30 de junho de 2017

Palavra da Direção:
“Neste mês encerramos mais um semestre com muitas conquistas e realizações acadêmicas. A vida é feita de ciclos, e o fim de uma etapa é o alicerce que sustenta o caminho a ser trilhado na fase subsequente. Como alicerces, construímos conhecimento e solidez acadêmica. Em termos práticos, a
unidade conquistou o curso de Gestão de Negócios e Inovação, que iniciará
a primeira turma em agosto de 2017; equipou laboratórios; promoveu a educação cidadã por meio da Semana do Meio Ambiente, entre outras conquistas que sustentam e sinalizam a fase que está por vir. Infelizmente, também lidamos com uma
grande perda que sensibilizou a comunidade acadêmica: o falecimento de Gustavo Costa Silva,
aluno do curso de Processos Metalúrgicos. Um inesperado encerramento de ciclo, que surpreendeu a todos. Gustavo foi generoso e nos deixou como alicerces o bom exemplo, as boas lembranças, a história de dedicação. A Fatec Pinda compartilha a dor da perda com a família de
Gustavo e o acolhe com orgulho na memória da instituição, como uma forma de mantê-lo sempre entre nós.” - Cristina Elisei

Do dia 05 ao dia 09 de junho, a Fatec Pindamonhangaba promoveu a III Semana do Meio-Ambiente, recebemos palestrantes de diversas empresas e instituições. As palestras e oficinas
de compostagem e de reciclagem de papel, foram oferecidas
nos períodos matutino e noturno, com a presença significativa
do corpo discente. O diferencial este ano foi a criação do logo do evento, que recebeu o nome FAMA, que significa: Fatec Ama/Apoia/Abraça Meio-Ambiente, criado
pelos professores Pedro Jacob e Monica Carniello.

Highlights
Na Fatec Pindamonhangaba o corpo docente participa constantemente de treinamentos e capacitações. Neste semestre
essas semanas passarão a ser nomeadas
de “Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico - SPAP“, instituída
oficialmente pelo Centro Paula Souza.
“Diante de tantas mudanças na sociedade
a educação precisa evoluir para tornar-se
relevante. Esta semana tem por objetivo
orientar os professores no processo de
como organizar o currículo e as metodologias tornando a educação mais amistosa.” - Cristina Elisei

Foi concluído a instalação elétrica e a instalação do Microscópio de Varredura doado pela Novelis, do novo laboratório de Microscopia, este laboratório estará recebendo aulas
práticas a partir do segundo semestre. A Fatec Pindamonhangaba
aproveita a oportunidade para
agradecer a gentileza da empresa Incomisa que realizou
os procedimentos de instalação .
Para o segundo semestre teremos uma mudança na
coordenação dos cursos da Fatec Pindamonhangaba,
o Professor Sérgio Roberto Montoro assumira a coordenação do novo curso de Gestão de Negócios e Inovação, por sua vez o Professor Maurício Godoy ficara ao encargo do curso de Processos
Curso de inverno para alunos!!
Será oferecido no mês de julho um curso de capacitação
para o preenchimento do Currículo Lattes /CNPq e
capacitação para a montagem de artigos e posteres para
Congressos!! Aguardem mais informações!

Congregação
No dia 27 de junho a congregação fez a Diplomação da Diretora designada Cristina de
Carvalho Ares Elisei. Diplomação é o ato em que a Congregação, órgão máximo da faculdade, atesta quem é efetivamente eleito. Com a diplomação, a eleita se habilita a
exercer o mandato para o qual foi designada.

