4ª edição do CimaTech está com inscrições abertas
para submissão de trabalhos
Evento é organizado pela Fatec São José dos Campos em parceria com empresas
e outras instituições de ensino

Estudantes da área de tecnologia já podem inscrever trabalhos para
apresentação na quarta edição do Congresso de Gestão Industrial e
Tecnologia Aeronáutica, CimaTech, do inglês Congress of Industrial
Management Aeronautical Technology, até 31 de agosto,
exclusivamente pela internet.
Os trabalhos devem ser direcionados para um dos 35 simpósios
temáticos, divididos em quatro áreas: Engenharias, aeronáutica e
espaço; Gestão Empresarial, de operações e logística; Tecnologia da
Informação, sistemas inteligentes e de conectividade; e Educação
Tecnológica. O resultado será divulgado em 15 de setembro.
Promovido pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São José
dos Campos, o evento será realizado entre 17 e 19 de outubro. Além
dos simpósios, a programação do CimaTech inclui palestras de
professores e profissionais do setor de tecnologia.
Organizado anualmente desde 2014, o congresso tem o objetivo de
estimular os estudantes da área de tecnologia a participarem de
projetos de desenvolvimento e aplicação da ciência em parceria com
empresas e instituições de ensino.
O evento conta com o apoio de diversas empresas e instituições:
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Akaer, Embraer Empresa
Brasileira de Aeronáutica (Embraer), Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita

Filho (Unesp), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e das
Fatecs da região.
Mais informações na página do CimaTech.
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Terceira edição do CimaTech, em novembro de 2016, ofereceu simpósios,
palestras e minicursos
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em mais de 300 municípios paulistas. Nas
Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no Ensino
Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.
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