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A segunda Feira Tecnológica Regional da Fatec Americana e das Etecs (Fetec 2018) será
Etec Polivalente de
realizada no espaço da Feira Industrial de Americana (Fidam), com participação das Etecs de
Americana e Fatec Americana Araras, Hortolândia, Limeira, Mogi Mirim, Monte Mor, Nova Odessa, Piracicaba, Rio Claro e Santa
Bárbara D’Oeste. Serão apresentados dez trabalhos por unidade
Etec da Zona Sul

A Feira de Marketing e Empreendedorismo, promovida por alunos do curso técnico de
Administração, tem exposição de projetos dos estudantes.

Data
29 de novembro

7 de novembro

Capital
Etec Heliópolis

A iniciativa dos professores das disciplinas de geografia, física, biologia e química da unidade deu
origem ao evento, que conta com exposição de projetos de alunos

12 a 14 de novembro

Catanduva

Fatec Catanduva

Durante a Feira Tecnológica (Sintefac), alunos dos cursos superiores tecnológicos de Gestão
Empresarial e Automação Industrial criam produtos ou projetos inspirados em empresas ou lojas
da região.

19 de novembro

Francisco Morato

Etec de Francisco Morato

Feira da Ciência, Cultura, Arte e Tecnologia é aberta às escolas da região. Haverá apresentação
de projetos e food trucks na área de alimentação.

7 a 9 de novembro

Marília

Fatec Marília

Monte Mor

Etec de Monte Mor

Olímpia

Etec Prof. José Carlos Seno
Júnior

Piracicaba

Santos

Santana de Parnaíba

Tupã

No Encontro de Iniciação Científica serão apresentadas pesquisas desenvolvidas por alunos e
professores. Em paralelo ocorrem palestras e oficinas na área de Alimentos.

13 de novembro

A quarta Mostra Científica, Tecnológica e Cultural abordará o tema desenvolvimento sustentável,
baseado na agenda da ONU, com apresentação de projetos e dos cursos da escola para a
comunidade.

24 de novembro

A Feira Tecnológica terá exposição de projetos, palestras com apresentação dos cursos da
unidade e praça de alimentação.

6 de novembro

Etec Deputado Ary de
Camargo Pedroso

Unidade promove a Feira Científica com exposição de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)
de alunos dos cursos técnicos de Logística, Automação, Informática e Recursos Humanos.

27 de novembro

Etec Dona Escolástica Rosa

Evento da Etec terá estandes com projetos inovadores e demonstração de equipamentos criados
nos cursos técnicos de Administração e Logística.

30 de novembro

Fatec Santana de Parnaíba

A Semana de Tecnologia terá palestras com profissionais ligados à área de Gestão Empresarial

12 e 13 de novembro

Etec Bartolomeu Bueno da
Silva - Anhanguera

Etec promove a Feira de Negócios Empreendedores, uma iniciativa de alunos dos cursos técnicos
de Segurança do Trabalho e de Contabilidade, com ideias inovadoras e projetos interdisciplinares.

12 de novembro

Etec Prof. Massuyuki Kawano

A 11ª Feira de Trabalhos de Conclusão de Curso vai expor projetos em estandes. Evento é aberto
a empresários, comerciantes e outros visitantes.

27 de novembro

