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FATEC DE MOGI MIRIM “ARTHUR DE AZEVEDO” 

Comunicado Interno FATEC/Mogi Mirim – nº 08/2020 

Mogi Mirim, 06 de maio de 2020. 
  
  
ASSUNTO: ATENDIMENTO ESTÁGIO SUPERVISIONADO e ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO       
– REGIME DE TELETRABALHO (ONLINE) 
  
  

Prezados alunos da Fatec Mogi Mirim, 

 

ATENDIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM REGIME DE TELETRABALHO 

Informamos que, ainda por um tempo, todos os atendimentos referentes a Estágio Supervisionado, serão 
realizados em regime de teletrabalho. Dessa forma, encaminho abaixo as orientações e formas de contato que 
poderão ter com os professores orientadores e demais procedimentos: 

1) Documentos para início e encerramento de estágio: Toda a documentação formal de estágio (Convênio, 
Termo de Compromisso, Termo de Encerramento), continua com seus modelos disponíveis no site da 
Fatec Mogi Mirim e, após devidamente preenchida e assinada pelo estagiário e empresa contratante, 
deverá ser encaminhada exclusivamente por e-mail, aos cuidados do Prof. Rodolfo – 
rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br. A documentação será analisada, assinada e devolvida através do 
e-mail de envio; 

2) Foi criada no Aplicativo Microsoft Teams uma sala virtual para o atendimento diretamente com o 
professor orientador. Para ter acesso, o aluno deverá estar regularmente matriculado na disciplina 
“Estágio Supervisionado”. Caso ainda não esteja matriculado, deverá solicitar à diretoria acadêmica sua 
matrícula, através do e-mail f163acad@cps.sp.gov.br; 

3) Os professores orientadores de estágio estarão em atendimento virtual nos mesmos horários 
disponibilizados no site da Fatec Mogi Mirim, ou conforme discriminado abaixo. Porém, ATENÇÃO!  O 
aluno será inserido no teams no grupo correspondente ao horário e curso em que prestou o vestibular. 
Exemplo: Aluno que prestou vestibular para ADS manhã, deverá ingressar no “Grupo ADS 
Manhã”,num dos horários disponíveis abaixo. 
 

GRUPO ADS MANHÃ 
Professor Contato Dia da Semana Horário atendi/o 

Yasuko Matsuda Cunha yasuko.cunha01@fatec.sp.gov.br Terça-feira das 10:00 as 11:00 

Rodolfo Cardoso Buontempo rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br Segunda-feira das 08:00 as 11:00 

Vagner Luiz da Silva vagner.silva33@fatec.sp.gov.br Quinta-feira das 09:00 as 11:00 

 

GRUPO ADS NOITE 

Professor Contato Dia da Semana Horário atendi/o 

Yasuko Matsuda Cunha yasuko.cunha01@fatec.sp.gov.br Terça-feira das 18:00 as 19:00   

Ana Célia R.Bizigato Portes ana.portes@fatec.sp.gov.br Sexta-feira das 17:00 as 21:00   

Rodolfo Cardoso Buontempo rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br Quarta-feira das 18:00 as 20:00   
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GRUPO PROJETOS MECÂNICOS MANHÃ & FABRICAÇÃO MECÂNICA 
Professor Contato Dia da Semana Horário atendi/o 

Hudson Henrique Pereira hudson.pereira2@fatec.sp.gov.br Quinta-feira das 9:00 as 12:00   

 

GRUPO PROJETOS MECÂNICOS NOITE 
Paulo Marcelo C. da Silva paulo.silva368@fatec.sp.gov.br Terça-feira das 17:00 as 20:00   

Rodolfo Cardoso Buontempo rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br Quarta-feira das 18:00 as 20:00   

 

GRUPO MECATRÔNICA INDUSTRIAL 
Professor Contato Dia da Semana Horário atendi/o 

Victor Carvalho Opini victor.opini@fatec.sp.gov.br Sexta-feira das 16:00 as 18:00 

Rodolfo Cardoso Buontempo rodolfo.cardoso@fatec.sp.gov.br 
Segunda-feira das 14:00 as 18:00 

Quinta-feira das 18:00 as 20:00   

 
4) O envio dos Relatórios de estágio deverá ser feito diretamente ao professor da área de seu curso, 

através do e-mail institucional mencionado acima. 

 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO EM REGIME DE TELETRABALHO 

Informamos também que a Prof.ª Luciene Scanavachi de Jesus realizará atendimento psicopedagógico a todos 
os alunos interessados.  

Para que sejam inseridos no grupo de trabalho da professora, os interessados deverão encaminhar e-mail 
solicitando atendimento para: luciene.jesus@fatec.sp.gov.br e receberão as instruções para acessar o Teams. 

A Fatec Mogi Mirim manterá toda a comunidade acadêmica informada sobre os próximos procedimentos. 

Essa é uma solução que encontramos para atendê-los, da melhor forma possível, porém, protegendo ao 
máximo nossos docentes, servidores e alunos. Peço que se cuidem e zelem pelas suas famílias. Vocês todos 
são fundamentais para superarmos esse momento. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi 

                   Diretor  

Fatec de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” 

mailto:luciene.jesus@fatec.sp.gov.br

