
Prezados(as) Estudantes, 
 Na quarta-feira, 01/08, iniciamos mais um semestre letivo. Desejamos aos estudantes veteranos 
um ótimo retorno. 
 Aos calouros nossos parabéns por terem sido aprovados e os agradecimentos por terem escolhi-
do nossa instituição. A Fatec Ipiranga vem se consolidando como instituição de ensino de referência e 
excelência na cidade de São Paulo. 
 Tenham certeza de que aqui vocês vão construir um projeto de vida, garantindo um futuro com 
boas perspectivas, que vai fazer a diferença no mundo do trabalho. 
 Sejam muito bem-vindos! Na Fatec Ipiranga todos aprendem a conquistar suas vitórias, ser pro-
tagonistas de sua vida e encontrar o seu próprio destino. 

Professora Ms. Fabiana Serralha Miranda de Pádua

COLAÇÃO DE GRAU 
 Dia 20/08, a partir das 19h30, acontece 
no Teatro Sérgio Cardoso, localizado à Rua Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista, a cerimônia de Cola-
ção de Grau dos formandos no primeiro semes-
tre deste ano.

TROTE SOLIDÁRIO
  Para celebrar o início das atividades do segundo 
semestre de 2018, a Fatec Ipiranga convida toda a sua 
comunidade acadêmica para participar das ações so-
ciais propostas no Trote Solidário, como a arrecadação 
de alimentos não perecíveis.
 Essa iniciativa tem por objetivo promover cam-
panhas de responsabilidade social, que busquem como 
resultado a integração da comunidade acadêmica, a 
convivência saudável e a prática de ações em benefício 
da sociedade. Participem!

PROGRAMA SUPER MEI NA FATEC IPIRANGA
 O período de recesso escolar é importante para 
descansar e recarregar as baterias para o segundo se-
mestre do ano letivo. Mas o tempo livre também pode 
ser uma ótima oportunidade para obter novos conhe-
cimentos. Afinal, aprender nunca é demais. Pensan-
do nisso, A Fatec Ipiranga, em parceria com o Centro 
Paula Souza e o SEBRAE, ofereceu o curso de Forma-
ção Inicial em Organização e Promoção de Eventos. 
As capacitações foram realizadas entre os dias 10 e 
19 de julho de 2018 e 19 a 30 de julho. A terceira turma 
iniciou o curso em 13 de agosto. O programa foi um 
sucesso de participação de alunos inscritos.
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CREDENCIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA O 
PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

 Foi publicado no diário Oficial da União (DOU) do 
dia 13/08/2018, o resultado do edital que credenciou a Fatec 
Ipiranga como Núcleo de Línguas para o Programa Idiomas 
sem Fronteiras. O Centro Paula Souza fará a capacitação 
dos docentes que atuarão nos núcleos das Fatecs nos dias 
28 e 29 de agosto. A atividade será ministrada pela Profes-
sora Denise Abreu e Lima, presidente do Inglês sem Fron-
teiras. A Fatec Ipiranga será representada nesse curso pelo 
Professor José Carlos Barbosa Lopes. Os alunos da unida-
de terão, brevemente, acesso a cursos e outras atividades 
relacionadas ao programa.

BOLSAS – PROGRAMA SANTANDER
 UNIVERSIDADES

 Em parceria com o Centro Paula Souza, o Pro-
grama Santander Universidades selecionará dez alunos 
das Fatecs que receberão bolsas de estudos. Poderão 
se inscrever no Processo de Seleção para o Programa 
de Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universida-
des edição 2018, alunos dos cursos das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs), que atendam, cumulativamen-
te, os seguintes requisitos:
   a) ser maior de 18 anos, residente e domiciliado no 
Brasil e não ter participado de nenhum programa de mo-
bilidade internacional promovido pelo Centro Paula Sou-
za e/ou pelo Santander Universidades;
   b) estar cursando o 2º ou 3º semestre ou ter Percentual 
de Progressão (PP*)[1] equivalente a esses semestres 
no curso em que está matriculado;
  c) não estar em situação acadêmica de “TRANCADO”, 
“LICENÇA GESTANTE” e “LICENÇA SAÚDE”;
   d) ter nível mínimo de espanhol intermediário (B2);
   e) conhecer o teor do Edital e estar de acordo com ele.
 O candidato interessado em participar do Processo 
de Seleção deverá obrigatoriamente, seguir os passos 
descritos abaixo:
   a) acessar o sistema da Assessoria de Relações 
Internacionais do CPS (ARInter), por meio do endere-
ço http://104.41.44.121:8080/wordpress/intercambios/, 
e realizar sua inscrição no processo de seleção até as 
23h59 do dia 12 de setembro de 2018;
     b) acessar, também, a página web do Programa 
Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universidades, 
(https://www.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibe-
ro-americanas.aspx# ), realizar sua inscrição e imprimir o 
comprovante até as 23h59 do dia 12 de setembro de 2018.
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PALESTRA PROMOÇÃO DE EVENTOS
 No dia 14 de agosto, as professoras Bárbara 
Gambaré dos Santos e Magali Amorim, com o apoio dos 
alunos do segundo e quinto semestres e da coordenação 
do curso de Eventos, promoveram uma palestra, ministra-
da por Dani Martins, que discutiu a carreira do promotor 
de eventos. A palestrante é gestora de Marketing, atuante 
na área há quase 20 anos. Foi responsável pela produção 
de eventos de grande porte, como por exemplo, o show 
da banda Guns & Roses.

