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ADS DA FATEC IPIRANGA É NOTA 4
NO ENADE
A seriedade e as competências profissional e
acadêmica da Fatec Ipiranga são novamente confirmadas pelo resultado do Enade: Nota 4, no curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O resultado
é fruto do comprometimento com a excelência acadêmica e, atesta a qualidade de todo o trabalho desenvolvido pela Fatec Ipiranga.
Parabéns a todos os professores, membros
do núcleo docente estruturante, Marcos (diretor acadêmico) e a ex-coordenadora do curso de ADS, Professora Ana Claudia M. T.G. de Oliveira, pelo comprometimento e dedicação, Professora Fabiana Serralha
Miranda de Pádua, diretora geral da Fatec Ipiranga.

FATEC IPIRANGA RECEBE O SELO
DE INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE
RESPONSÁVEL

No último dia 08 de outubro, a Fatec Ipiranga
“Pastor Enéas Tognini” recebeu a certificação de Instituição Socialmente Responsável. Essa certificação, concedida pela Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior, tem como objetivo agraciar instituições de
Ensino Superior que se destacam por sua atuação como
conscientizadoras da responsabilidade de cada um na
modificação de seu entorno.
Uma das ações requeridas para a concessão do
selo é a Semana de Responsabilidade Social que, na
Fatec Ipiranga, teve como intuito conscientizar a comunidade interna e externa por meio de doação de alimentos,
doação de sangue, apresentações musicais, entre outros.
Essas realizações são apenas algumas dentre as que a
instituição já desenvolve ao longo de sua trajetória, como
o curso de informática para a terceira idade – Melhor Idade
no Mundo da Tecnologia, que já está em sua sexta turma
e, que apresenta o mundo digital às pessoas que normalmente não têm acesso a esse tipo de tecnologia; assistência para o preenchimento da Declaração de Imposto de
Renda; plantão de esclarecimento de dúvidas do Comitê
de Políticas Antidiscriminatórias; oficinas preparatórias
para o vestibular e muitas outras que visam estreitar os
lanços da instituição com a comunidade da região.

A
LU
N
O
S

Informativo Mensal

Fatec
Ipiranga
VESTIBULAR FATEC IPIRANGA 2019
Até às 15h, do dia 13 de novembro, estão abertas as inscrições para o Vestibular da Fatec Ipiranga. A
unidade oferece os cursos de ensino superior tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos,
Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos. O
exame acontece no dia 09/12, domingo, às 13h. A taxa
de inscrição é de R$ 70,00, paga por meio de boleto
bancário. As inscrições são realizadas no site: vestibularfatec.com.br .

PALESTRA TRAZ O TEMA FELICIDADE
PARA DISCUSSÃO

No dia 03 de outubro, no auditório da Fatec
Ipiranga, ocorreu a palestra com o título Felicidade,
ministrada pela psicóloga Carolina N.A. Almeida. O
evento fez parte da abertura do IX Encontro de Tecnologia dos cursos de Eventos e Gestão Comercial. Carolina é graduada em Psicologia, atua com Psicoterapia Psicodinâmica e é pós-graduada em Psicanálise na
Contemporaneidade. A palestrante possui longa experiência em psicologia clínica, desenvolvimento de carreira, recrutamento e seleção, administração de vendas e
campanha de incentivo. Os alunos que acompanharam
a palestra puderam perceber como o tema é importante
para a construção de sua carreira profissional bem
como para sua vida pessoal.
Ainda pouco tratado nos meios acadêmicos,
assiste-se hoje a uma crescente preocupação com
esse assunto, uma vez que vivemos em um mundo em
que a competitividade é a cada dia mais estressante
e, assistimos a um crescente número de pessoas que
sofrem de males como depressão e da taxa de suicídios, principalmente, entre os jovens.

