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A Faculdade de Tecno-
logia (Fatec) “Arthur de 
Azevedo” promoveu duran-
te o dia de ontem, 08, a 6ª 
edição do “Fatec de Portas 
Abertas”. Aberto ao público, 
o evento teve como objeti-
vo apresentar à comunida-
de os cursos oferecidos e 
as instalações da unidade, 
além de proporcionar aos 
estudantes contato direto 
com empresas parceiras da 
faculdade.

Organizada com o au-
xıĺio dos alunos, a ativida-
de foi composta por uma 
programação que incluiu 
palestras e visitas moni-
toradas às salas de aula e 
laboratórios. Na ocasião, 
foram feitas apresentações 

dos projetos de pesquisa e 
iniciação cientı�́ica, reali-
zados pelos estudantes da 
unidade.

O evento conta com a 
participação de 45 empre-
sas da região, do Centro de 
Integração Empresa Escola 
(Ciee) e do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agro-
nomia (Crea). Para o dire-
tor da Fatec, André Giraldi, 
é uma oportunidade para 
os estudantes ingressarem 
no mercado de trabalho. 
“A participação de tantas 
empresas mostra que os 
empregadores da região 
estão em busca de mão de 
obra quali�icada e veem os 
alunos da Fatec como po-
tenciais colaboradores”, 
a�irma. 

“Acho positivo a Fatec in-

teragir com empresa e ato-
res econômicos”, a�irmou a 
professora Mariluci Alves 
Martino, coordenadora do 
Ensino Superior de Gradua-
ção do Centro Paula Souza. 
“Acaba favorecendo a ins-
tituição de ensino. E�  uma 
sinergia entre o universo 
da faculdade o universo das 
empresas”, completou.

Mariluci se disse im-
pressionada com o que viu 
na Fatec “Arthur de Aze-
vedo”, lembrando que as 
outras faculdades de tec-
nologia estaduais não têm 
um evento com a mesma 
dinâmica de Mogi Mirim. 
“Pode ser um modelo a 
ser estudado e quem sabe 
até replicado”, avaliou a 
coordenadora, em conver-
sa com a reportagem de A 

COMARCA.
As Etecs de Amparo, 

Espı́rito Santo do Pinhal, 
Itapira, Mogi Guaçu e Mogi 
Mirim também participam 
do evento, divulgando os 
cursos que oferecem no 
Vestibulinho para o se-

gundo semestre de 2015. 
As inscrições do processo 
seletivo das Etecs vão até 
as 15 horas do dia 14 de 
maio, exclusivamente pelo 
site.

O Fatec de Portas Aber-
tas ocorreu em uma área 

de aproximadamente 800 
metros quadrados, que in-
clui o Ginásio de Esportes 
da unidade e um espaço 
externo anexo.  De acordo 
com os organizadores, cer-
ca de dez mil pessoas eram 
esperadas para o evento.
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FELIZ DIA DAS MÃES!
Compre 02 aparelhos auditivos 

e ganhe até 50% de desconto no 
segundo.

AURA/ TELEX

Venha nos visitar!
Estacionamento próprio.
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Ser mãe é uma missão que se traduz em exemplos
diários de dedicação e carinho.

 Exemplos que 
transmitem 

lições valiosas 
para toda a 

vida.

Feliz 

Dia das 
Mães!

Fatec de Portas Abertas à comunidade
Evento proporciona contato entre estudantes e empresas

Inscrições para Vestibular
já estão abertas pelo site

As inscrições para o Vestibular do 2º Semestre da Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
“Arthur de Azevedo” começou na última terça-feira, 05, pelo site www.vestibularfatec.
com.br. A taxa é de R$ 70. E tem novidade: serão inauguradas duas novas turmas de 
ensino superior. Trata-se dos cursos de Mecatrônica Industrial e Gestão Empresarial. 

O curso de Mecatrônica Industrial forma pro�issionais que atuam na execução 
de projetos, instalação, manutenção e integração de processos industriais, além da 
coordenação de equipes. Robótica, desenho auxiliado por computador (CAD), inter-
faces homem-máquina, entre outras, são as tecnologias utilizadas pelo tecnólogo. 

Já o formado em Gestão Empresarial elabora e implementa planos de negócios, 
utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e organização nos processos
de comercialização, su-
primento, armazena-
mento, movimentação 
de materiais e no ge-
renciamento de recur-
sos financeiros e huma-
nos. A habilidade para 
lidar com pessoas, tra-
balho em equipe, lide-
rança e negociação são 
requisitos importantes.

A Fatec de Mogi Mi-
rim oferecerá 40 vagas 
para o ensino à dis-
tância de Gestão Em-
presarial e outras 40 
vagas para Mecatrôni-
ca Industrial, que terá 
os primeiros quatro 
semestres no perı́odo 
vespertino e os dois 
últimos no perı́odo 
noturno. A faculdade 
também apresenta 80 
vagas para duas turmas 
(manhã/noite) de Aná-
lise e Desenvolvimento 
de Sistemas e outras 80 
vagas para duas turmas 
(manhã/noite) de Pro-
jetos Mecânicos. (FM)

Alunos da Fatec apresentaram projetos de pesquisa e inciação cientí�ica durante o “Portas Abertas”