RECEPÇÃO AOS CALOUROS
 No dia 01/08, os alunos ingressantes de todos os 
cursos da Fatec Ipiranga foram recepcionados pela coor-
denação e pela diretora da unidade, Professora Fabiana 
Serralha Miranda de Pádua. Na oportunidade, os calouros 
puderam conhecer um pouco sobre a estrutura oferecida 
pela faculdade e as características de cada curso. Du-
rante o evento, o Professor Márcio Fontoura ministrou 
uma palestra motivacional, que mostrou a importância de 
um curso superior e como os possíveis obstáculos, que 
aparecem durante o processo de formação, podem ser 
enfrentados e superados.

Calouros no auditório da Fatec Ipiranga
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 O Professor Rony Aliberti Hergert, do Comitê de 
Diversidade e Políticas Antidiscriminatórias da Fatec 
Ipiranga, convidou o coordenador estadual de políticas 
para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, Cássio Rodrigo, para uma palestra 
que aconteceu no auditório da instituição no dia 15 de 
agosto. Cássio, jornalista de formação, falou para uma 
plateia de alunos e professores dos cursos de Eventos 
e Gestão Comercial. Foi uma palestra muito esclarece-
dora, que despertou muito interesse de todos os partici-

 A Assessoria de Relações Internacionais 
do CPS (ARINTER) recebeu alunos das Fatec 
(Ipiranga, Osasco, Mococa, SEBRAE, Zona 
Leste, Tatuapé, Guarulhos e Itapira), que foram 
classificados para a participação na 1ª edição 
do Entrepreneurship – Startup in Brazil.  A aluna 
do curso de Gestão Empresarial (EAD) da Fa-
tec Ipiranga, Maria Inês Couceiro participou da 
atividade. O curso foi realizado em parceria com 
a Fatec Sebrae e a Escola de Negócios do Se-
brae, entre os dias 30 de julho e 4 de agosto.
 Além de alunos das Fatecs, estiveram 
presentes alunos da INHOLLAND University 
(Holanda), National Research Lobachevsky Sta-
te University of Nizhny Novgorod (Rússia), 
St. Lawrence College (Canadá),Technical Uni-
versity in Liberec (República Tcheca), Universi-
dad de Cádiz (Espanha) e Universidad Tecnoló-
gica Nacional (Argentina)
 O Startup Experience in Brazil foi criado 
para alunos de diferentes países, a fim de pro-
mover a visão e compreensão interculturais. O 
curso, ministrado totalmente em inglês, contou 
com 14 alunos estrangeiros e 10 brasileiros. 

pantes. Alguns, inclusive, desconheciam a Deliberação 
CEE nº 125/2014   que “dispõe sobre a inclusão de nome 
social nos registros escolares das instituições públicas e 
privadas no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo 
e dá outras providências correlatas” a pedido do interes-
sado. Para os alunos menores de idade, é necessária a 
autorização dos responsáveis legais. Essa medida, por 
exemplo, deve aumentar o número de transexuais ou 
travestis nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensi-
no do Estado de São Paulo. 

DIVERSIDADE SEXUAL E A CIDADANIA LGBT

ALUNA DA FATEC IPIRANGA EM PROGRAMA INTERNACIONAL

Alunos classificados para 1ª edição do Entrepreneurship - Startp in Brazil

Palestrante Cássio Rodrigo Participantes da palestra


