
COLAÇÃO DE GRAU: TURMA DO 
2º SEMESTRE DE 2017

 No dia 27/02, os cursos de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas -ADS, Eventos,  Gestão Comer-
cial – Gecom e Gestão de Recursos Humanos -GRH, 
turmas do 2º semestre de 2017, colaram grau no Teatro 
Sérgio Cardoso, localizado no bairro da Bela Vista.  
O evento contou com a organização dos alunos de 
Eventos, e foi uma noite de confraternização de alunos, 
amigos, professores e familiares que lotaram o teatro.

VESTIBULAR – 2º SEMESTRE 
 Já foi divulgado, pelo Centro Paula Souza, o calendário 

para o Vestibular Fatec – 2º Semestre. Confira as datas: 

     - Inscrições para isenção/redução da taxa de inscrição 
e envio, via upload, da documentação de isenção/redução: de 
07/03 até às 15h do dia 05/04/2018; 

  - Publicação do resultado da “Isenção/Redução”: 08/05/2018; 

 - Inscrições para o processo seletivo: 08/05 até às 15h do dia 
08/06/2018; 
 - Publicação “Locais de Prova”: 26/06/2018; 
 - Exame: 13h do dia 01/07/2018; 
 - Publicação classificação geral, desempenho dos candidatos e 
1ª lista de convocação: 20/07/2018; 

 - Matrícula da 1ª lista de convocação: 23/07 e 24/07/2018; 

 - Divulgação da 2ª lista de convocação: 25/07/2018; 

 - Matrícula da 2ª lista de convocação: 26/07/2018. 

 O valor da taxa de inscrição será de R$ 64,80, com 
pagamento por meio de boleto bancário. 

MENSAGEM ECUMÊNICA DE PÁSCOA
 Passagem da escravidão para a libertação para os 
judeus, passagem da morte para a vida para os cristãos. 
Independentemente da confissão de fé de cada um, a 
Páscoa significa “passagem”. Que possamos fazer a pas-
sagem do que nos escraviza e mata para o que nos liberta 
e nos dá vida. Que esta Páscoa seja para todos nós um 
novo nascimento para uma vida melhor e feliz. Nesse 
sentido: Feliz Passagem, Feliz Páscoa para todos!

     Edição 01      -     Março 2018

 A partir de março, mensalmente, a Fatec Ipiranga publicará o informativo “Por Dentro da Fatec Ipiranga” 
direcionado aos alunos da Unidade. Trata-se de uma iniciativa da direção para divulgar os eventos e demais 
atividades que ocorrem na faculdade. Boa leitura!

Informativo Mensal

 A sua contribuição é extremamente importante! 
Divulgue as datas do vestibular da Fatec Ipiranga para 
os seus amigos e familiares!

O AMOR ESTÁ NO AR NA FATEC IPIRANGA:
 LOVE, LOVE, LOVE!

 Dia 29/03, nos horários dos intervalos dos 
períodos matutino e noturno (às 9h40 e às 20h40), a 
Fatec Ipiranga realiza o evento “Love, Love, Love”. 
Organizado pelos professores de Língua Inglesa da 
Unidade, trata-se de um karaokê onde todos poderão 
mostrar o seu talento e praticar o idioma de uma maneira 
bastante divertida.

Fatec
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CAMPANHA INSTITUCIONAL: FATECANO
 SUPIMPA

 Os alunos do 5º semestre de Gestão Comercial 
participaram de um brainstorming, que em portu-
guês significa "tempestade cerebral" ou tempestade 
de ideias, na aula de Publicidade e Propaganda, 
do Professor Beto Cândido. Na oportunidade, 
foram discutidos conceitos para o desenvolvimento 
da campanha institucional para o público-alvo: os 
alunos da Fatec Ipiranga. Inicialmente, são duas 
peças criadas pelo Prof. Beto, no entanto, outras 
serão elaboradas.
 Participe! Dê sugestões construtivas. Ajude 
a instituição a ser um local agradável de se frequentar 
e excelência na construção do conhecimento.
Sugestões no e-mail: f204gecom@cps.sp.gov.br .

