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28 a 30 de Setembro e 01 de Outubro de 2015 

 

 

 A Faculdade de Tecnologia de Tatuí 

tem a grata satisfação de apresentar o X 

Simpósio de Ciência e de Tecnologia, que 

ocorrerá entre os dias 28 a 30 de Setembro, e 

01 de Outubro de 2015. 

Nos três primeiros dias do evento (28 a 

30 de setembro) ocorrerão palestras nos períodos da manhã, da tarde e da noite. O 

tema principal será: “Tecnologia e Transformação Social.” Essas palestras 

propiciam ao público, não só o contato com conceitos importantes da atualidade, como 

empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico e educação, mas também a 

compreensão, a reflexão da inter-relação entre tais conceitos. 

No seu quarto dia (01 de outubro), a exemplo do que aconteceu nas edições 

anteriores, o X Simpósio de Ciência e de Tecnologia será direcionado à apresentação 

de trabalhos acadêmicos elaborados por professores e por alunos dessa instituição e 

de outras instituições de ensino superior da região. A exposição dos trabalhos 

acadêmicos selecionados ocorrerá na forma de painéis científicos e/ou apresentação 

de protótipos.    

Concomitantemente a isso, com o objetivo de democratizar os saberes 

produzidos, acontecerá a FATEC-Aberta, que receberá em torno de 4.000 visitantes, 

em sua maioria, jovens do ensino médio, comunidade e empresários local e regional. 

http://www.fatectatui.edu.br/
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Esses, além de conhecerem a produção tecnocientífica da nossa comunidade 

acadêmica, poderão participar de oficinas tecnológicas, de apresentações musicais, 

além de visitas guiadas aos laboratórios da instituição, a fim de conhecerem por que a 

FATEC é considerada uma instituição de ensino tecnológico de qualidade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

São aguardados cerca de quatro mil pessoas nos quatro dias do evento, com 

grande cobertura da mídia regional, gravado e ao vivo. 

 

 

http://www.fatectatui.edu.br/