PESQUISA WEBSAI JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
Os questionários para a Pesquisa WebSAI – 2018
já estão disponíveis para preenchimento até o dia 16 de
novembro. Este ano foi montado o Comitê de Avaliação,
formado por representantes da CETEC e CESU, juntamente com a equipe da Área de Avaliação Institucional.
Foram realizados vários estudos sobre os questionários
e, houve uma redução significativa no número de questões de cada segmento pesquisado. Essa redução foi baseada em estudos estatísticos de aderência e cada questão, estudada e validada pelos especialistas. Foi mantida
a matriz base para análise de dimensões e indicadores já
existentes no WebSAI.
Para a pesquisa WebSAI-2018, os segmentos
pesquisados serão os seguintes: alunos, docentes, equipe de direção (inclui o diretor da unidade), coordenador
de curso / chefe de departamento e funcionários (inclui
auxiliar docente).
O acesso de todos os usuários continua através
da utilização do número do CPF como login e a data de
nascimento como senha temporária, que deverá ser alterada assim que o usuário acessar o WebSAI pelo link:
https://websai.cps.sp.gov.br/Autenticacao/Default.aspx
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ALUNOS DE EVENTOS DOAM 20 UNIFORMES
PARA ESCOLA DA REGIÃO
No dia 11 de outubro, alunos do curso de Eventos da
Fatec Ipiranga, juntamente com a Professora Bárbara Gambaré dos Santos, fizeram a entrega de 20 uniformes para a
direção da Escola Estadual Visconde de Itaúna, localizada
na Rua Silva Bueno, no bairro do Ipiranga, para que sejam
doados a alunos carentes.
Os uniformes foram comprados com a receita gerada
pelo evento Dia do Tropeiro 2018, organizado pelos alunos
do curso de Eventos e realizada no dia 26 de maio, nas dependências do Visconde de Itaúna.
O diretor da escola, João Cavallaro Júnior, deu todo o
apoio ao evento e a doação dos uniformes mostra a preocupação com a responsabilidade social que as duas instituições
têm para com seu entorno.

IV CONFERÊNCIA SOBRE A PRESENÇA HÚNGARA
NO BRASIL
Dia 31 de outubro, das 14 às 18h30, no Auditório István
Jancsó da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na Universidade de São Paulo (USP), acontece a IV Conferência sobre a
Presença Húngara no Brasil, com foco no folclore húngaro.
Após o evento, os organizadores principais (Fundação
PADS da Hungria e Curso de Extensão de Lingua e Cultura Húngaras da USP) oferecerão uma degustação de especialidades
húngaras e brasileiras.
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FATEC IPIRANGA E O SÍTIO DO PADRE CHICO
Os alunos do terceiro semestre do curso de Eventos da Fatec Ipiranga fizeram a alegria das crianças atendidas pelo Instituto Padre Chico que, este ano, comemora
noventa anos de atuação. Fundado em 1928 e, administrado pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, o
Instituto Padre Chico e Colégio Vicentino Padre Chico, localizado no Ipiranga, atende crianças e adolescentes com
deficiências visuais.
As atividades, orientadas pelo professor Ataulfo
dos Santos, consistiram em uma peça de teatro com os
personagens do Sítio do Picapau Amarelo, obra de Monteiro Lobato; oficinas de preparação de slime, parangolês
e chocalhos, além de um lanche de boas-vindas. Em todas as atividades, foi pensada a questão do público específico que foi atendido.
O evento foi concebido como parte das atividades
avaliativas da disciplina de Projeto Integrador e compõem
o rol de atividades que a Fatec Ipiranga desenvolve para
a conscientização da responsabilidade social de seus alunos e professores.

DOCENTE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO
Nos dias 28 e 29/08, o Professor José Carlos Lopes,
responsável pelo Programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF) na
Fatec Ipiranga, participou de uma capacitação na administração do Centro Paula Souza, ministrada pela Professora Denise
Abreu e Lima, presidente do IsF. A capacitação teve como intuito apresentar aos responsáveis pelo IsF nas Fatecs as ferramentas que utilizarão para viabilizar o acesso ao My English
Online e organizar a aplicação de testes de proficiência em
suas unidades, além de outros conteúdos relevantes.

