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Bem-vindo  ao Guia do Bixo!

Aqui vamos te apresentar a algumas 
informações úteis e importantes para a sua 

vivência na FATEC Ipiranga.

Tentamos tornar este guia o mais completo 
possível, então, aproveitem!

Esperamos que gostem!



Como Chegar?

 O melhor jeito para ir até a FATEC Ipiranga geralmente é pelo metrô. Sendo assim, as 
melhores estações para descer são: Alto do Ipiranga e Sacomã. De ambas as  estações há ônibus 
que param bem em frente a rua onde fica a FATEC Ipiranga.

 Indo à FATEC
 Da Estação do Metrô Alto do Ipiranga
 5036-10 Jd. Celeste (sai da Av. Dr. Gentil de Moura, 277)
  8 paradas - Aproximadamente 5 minutos

 Da Estação do Metrô Sacomã
 4716-10 Metrô Sta. Cruz (sai da Rua Lino Coutinho, 2029)
  7 paradas - Aproximadamente 9 minutos
 5036-10 Jd. Celeste (sai do Terminal Sacomã)
  13 paradas - Aproximadamente 10 minutos

 Vontando da FATEC
 Para a Estação do Metrô Sacomã
 4716-10 Metrô Sta. Cruz (sai da Rua Vergueiro, 7753)
  7 paradas - Aproximadamente 9 minutos
 478P-10 Sacomã (sai da Rua Vergueiro, 7753)
  4 paradas - Aproximadamente 4 minutos

E-mails Importantes
Esses e-mails provavelmente serão muito úteis, e certamente é muito bom saber deles!

Secretaria da FATEC Ipiranga: secretaria.ipiranga@fatec.sp.gov.br

Coordenação do Curso de Eventos: f204eventos@cps.sp.gov.br

Coordenação do Curso de Análise e desenvolvimento de sistemas: f204ads@cps.sp.gov.br 

Coordenação do Curso de Gestão Comercial: f204comercial@cps.sp.gov.br 

Coordenação do Curso de RH: f204rh@cps.sp.gov.br
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 O SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) é o site que o Centro Paula Souza, e 
consequentemente a FATEC, usa para passar algumas informações importantes para todos os 
alunos. Por exemplo, seus horários de aula, suas faltas, suas notas... Alguns professores passam 
atividades por lá, também é possível acessar alguns materiais complementares que também são 
disponíveis no site.

 Primeira informação mais importante? O endereço do SIGA, é claro!

http://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx

 Bem, assim que você acessar a página, vai dar de cara com o Login. Não precisa se preocupar,
fazer o Login no SIGA é fácil.

SIGA

  Aqui você digita o seu RG e acrescenta SP →
  E aqui você digita seu CPF →

123456789SP
01234567890

 Se você precisa de algum documento seja expedido pela Secretaria da FATEC, você pode 
pedir tanto pelo SIGA, na seção “Solicitações de Documentos” dentro da pasta “Solicitações” 
como pelo e-mail da Secretaria.

 Notas parciais e faltas vocês também podem ver pelo aplicativo do SIGA, o SigaTec. É só 
fazer o download pelo PlayStore. O Login e Senha são os mesmos usados para acessar o site.



 Evoé Eventos é uma empresa fictícia criada pelos alunos de Eventos do 1º semestre de 
2018/1 para a criação de projetos, principalmente da aula de Projeto Integrador.

 Se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato com a gente!

  WhatsApp: (11) 94957-4887
  Facebook: https://fb.me/evoe.eventos/
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