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Comunicado Interno FATEC/Mogi Mirim – nº 07/18 

Mogi Mirim, 24 de abril de 2018. 

 
ASSUNTO: NOVIDADES PARA O EVENTO FATEC DE PORTAS ABERTAS 2018! 
 
 
Caros alunos, 
 

O dia de FATEC DE PORTAS ABERTAS 2018 está chegando...  

E é com muita satisfação que a Fatec de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” os convida a participar 
de todas as atrações disponíveis. Além das empresas de Mogi Mirim e região que estarão 
expondo seus produtos e tecnologias, teremos também a Mostra de Projetos de Iniciação 
Científica e Trabalhos de Graduação que proporcionará ao nosso corpo discente a oportunidade 
de expor aos responsáveis de RH das empresas os projetos de sua autoria, demonstrando a 
capacidade e determinação dos futuros profissionais que serão.  

Teremos ainda mais uma inovação no evento: as empresas MITSUBISHI, KAZAP E TECMES 
estarão promovendo minicursos que funcionarão da seguinte forma: 

 

 Empresa MITSUBISHI: 

 Atividade: Tema: Eficiência energética com inversores – o que é e como parametriza 
Descritivo: Treinamento técnico sobre a família de inversores de frequência FR-F800 da 
Mitsubishi Electric para demonstrar configurações e principais recursos do equipamento 
em soluções para economia de energia. Este recurso é aplicável em sistemas de 
bombeamento, ventilação, torres de resfriamento e compressores. Os pontos que serão 
abordados são: configuração básica, reconhecimento de motor, funções de economia de 
energia, visualização de variáveis e simulação de aplicações. 

 Público alvo: Alunos CST em Mecatrônica Industrial 

 Local: Laboratório Mitsubishi 

 Nº de vagas: 10 (dez) 

 Horário:13h30 às 14h30 

 Inscrições: pelo link: https://goo.gl/6AVUZs  

 

 Empresa KAZAP: 

 Atividade: Programação em breve estará disponível no site www.fatecmm.edu.br  

 Público alvo: Alunos CST em análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Local: Laboratórios de Informática 1 e 2 – Bloco B -  nível superior 

 Horário: NOITE – a partir das 19h00 

http://www.fatecmm.edu.br/
http://www.cps.sp.gov.br/
https://goo.gl/6AVUZs
http://www.fatecmm.edu.br/
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 Inscrições: pelo meet Up, ferramenta oficial do Google para o GDG, cujo link em breve 
será inserido no site www.fatecmm.edu.br . 

 

 Empresa TECMES: 

 Atividade: Apresentação do software 3D Experience 

 Público alvo: Alunos CST em Projetos Mecânicos e Mecatrônica Industrial 

 Local: Laboratório de Informática nº 3 – Bloco B - nível superior 

 TURMA I – Manhã - Horário: 10h30 às 11h30 

 Nº de vagas: 20 (vinte) 

 Inscrições: pelo link: https://goo.gl/btYQN8  

 TURMA II – Tarde - Horário: 13h30 às 14h30 

 Nº de vagas: 20 (vinte) 

 Inscrições: pelo link: https://goo.gl/RhNnXs  

 

  

Para maiores informações, acesse: https://goo.gl/htUQ9G  

Att. 

 

 

 
Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi                                         
                          Diretor                                                                           
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