
Mini Fábrica 

Em breve, teremos mais uma 

área de 19 mil metros, que fi-

nalmente foram doados pelo 

DAEE, após várias tratativas. 

Nesta área será desenvolvida 

uma mini Fábrica, porém tudo 

está em fase de projeto. 

n° 01/2014 

20/03/2014 

Boletim de boas vindas aos alunos, 

professores e funcionários!!!! 
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n° 01/2014 

Falta de Professores 

Por motivos alheios a nossa von-

tade, alguns concursos que fo-

ram realizados em tempo hábil 

para iniciar o semestre com 

novos professores sofreram 

imprevistos e estão sendo reali-

zados novamente. 

Projeto de Inglês 

O Projeto de Inglês teve início 

no dia 10/02 com a participa-

ção de 30 alunos e ainda esta-

mos com lista de espera!! São 

ofertados neste semestre: 

Level 1 no período da manhã , 

Level 2 e 3 no período da noite. 

Trabalho de Graduação 

Alunos e Professores ori-

entadores de TG fiquem 

atentos a Portar ia 

31/2010 que regulamenta 

os Trabalhos de Gradua-

ção. 

Mudanças e Novos Equipamentos 

Com os novos prédios, estamos passando por um período 

de grandes mudanças e por isso peço aos alunos, profes-

sores e funcionários que tenham paciência, pois nem sem-

pre as coisas acontecem na velocidade que gostaríamos. 

Todavia, enunciarei as providências que já foram tomadas: 

 Compra de ar condicionado para a Biblioteca; 

 Compra de ar condicionado para alguns Laboratórios; 

 Transferência de ar condicionado do Bloco 3 para no-

vos Laboratórios; 

 Conserto do ar condicionado do Bloco 6; 

 Conserto dos ventiladores; 

 Dedetização dos prédios; 

Equipamentos recebidos: 

 Torno Mecânico; 

 Centro de Usinagem CNC; 

 Laboratório de Pneumática—FESTO. 

Curso de Gestão Empresarial—EaD 

Para o vestibular de inverno teremos 40 vagas para o 
curso de Gestão Empresarial que será oferecido na 
modalidade à distância. Ele apresenta a mesma estru-
tura e grade curricular do curso ofertado presencial-
mente. Nesta modalidade, os alunos estudam em casa 
e vêm à Faculdade apenas para realizar as atividades 
avaliativas. É importante ressaltar que haverá profes-
sores para sanar dúvidas na própria unidade, além da-
queles que estarão disponíveis também na plataforma 
on-line. 

Projeto de Leitura 

O Projeto de Leitura foi iniciado juntamente com o nosso 
calendário semestral O objetivo deste projeto é estimular e 
incentivar o hábito de leitura dos alunos, extensivos aos 
familiares, funcionários e comunidade moradora de bairro 
próximo à Fatec através do empréstimo domiciliar e de ati-
vidades relacionadas à leitura. O encerramento das ativida-
des acontece no final de maio, quando se dará o I Encontro 
de Leitores 



Desde o ano passado realizamos em par-

ceria com a Maxio—Cruzeiro um Curso em 

Company, de Atualização Profissional em 

Soldagem. No último dia 07/02 foi realiza-

do seu encerramento com a apresentação 

dos trabalhos para os gerentes, diretores e 

equipe da Fatec Pinda. Essa iniciativa da 

Professora Eliane foi um grande sucesso e 

já recebemos vários elogios por toda a 

condução do projeto. 

Curso em Company—Maxion Cruzeiro 

Atenção para os novos horários de Atendimento: 

NUPEX: 

Prof. Paulo Quintairos -  Sexta  das 15:00 às 19:00  

Coordenação de Estágio: 

Prof. Ana Paula - Quarta das 08h30 às 10h30 e  Sexta das 14h às 21h 

Prof. Antonio - Segunda e Terça das 12:40 às 14:30, Segunda das 18:00 às 20:00 e Sexta das 14h às 18h 

Coordenação de TG:  

Prof. Pedro Jacob  - Segunda das 14:00 às 16:30 e  das 18:00 às 21:00, Terça das 10:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 . Quinta e Sexta das 14:00 às 19:00 

Coordenação de Processos Metalúrgicos:  

Terça: das 20:40 às 22:40 e Quarta: das 16:30 às 18:30 

Coordenação de Manutenção Industrial:  

Segunda/Terça/Quinta das 14:30 às 18:10 e Quarta/Quinta/Sexta das 19:00 às 22:40 

Coordenação de Projetos Mecânicos: 

Segunda /Quarta /Sexta das 10:10 às 12:10 e De Segunda a Sexta das 14:00 às 17:00 

Coordenação de Processos de Soldagem: 

Segunda: das 08:30 às 10:10    Terça: das 08:30 às 12:10 e das 13:30 às 17:10 

Quarta: das 07:30 às 10:10  Quinta:  das 07:30 às  12:10 e das 13:10 às 17:10 

PRESERVE SUA  

FACULDADE 
 

Para manter o nível do 

atendimento prestado a 

todos os alunos, pedimos a 

colaboração para a manu-

tenção da limpeza. Nos 

espaços comuns, não colo-

que os pés nas paredes e 

nem jogue papéis no chão. 

Nos banheiros, jogue os 

papéis usados no cesto de 

lixo e após o uso do vaso 

sanitário, dê descarga. 

Nas salas de aula, não ra-

bisque as carteiras e as 

paredes. A sua colabora-

ção é necessária, pois 

contamos apenas com 5 

funcionários para fazer a 

limpeza de toda a Fatec. 

PARCERIA 

Está sendo realizado convênio com a 

Empresa Elfer tanto para desenvol-

vimento de Projetos em parceria 

com a Fatec, como para vagas de 

estágio para os nossos alunos. 

Programa de Bolsas Ibero-

Americanas Santander Uni-

versidades 2014 está com 

inscrições abertas. 

VESTIBULAR 
Inscrições do Processo Seletivo: de 14/04 até às 15h do dia 14/05/2014 

Exame: dia 15 de junho de 2014 às 13h—duração da prova 05 horas 

De 10/03/2014 até às 15h do dia 26/03/2014 

1° Workshop da Educação 

Superior 

 

No último dia 06, aconteceu na 

Fatec o 1° Workshop da Educa-

ção Superior onde o público foi 

os professores da unidade. No 

período da manhã contamos 

com uma palestra do Prof. Dr. 

Paulo Césa Quintairos na área 

de pesquisa, enfatizando o nos-

so Núcleo de Pesquisas e Exten-

são. No período da tarde os 

professores participaram de um 

minicurso sobre o SIGA, com o 

Prof. Msc. Carlos Eduardo onde 

muitas dúvidas a respeito do 

programa foram esclarecidas. 

Já no período da noite os pro-

fessores tiveram o prazer de 

participar da mesa redonda a 

respeito de didática e pedago-

gia com a Prof. Dra. Eveline 

Mattos Tápias Oliveira, onde 

puderam absorver muita infor-

mação a respeito do “ser pro-

fessor”. 