ALUNO DA FATEC IPIRANGA RECEBE
BOLSA SANTANDER
O aluno do curso de Gestão Comercial,
Guilherme Samo Salgueiro, foi uns dos dez estudantes contemplados pelo Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universidades 2018,
em parceria com o Centro Paula Souza. Parabéns,
Guilherme!
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MONITORIA DE INGLÊS
Dúvidas relacionadas à disciplina de Inglês
podem ser solucionadas pela monitoria oferecida
pela Fatec Ipiranga. A maioria dos atendimentos
ocorre na biblioteca. Há um crachá na mesa com a
identificação da monitoria. Confira os dias e horários:
•segundas e sextas-feiras, das 17 às 19h (Monitora
Beatriz – Eventos);
•terças-feiras, das 13 às 15h e das 17 às 19h
(Monitora Anabel – Gecom);
•sextas-feiras, das 11 às 13h e sábados das 9 às 11h
(Monitor Vitor – Gecom);
•segundas e quintas-feiras, das 11 às 13h (Monitor
Michel – ADS). Este atendimento ocorre na sala de
Plantão, ao lado da coordenação de cursos.

PARTICIPE DA JORNADA DE INFORMAÇÃO
PROFISSIONAL
Dia 10/11, sábado, a partir das 9h30, acontece no
Auditório da Fatec Ipiranga, a Jornada de Informação Profissional (JIP). Além de palestras, os participantes poderão
solucionar dúvidas acerca dos cursos oferecidos pela faculdade com os coordenadores e docentes. O evento é aberto
para a comunidade interna e externa. Confira a programação
no cartaz:

VAGAS REMANASCENTES
De 21 a 30/11, estão abertas as inscrições para
o processo de preenchimento de vagas remanescentes
para o primeiro semestre de 2019, referente aos seguintes cursos: Gestão Comercial (manhã); Eventos;
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (tarde) e Gestão de Recursos Humanos. As vagas se destinam a
estudantes de ensino superior, a graduados ou graduadas nas Faculdades de Ensino Superior do Centro
Paula Souza (Fatec´s) e a portadores ou portadoras,
de diplomas de Ensino Superior, de outras Instituições.

CURSO DE INGLÊS ONLINE GRATUITO

Estão abertas as inscrições para o curso de Inglês
gratuito oferecido pelo site My English Online (isfaluno.
mec.gov.br). A atividade possui cinco níveis diferentes e
o aluno fará um teste de classificação, antes do início do
curso, que avaliará a proficiência no idioma. As instruções
passo a passo estão no cartaz abaixo:
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IX ENCONTRO DE TECNOLOGIA –
CURSO DE EVENTOS
Nos dias 03 e 04 de outubro, o curso de Eventos
programou uma série de palestras e oficinas, num total de
dezesseis atividades, que constituíram o IX Encontro de
Tecnologia. Organizado pelos alunos do segundo semestre
e, orientados pela Professora Barbara Gambaré dos Santos, o evento abordou uma variedade de temas de interesse
para o profissional do setor, e teve como oficineiros e palestrantes tanto alunos – que dividiram com seus colegas seus
conhecimentos – como profissionais de renome no setor.
O encontro contou com a participação do público interno
e externo e foi coroado de êxito, com a maior parte das
atividades com inscrições encerradas com vários dias de
antecedência.

MINHA BIBLIOTECA
As bibliotecas das Fatecs disponibilizam à
comunidade acadêmica (discentes e docentes) o acesso
a e-books (livros eletrônicos). São mais de 6.500 títulos
em diversas áreas do conhecimento, inclusive títulos que
compõem as bibliografias básicas e complementar dos
cursos oferecidos pelas Fatecs. Para acessar a “Minha
Biblioteca” e ter acesso ao conteúdo na íntegra é necessário realizar cadastro no sistema acadêmico SIGA.

