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BOLETIM Nº 2/2017 - FATEC ITAQUERA 

III Encontro de Iniciação Científica e I Encontro de Monitoria da Fatec Itaquera 

 

No dia 17/05/2017, quarta-feira, a Fatec Itaquera realizou o III Encontro de 

Iniciação Científica e I Encontro de Monitoria, organizado pela Câmera de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da unidade (CEPE-FI) e patrocinado pelas empresas Abendi 

(Associação brasileira de ensaios não destrutivos e inspeção), National Instruments, 

Proxys e Sense. O encontro contou com as apresentações de trabalhos de monitoria, de 

iniciação científica e de conclusão de curso (TCC) de alunos e ex-alunos da Fatec 

Itaquera, assim como proporcionou palestras de empresas que apoiaram o evento, que 

foi aberto à toda a comunidade da Fatec Itaquera. 

 

 

Público do período da manhã. Imagem: Magda Rios 
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O período da manhã contou com as palestras do Sr. Lucas Motta da Sense 

Sensor & Instruments, que apresentou uma explanação sobre as aplicações industriais 

dentro da área de risco de explosão na indústria, e do Prof. Dr. Carlos Cesar Aparecido 

Eguti do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), que abordou o tema da 

Indústria 4.0 e seus impactos no mercado de Trabalho. Ao final das palestras foi aberto 

o espaço para o debate entre o público e os palestrantes, o qual foi importante para sanar 

dúvidas e consolidar a compreensão das informações obtidas durante a exposição dos 

palestrantes. Um destaque foi a discussão sobre os possíveis problemas sociais e 

ambientais que a indústria 4.0 trará a médio e longo prazo. As considerações finais do 

debate remeteram à conclusão de que toda a sociedade deverá participar efetivamente 

desse processo para evitar que tenhamos os mesmos problemas que ocorreram nas fases 

passadas da evolução industrial. 

 

 

Debate com os palestrantes do período da manhã. Imagem: Sidney Leal 

 

Ainda durante o período da manhã, o aluno Matheus Aquino, do curso de 

Automação Industrial, apresentou seu trabalho de iniciação científica, cujo o título 

Análise de tensões em amostras fotoelásticas por meio de fotoelasticidade, e que foi 

orientado do Prof. Dr. Sidney Leal da Silva. Em seguida, o ex-aluno Luiz Felipe Bauri, 

do curso de Processos de Soldagem, apresentou seu trabalho de TCC, que tem como 

título Influência do tratamento de homogeneização na liga fundidada de Fe-32%NI, e 
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que foi orientado pelo Prof. Dr. Paulo Ogatha. Finalmente, para encerrar a primeira 

parte do Encontro, os alunos Augusto Cesar e Henrique Trajano do curso de 

Fabricação Mecânica, apresentaram o trabalho em conjunto de iniciação científica 

orientado pelo Prof. Dr. Sidney Leal da Silva e intitulado Propriedades Mecânicas do 

aço 1010 sob tensão no regime elástico por Speckle. Após as apresentações, o público 

presente fez perguntas aos alunos. Um destaque para esse momento foram os 

depoimentos dos estudantes sobre o quanto a experiência com esses trabalhos mudaram 

suas maneiras de pensar sobre o ensino, a pesquisa e a extensão. Alguns deles já estão 

se preparando para o mestrado. 

 

  

Apresentação dos alunos. Imagem: Sidney Leal da Silva 

 

O período da tarde contou com as palestras do Sr. Cesar Coppen Martin da 

Abendi, que falou sobre a END (Ensaios não Destrutivos) como ferramenta 

fundamental na prevenção de falhas, acidentes, perda de tempo, recursos e vidas, e do 

Sr. Plinio Costa da National Instruments, que abordou o tema das ferramentas que 

levarão as pesquisas acadêmicas para um próximo nível. Após as palestras, também 

houve um momento reservado para o debate entre o público e os palestrantes. 
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Público do período da tarde e debate. Imagem: Fernando de Almeida 

 

Durante o mesmo período, o aluno Valdir Quaresma, do curso de Fabricação 

Mecânica, apresentou sua impressões sobre o programa de monitoria em Física, sob a 

orientação do Prof. Ms. Rogério Rodrigues Souza. Em seguida, o aluno Edson Sadao 

Mito, do curso de Automação Industrial, apresentou suas experiências com a monitoria 

em lógica de programação, sob a orientação do Prof. Esp. Marcia C. dos Santos e, 

finalmente, para encerrar a segunda parte do Encontro, o aluno Henrique Souza Diniz, 

do curso de Processos de Soldagem, apresentou o trabalho intitulado Efeito do pré-

aquecimento na soldagem do aço 1020, a penetração do processo SMAW, também sob 

a orientação do Prof. Dr. Paulo Ogatha.  

 

 

Apresentação dos alunos. Imagem: Fernando de Almeida 
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O período da noite foi aberto com o ex-aluno Eder Tadeu, do curso de 

Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado (REVAC), que apresentou o trabalho 

Análise e aproveitamento da água da chuva e Ar condicionado, sob a orientação da 

Profa. Dra. Magda Rios. Em seguida, o aluno Mateus Costa de Carvalho, do curso de 

Automação Industrial, apresentou suas impressões sobre a importância da Monitoria, 

sob orientação do Prof. Dr. Paulo Oghata e, finalmente, o aluno Henrique Guilherme 

Monteiro Silva, do curso de REVAC, apresentou suas reflexões sobre o Plano de 

Monitoria, sob a orientação do Prof. Fernando de Almeida. 

 

 

Público do período noturno e apresentação dos alunos. Imagem: Fernando de Almeida 

 

Os palestrantes da noite foram o Sr. Carlos Roberto Parejo da Prosys 

Educacional, que falou sobre a Plataforma Colaborativa de Desenvolvimento de 

Projetos e seu uso na educação tecnológica, e o Sr. Plinio Costa da National 

Instruments, que realizou uma explanação sobre as ferramentas que levarão as 

pesquisas acadêmicas para um próximo nível. Como nos demais períodos, após as 

palestras houve o esperado momento de debate entre o público e os palestrantes.  

Uma discussão polêmica esteve relacionada à integração academia-empresa e a 

preocupação com o futuro dos alunos e profissionais do Brasil. Ficou uma questão no 

ar: o Brasil deve investir em uma melhor preparação profissional de seus estudantes 

para que possam sair do país em busca de novos rumos, ou deve melhorar a integração 

academia-empresa para manter as brilhantes cabeças pensando e agindo, de modo a 

incluir o Brasil no grupo de países que lideram o desenvolvimento mundial? 
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Que essa e outras dúvidas sejam discutidas a todo momento, não somente na 

Fatec Itaquera, mas em todas as instituições de ensino, pesquisa e extensão do Brasil. 

Talvez esse seja o início do caminho que fará do país uma nação que valorize a 

educação, a ciência e a tecnologia, sem deixar de lado os fundamentos sociais, 

ambientais e, principalmente, humanos.  

A CEPE-FI, em nome do seus membros, os professores Fernando de Almeida, 

Luis Carlos Barbosa, Sidney Leal, Magda Rios, Rogério Rodrigues, Sérgio Turano, 

Daniel Toffoli, Anderson Ribeiro, Uinguiston Camargo e Gleisa Pitareli, agradece a 

presença e o interesse de todos que participaram desse evento e trabalhará para que 

outros momentos como esse, que envolvam a integração entre o ensino, a pesquisa 

inovadora e a extensão, sejam constantes na Fatec Itaquera. 
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São Paulo, 27 de maio de 2017. 


