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Veja as novidades trimestrais:

Dois alunos egressos do Curso Superior em Tecnologia Mecânica:
Processos de Soldagem (MPS) da FATEC Itaquera foram contemplados com
uma bolsa integral para fazer o curso de Especialização em Engenharia de
Soldagem da USP.
Os Tecnólogos: Francisco de Jesus Nascimento Junior e Ângelo Ferreira
Nunes Barbosa foram selecionados com base nos critérios estabelecidos
pelo programa que foi divulgado mediante a parceria entre os professores
Me. Anderson Ribeiro (FATEC) e o Dr. Sérgio Brandi (USP).

O Curso MPS realizou três palestras direcionadas para o mercado de
trabalho do Tecnólogo em Soldagem. O primeiro evento aconteceu no dia
28 de abril, e foi ministrado pelo Eng. e Tecnólogo o Sr. Roque Zucas, da
empresa Miller, no qual foram abordadas as áreas de atuação e as
oportunidades no mercado de trabalho para o Tecnólogo em Soldagem.
No dia 19 de maio o Tecnólogo Fernando Freitas, da empresa Codinter do
Brasil apresentou a integração entre a Industria 4.0 e a Tecnologia de
Soldagem. Por fim, no dia 25 de maio a Dra. Marta Carvalho ensinou como
elaborar um Planejamento de carreira e atingir sucesso profissional. Todos
os eventos estão disponíveis no Facebook e canal do Youtube da Fatec
Itaquera.

Ciclo de lives com o tema: O meu lugar na Indústria

Especialização em Eng. de Soldagem da USP e FATEC Itaquera

Lives promovidas pelo Curso Fabricação Mecânica
No primeiro trimestre a Coordenação do curso de
Fabricação Mecânica realizou três lives com os
temas abaixo. Todos os vídeos estão disponíveis no
canal do Youtube da Fatec Itaquera.
Lives realizadas pelo Curso de Fabricação Mecânica:
1º Palestra (23/02/2022): Como a pesquisa e a
extensão podem ser diferenciais na formação do
tecnólogo?
Palestrante: Prof. Dr. Sidney Leal da Silva
2º Palestra (23/03/2022): As Mulheres e a
Tecnologia (Mesa Redonda)
Palestrantes: Dra. Raquel Duaibs Ziegler e Dra.
Anna Cristina Barbosa
3º Palestra (13/05/2022): Inglês com múscia: using
songs in the classroom
Palestrante: Profa. Me. Rosangela Santos



Veja as novidades trimestrais:

Eventos do Grupo de Cultura da Fatec Itaquera

Rock’n Fatec – Recepção dos ingressantes 2022.1 (10/02).
Artista. Dr. Sidney Leal
Conversa Franca “arte e inspiração: caminhos da criação
artística”. (27/03) Participantes: Dr. Jorge Abdalla, Dra. Maiaty
Ferraz, músico Sérgio Cavalcante e Me. Anderson Ribeiro
Desenho como ferramenta tecnológica (30/04). Convidado:
Me. Daniel Toffoli

Todos os meses o Grupo de Cultura da Fatec Itaquera promove
excelentes eventos de diversos segmentos artísticos. Destacamos os
eventos culturais dos últimos meses:

Sound Seasons Project - Sputnik Fest 2021 (29/05). Músicos: Murillo
Xavier, Vinny Siva, Eden Vasspler e André Tenório.

Inscreva-se, e acompanhe o nosso canal do Youtube!

INFORME DA DIREÇÃO
Assunto: Problemas de Infiltração de Água de Chuva no Telhado da
Fatec Itaquera
A Direção da Fatec Itaquera tomou
providências para resolver o problema
de infiltração no prédio e reuniu com o
Departamento de Obras. Para mais
informações clique aqui.

Telhado da Fatec Itaquera

https://fatecspgov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anderson_ribeiro10_fatec_sp_gov_br/EesGiR7-M9RKoU6BrwnzH3UBDs3osuGk-ZAGuz348PB84g?e=dbtFEM


Visitas Técnicas
Empresa MACOM

Os professores: Sérgio Pamboukian
(MPS), Rafael Rocha Maia (REVAC) e
Luciano Dantas (MPS) visitaram a
empresa MACOM no dia 14/04/2022. A
visita foi organizada pelo Prof. Me. Sérgio
Pamboukian, onde foi possível conhecer
os processos de produção de
equipamentos de cozinhas industriais.
Além disso, foi possível também

No dia 29 de abril A direção da Fatec
Itaquera, Prof. Luis Carlos Barbosa, e o
Coordenador Rafael Maia reuniram-se
com o Capitão Furutani, responsável pela
2ª Cia. do 39º BPM/M. Na ocasião, foram
tratados problemas que vêm ocorrendo
junto à comunidade escolar. Para saber
mais clique aqui

Reunião com Capitão Furutani 

apresentar à coordenadora do RH os cursos da unidade visando identificar
oportunidades de estágio/emprego e programar a divulgação do próximo
vestibular entre os funcionários da empresa. 

