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Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba

SEJAM BEM-VINDOS À FATEC CARAPICUÍBA!
Espero que todos estejam bem!
É com satisfação e esperança de que todos estejam com saúde e em segurança que nós Diretores,
Coordenadores e Professores desejamos BOAS VINDAS aos Alunos Ingressantes e Veteranos da Fatec
Carapicuíba para o 1º Sem. de 2022!
TEMPORARIAMENTE, vocês iniciarão o semestre frequentando as aulas ONLINE via Plataforma TEAMS.
O primeiro motivo é a pandemia global Covid-19 e o aumento de casos da variante Ômicron, e as
restrições que precisamos atender (tais como distanciamento social e normas sanitárias).
A segunda razão: estamos em obras para melhor atendê-los! As reformas nas escadas e banheiros e
outras áreas comuns trarão conforto e segurança às pessoas com deficiências que frequentam o nosso
campus! Conheçam no documento em anexo as obras da Fatec Carapicuíba. Com certeza, as reformas
trarão benefícios para todos!
Assim que concluída as obras para melhorias da acessibilidade do campus iremos retornar às aulas
presenciais. A previsão deste retorno é a partir de 21/fevereiro/2022!
Nos próximos dias os ALUNOS INGRESSANTES receberão os e-mails institucionais e as senhas
para acessar a plataforma Microsoft TEAMS! Aguardem!
Os ALUNOS VETERANOS iniciam o semestre acessando normalmente as equipes/disciplinas no
TEAMS!
Leiam e sigam o seguinte Cronograma:
DATA

07/fevereiro

08/fevereiro

CRONOGRAMA

LOCAL/LINKS

ATIVIDADES ESPECIAIS

BOAS VINDAS AOS INGRESSANTES
- Apresentação Centro Paula Souza
- Apresentação da Direção Fatec
- Tour Virtual Campus Carapicuíba
Acesso dos alunos nas Equipes TEAMS
TREINAMENTO MICROSOFT TEAMS
- Tutorial TEAMS para Alunos
- Vídeos de acesso e instalação do TEAMS
- Como intensificar sua participação nas aulas
Acesso dos alunos nas Equipes TEAMS

https://www.youtube.com/watch?v=H5akDB
mGRuY
bit.ly/fatec-bemvindos
bit.ly/fatec-tourvirtual
http://www.fateccarapicuiba.edu.br/
https://www.cps.sp.gov.br/cartilhasteletrabalho/
https://cesu.cps.sp.gov.br/alunos/
https://youtu.be/VCdkZcd704A

09/fevereiro
10/fevereiro

Apresentação dos Professores e das Disciplinas
Diagnóstico e Nivelamento

Plataforma MS TEAMS (utilize seu email institucional)

11/fevereiro
Bons Estudos!!!!!
Carapicuíba, 02 de fevereiro de 2022

Profª Dra. Marcia Araújo
Diretora Geral - f143dir@cps.sp.gov.br
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