância, a empresa irá gerenciá-las e
controlá-las remotamente, através do Centro de Operações
de Geração de Energia (COGE), garantido agilidade e
eficiência na operação.
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Guaimbê é composto por 550 mil placas solares em uma área
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custos de energia mais vantajosos, por exemplo.
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