FATEC IPIRANGA SOLUCIONA DÚVIDAS
 SOBRE O IMPOSTO DE RENDA

 Até o dia 30/04, às quartas-feiras, das 15 às 
17h, a Fatec Ipiranga oferece para toda a comuni-
dade um plantão para a solução de dúvidas sobre 
a Declaração de Imposto de Renda 2018 – Pessoa 
Física. Segundo o Professor Renato Ribeiro Soa-
res, responsável pelo projeto, “O objetivo da ativi-
dade é integrar os acadêmicos e a faculdade com 
a comunidade. A ideia é permitir que os nossos alu-
nos tenham um aprendizado prático do que se ensina 
no curso e, ao mesmo tempo, prestar um importante 
serviço às pessoas que precisam de ajuda”.
 O serviço é gratuito e acontece na Biblioteca 
da Unidade.

TURMAS ESPECIAIS 
 Dias 3 e 4 de abril, das 8h às 11h, das 13h 
às 16h e das 19h às 22h, ocorrem as provas das 
turmas especiais. Os estudantes devem compa-
recer no período em que estão matriculados em 
turmas especiais (manhã, tarde ou noite).  

MONITORIA: MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 A partir de 28/03, os estudantes podem 
contar com a monitoria de Matemática Financeira 
Aplicada. Os encontros acontecerão às quartas 
feiras, na sala 03, das 12h às 13h30 e das 16h às 
19h. As dúvidas serão solucionadas pelo aluno 
Rui Santiago Rosa.
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FATEC IPIRANGA EM ENCONTRO DE NEGÓCIOS
 Pela terceira vez consecutiva, estudantes dos 
cursos de Gestão Comercial e Eventos da Fatec Ipiranga 
participaram do Encontro de Negócios da Associação 
Comercial de São Paulo – Distrital Ipiranga, realizado 
em 7 de março de 2018.  
 Marina Branquinho, recém-formada em Gestão 
Comercial, brilhou ao apresentar o pitch do Plano de 
Negócios “Oh My Nitro Cream”, uma casa de gelato 
feito com nitrogênio líquido. Renan Manzelli participou 
das rodadas de negócios falando para cerca de 40 
empresas sobre sua startup Jardinelos, que produz 
chinelos com sola de grama sintética. Jane Kelly 
Gomes, estudante do sexto semestre, também compôs 
as rodadas, divulgando sua corretora especializada em 
seguros de vida e previdência, a Seguros Futura. 
 O apoio à recepção e coffee break no Encontro 
foi prestado por cinco estudantes de Eventos: Adriana 
Gama Neri Pedroso, Jéssica Soares Lima, Sandra  
Granado Cosomano, Paloma Ribeiro Campos e Pamella 
Bernard Campos da Silva. 
 A Profª Drª Patrícia Patrício, representante do 
curso de Gestão Comercial na Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Fatec Ipiranga, apresentou a 
unidade e seus cursos para os empresários presentes. Prof. Patrícia Patrício, Marina Branquinho e Renan Manzelli. 

DEBATES NO MÊS DA MULHER

 O time feminino de futsal da Fatec Ipiranga 
estreou, em março, na Liga Metropolitana entre Fatecs 
com uma incrível vitória de 10 X 1. Parabéns às atletas! 

FATEC IPIRANGA ESTREIA COM VITÓRIA NO FUTSAL 

 Em março, como homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, o DCE e sua frente feminista realizaram de-
bates com o tema “Mulheres Tecnólogas e Carreiras”. A 
Fatec Ipiranga organizou dois grupos nos períodos matu-
tino e noturno, onde as graduandas puderam discutir a 
questão. 