Luciano Dantas, Rafael Maia, e Sérgio Pamboukian

Prof. Anderson (FATEC), Castillo (FSA) e Roque (Miller)

Empresa Miller e Fundação Santo André
Estamos ampliando nossas parcerias com
empresas e outras instituições de ensino
e pesquisa. No dia 14 de março a Fatec
Itaquera recebeu a visita da Empresa
Miller e da Fundação Santo Andre. O Eng.
Roque Zuca (Miller) ofereceu

 treinamentos, vagas de estágios e doação de insumos para soldagem. O
prof. Castillo (FSA) e o prof. Anderson (Fatec Itaquera) estão com um
projeto de soldagem de aços ferríticos e austeníticos para fabricação de
botijões de gás. O projeto foi uma iniciativa da empresa APERAM, mais uma
parceira da Fatec Itaquera.

Diretora da ETEC Itaquera Tarsila Roquete
Fernandes de Oliveira Santiago, Prof. Rafael Maia

(FATEC) e o Diretor Luis Carlos Barbosa de Oliveira
e o Capitão FurutaniEmpresa Lincoln

O prof. Gançalo Siqueira organizou uma
visita técnica à empresa Lincoln Electric
no dia 26/05. O prof. Gonçalo levou a
turma de 4º semestre do curso de MPS.
Os alunos tiveram demonstração de
processos de soldagem com a técnica
HyperFill – STT, atividades práticas e
Simulação com o Vrtex.

Visita Empresa Lincoln

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=fenol&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fantonides.com%2FContents%2Fdocuments%2F76305229-e81d-4040-8819-ed880dcd33eb.jpeg
https://fatecspgov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anderson_ribeiro10_fatec_sp_gov_br/EW4eovp3PWpGpG-tOn5gqXEB70NsPy8lZlxmzu04D13aag?e=VQtAkF


Na semana do dia 09 a14 de abril aconteceram dois eventos: a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) e a Semana
Acadêmica (SACAD). Foram um total de 34 palestras que envolveram
empresas, alunos e o corpo docente. A ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), por exemplo,
contribuiu com 15 palestras. A SACAD promoveu a troca de experiências
entre os convidados (pesquisadores e professores de diversas instituições
de ensino) e os alunos abordado conteúdos que agregam às atividades
desenvolvidas em sala de aula. Do mesmo modo, a SIPAT apresentou para
os funcionários, professores e alunos diversas ações dinâmicas de
conscientização e orientação de segurança com foco nas medidas de
prevenção aos acidentes de trabalho.

destaca para atender a alta demanda no mercado de trabalho. O egresso do
Curso DSM poderá atuar em grandes empresas, como especialista ou
gestor; em empresas menores, com perfil de atuação mais generalista; por
conta própria, no modelo autônomo, bem como empreender e criar sua
própria empresa. Organizações não-governamentais, órgãos públicos,
institutos e centros de pesquisa também necessitam de conhecimentos
deste tipo de profissional.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma, o novo
Curso da Fatec Itaquera do período vespertino.

No dia 3 de maio de 2022 foi publicado no
Diário Oficial a autorização para
implantação do Curso Superior de
Tecnologia em Desenvolvimento de
Software Multiplataforma (DSM) na Fatec
Itaquera. Mais um curso superior
oferecido pela Fatec Itaquera que se

SIPAT/SACAD

Instalação de novas TVs nas salas de aulas
Como parte da execução do PROCESSO CPS nº 2021/11430,
Licitatório n° 2021/06208, PREGÃO ELETRÔNICO: 065/2021,
CONTRATO: Nº 203/2021 e ATA REGISTRO: Nº 017/2021, a
Fatec Itaquera instalou televisores de 65 polegadas em todas
as salas de aulas. Os trabalhos tiveram início no dia 18 de
abril, contando com a participação dos auxiliares docentes e
estagiários internos.

Palestra, SACAD, Prof.
Fabio Arruda

Palestra SACAD,
prof. Túlio

Cordeiro Bicudo,
Prof. Fabio Esteves

Palestra
SIPAT, Prof.

Luciano
Lacerda

Palestra
SIPAT,
Prof.

Benedito
Flávio
Vieira.

Palestra SACAD



A Colação de Grau é um ato oficial e solene que marca a conclusão de curso
de graduação. Um evento marcante, que extravasa sentimentos, comunica
conquistas e anuncia futuros profissionais. É neste ritual que o jovem se
despede da vida de estudante para encarar a de profissional. 
No período de pandemia, essa emblemática cerimônia foi limitada às telas
dos computadores ou celulares. Isso passou; e serviu de força motriz para
que a Fatec Itaquera executasse a colação grau dos 85 formandos com
excelência.
Parabéns à Sra. Greice dos Santos Lima (Diretora Acadêmica) e sua equipe
que trabalhou nos mínimos detalhes na orientação dos alunos, na gestão da
documentação, e na coordenação do evento juntamente com a empresa
Inovarte Formatura.

Colação de Grau, turma 2021.2

Equipe de edição: prof. Anderson Ribeiro, Giulia Gabriele e Renato
da S. Nunes (alunos do Curso MPS - Fatec Itaquera).

Contatos da Fatec Itaquera:
http://www.fatecitaquera.edu.br/

f257soldagem@cps.sp.gov.br
(11) 97522-4425 - Whatsapp


