FATEC MC recebe o Selo de Instituição Socialmente Responsável

A Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes recebeu o Selo de Instituição
Socialmente responsável, oferecido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES). Essa certificação é oferecida a Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas e privadas comprometidas com a educação e a
sociedade.
Dentre os projetos cadastrados estão:
Curso para de Informática para a 3ª Idade: desde do primeiro semestre de 2010 a
FATEC MC permite a comunidade de Mogi das Cruzes, em especial a terceira idade, o
acesso à Tecnologia Digital, por meio de cursos gratuitos de informática, possibilitando
a inserção desse público na sociedade da informação. O projeto é coordenado pelo Prof.
Marcos Takeshi Mihara e tem como voluntários alunos do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. O curso é ministrado nos laboratórios de informática da
unidade no período da manhã, sendo duas turmas por semestre, com número de 20
alunos/turma.
Curso Pré-vestibular: O projeto em questão proporciona aulas de reforço gratuitas para
alunos que estejam cursando ou concluindo o ensino médio, na cidade de Mogi das Cruzes
e região e tem como objetivo a inclusão social e suporte para o aluno se preparar para o
vestibular. A primeira turma do curso teve a participação de 40 alunos, com o reforço em
Matemática e Português com duração de um mês (31/05 a 30/06/2016). A segunda turma
começou em 16 de agosto e irá até dezembro de 2016, com média de 120 alunos com o
reforço em Matemática, Português e Inglês.

Projeto Horta Natural nas Escolas: o projeto é coordenado pela prof Me Fernanda
Silveira Bueno, da FATEC MC, conta com o apoio das Secretarias Municipais de
Educação de Mogi das Cruzes e Suzano. O Projeto iniciou em 2014 onde contava com
2500 alunos. Já em 2015 contava com um número médio de 3200 alunos. E agora em
2016 o projeto abrange cerca de 4000 alunos, em escolas de Mogi das Cruzes e Suzano.
Curso Finanças para a Família: O curso de Finanças para a Família, idealizado pelo
Professor Esp. Walter Eclache tem sido ministrado na unidade desde 2013, cujo objetivo
é estimular as famílias a reeducação financeira com vistas em suas prioridades.