CARTEIRINHA DO ESTUDANTE 
 De acordo com o Professor Marcos Gonçalves de 
Araújo, diretor acadêmico na Fatec Ipiranga, “a carteirinha 
de estudantes pode ser solicitada a qualquer tempo, para 
aqueles que já possuem foto no SIGA”. Para que esse pro-
cedimento seja realizado, é preciso encaminhar um email 
para secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br, com nome com-
pleto e CPF (somente números), solicitando a carteirinha 
ou a 2ª via. Quando não houver foto no SIGA, basta 
anexar uma foto quadrada de dimensões 120X120 pixels 
ou 240X240. Em breve, serão entregues as carteirinhas 
dos estudantes que participaram da sessão de fotos deste 
semestre. 

SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 
 Durante a semana de matrículas (dias 06, 07 e 09 de 
fevereiro) e nos primeiros dias de aula (15 e 16 de fevereiro), 
a Fatec Ipiranga realizou diversas ações de recepção e 
acolhimento aos calouros. Grande parte das atividades foi 
conduzida pelos alunos do curso de Eventos, em parceria com 
a coordenação e direção da Unidade. De acordo com a diretora 
da Fatec Ipiranga, Professora Me. Fabiana Serralha Miranda 
de Pádua, “essas ações terão um impacto bastante positivo 
na permanência dos estudantes, bem como na divulgação de 
uma imagem positiva da Unidade. A sinergia entre professores, 
coordenadores, direção e alunos veteranos foi um diferencial 
de sucesso que será utilizado nos próximos semestres”.
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 Dia 21/03, teve início na Fatec Ipiranga um novo 
curso de extensão oferecido aos alunos de ADS da 
unidade, egressos e comunidade em geral. Com uma 
carga horária de 60 horas, a atividade ministrada pelos 
professores Antônio F. Nunes Guardado e Carlos Eduardo 
Dantas Menezes, tem como principal objetivo enfatizar o 
papel imprescindível que a nova área do Big Data desem-
penha em muitas indústrias. De acordo com os responsá-
veis pelo curso, “lida-se, hoje, com um crescente volume 
de dados, produzido em velocidades cada vez maiores, e 
com complexidade crescente, o que faz necessário 

BIG DATA NA FATEC IPIRANGA 

o uso de algoritmos escaláveis de aprendizado automá-
tico e mineração de dados para os novos profissionais de 
TI”. Na oportunidade, são discutidos diversos tópicos, 
entre eles:  Introdução a Big Data; Banco de Dados não 
Relacional (noSQL); Inteligência Artificial, com foco no 
Aprendizado Automático; Introdução a Business Inteligence; 
Data Mining; Tecnologia para Big Data. Além desse curso 
de extensão, neste semestre, a coordenação de ADS já 
promoveu dois “Meetups”: um com em parceria com o 
Developers SP e o outro com as Pylaides SP.

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA PROGRAMA DE 
INTERCÂMBIO DO 
CENTRO PAULA SOUZA 
 Até às 23h59, do dia 
08/04, estão abertas as inscrições 
para o Programa de Mobilida-
de Acadêmica Internacional do 
Centro Paula Souza. Promo-
vido pela Assessoria de Rela-
ções Internacionais (ARINter) 
do CPS, o programa concede-
rá 42 vagas com isenção de 
taxas acadêmicas para alunos 
das Fatecs realizarem intercâm-
bio de um semestre letivo (2º 
semestre de 2018), em uma 
Instituição de Ensino Superior 
(IES) estrangeira que mantém 
acordo de cooperação com o 
Centro Paula Souza, na Argen-
tina, Bélgica, Chile, Espanha, 
Holanda, México e Portugal.  
 O custeio de hospeda-
gem, alimentação, passagens 
aéreas, seguro viagem, docu-
mentação (como visto e demais 
despesas) para participação no 
programa são de total respon-
sabilidade do estudante. 
 Os critérios de partici-
pação e seleção estão descri-
tos no portal da ARInter: http://
www.cps.sp.gov.br/interna-
cional/ . As inscrições devem 
ser feitas através do portal da 
ARInter (www.cps.sp.gov.br/in-
ternacional/inscricao), na aba 
Inscrições. 


