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FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA

SEJAM BEM-VINDOS À FATEC CARAPICUÍBA!
É com imensa alegria que nós Diretores e Coordenadores desejamos BOAS VINDAS
aos Professores e Alunos da Fatec Carapicuíba para o 2º Semestre Letivo de 2019!
Temos como VISÃO DE FUTURO a “Consolidação da Fatec Carapicuíba como

REFERÊNCIA na Região Metropolitana de São Paulo, reconhecida Nacional e
Internacionalmente como paradigma de excelência no ensino e na pesquisa
tecnológica, na formação de cidadãos conscientes e profissionais capacitados,
independente de gênero, classe social, religião, etnia, idade ou condições físicas”.
Com base nesta premissa, no que tange à infraestrutura do campus Carapicuíba, no
primeiro semestre de 2019 realizamos a adequação para o Combate a Incêndios
(equipamentos, hidrantes e luzes de emergência); treinamos Funcionários e
Professores para a Brigada de Incêndios; obtivemos o AVCB – Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros; realizamos Corte de Grama, Desratização, Desinsetização e a
Limpeza de Pisos; reorganizamos a Rede Elétrica do Laboratório 208 (Laboratório
para o Novo Curso Design de Mídias) e adquirimos novas Carteiras Universitárias
(Alunos) e Mesas e Cadeiras (Professores).
No aspecto didático-pedagógico realizamos as reuniões com Alunos Representantes
de Turma, Colegiados de Professores, NDE – Núcleos Docentes Estruturantes,
Diretores Representantes Regionais, Congregação, CIPA e Funcionários, além da
realização de Oficinas para Capacitação de Professores, visando sempre o debate
respeitoso para as melhorias que desejamos à nossa Faculdade!
Neste período o Sistema SIGA realizou as MATRÍCULAS dos Alunos Ingressantes e
as REMATRÍCULAS dos Alunos Veteranos. Como novidade, implantamos a
REMATRÍCULA POR REGULAMENTO, assim os Alunos Veteranos puderam
selecionar as disciplinas de seu interesse para cursar em 2019-2 (levando em conta

as regras estabelecidas no Regulamento de Graduação das Fatec’s: prioridade para
cursar as disciplinas em dependências - DP’S e após, de acordo com as
disponibilidades, o apontamento das disciplinas em fase no seu respectivo
Curso/Turno). Caso o Aluno deseje alterar a sua REMATRÍCULA 2019-2 a Secretaria
Acadêmica receberá as solicitações a partir do dia 14/08 (após a realização dos
Exames de Proficiência e dos Aproveitamentos de Estudos)!
Também recebemos do Governo do Estado de São Paulo/Centro Paula Souza
aprovação para realização de Concurso Público Docente, e assim pretendemos
preencher as lacunas de Professores.
CONVIDAMOS toda a Comunidade Acadêmica a dar sugestões e ATUAR em prol do
crescimento da nossa Faculdade! Tenhamos um ÓTIMO semestre!
Carapicuíba, 04 de Agosto de 2019.
Profª Dra. Marcia Pires de Araújo
Diretora Geral
f143dir@cps.sp.gov.br
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