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Dia 03/09
Visita dos alunos do 

COTIP ao Museu 
Catavento em São Paulo.

Nosso adeus ao ex-

professor da EEP, Marcos 
Eduardo Tallarico
Adorno, que durante 12 

anos ofereceu seus 

ensinamentos aos alunos 

da Escola de Engenharia 

de Piracicaba.

NOTA DE FALECIMENTO
CEPP/FUMEP CONCLUI TREINAMENTO A 

FUNCIONÁRIOS DA MARTH ENGENHARIA

OLIMPÍADAS CANGURU BRASIL 2022

“Sob a coordenação e orientação de professores, os projetos apresentados nesta

publicação foram desenvolvidos dentro das empresas por mérito dos alunos, que

encabeçaram todos os processos, transformando a experiência em cases”, conta o

coordenador de curso André de Lima, organizador do livro ao lado da Prof. Graziela

Oste Graziano Cremonezi. Ela inclusive, assina o prefácio da publicação, convidando os

interessados a “uma viagem por meio do aprendizado através das pesquisas

apresentadas, dando maior amplitude ao processo de socialização do conhecimento”.

Lima conta que o livro tem 10 capítulos coordenados por professores orientadores de

forma a documentar o que vem sendo feito no curso, contribuindo para o

conhecimento teórico e prático de alunos, profissionais da área e demais interessados,

bem como para a aplicabilidade de temas relacionados à Engenharia de Produção.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA EEP 
LANÇA LIVRO COM TCCs DE ALUNOS

PALESTRA EM 

COMEMORAÇÃO 

AO DIA DO 

ADMINISTRADOR

Nessa palestra o 
Administrador Evandro 

Mangueira (Formado 
pela EEP) vai apresentar 

como nosso cérebro 
funciona, como nossos 

modelos mentais 
podem ser 

transformados e como a 
liderança é muito mais 

sobre conhecimento do 
que talento. Parabéns a 

todos os 
Administradores!

O Concurso Canguru de Matemática é uma competição
anual internacional destinada aos alunos do 3º ano
do Ensino Fundamental I à 3ª série do Ensino Médio.

A competição teve origem na França e é administrada

globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras

(Association Kangourou sans Frontières - AKSF).

Preparados pelo prof. Leonardo Henrique Melo de
Carvalho, vários alunos do COTIP participaram e deram

depoimentos sobre essa experiência.

EEP É CAMPEÃ DO INTERPIRA 
E RECEBE MOÇÃO DE APLAUSOS

A direção da EEP- Escola de Engenharia de Piracicaba dedicou aos

alunos a Moção de Aplausos que recebeu do vereador Thiago

Ribeiro no último dia 18 de agosto por ter conquistado o título de

campeã do 10º Jogos Universitários Interpira, realizados entre os

dias 03 e 05 de junho. “Aplaudimos a conquista dos alunos e da

Instituição”, disse o parlamentar. Além de campeã geral, a EEP

conquistou primeiro lugar no futebol de campo, truco, handball

feminino, futsal masculino, vôlei feminino e vôlei masculino.

A obra aborda de 
forma didática e 
criativa estudos de 
casos relacionados 
à área e pode ser 
obtida aqui! 
http://www.lifeedit
ora.com.br/loja/pro
duto/engenharia-da-
producao-conceitos-
e-aplicacoes-ebook/

O documento ressalta a importância da

água de reuso, apresenta a técnica como

alternativa ao aumento da disponibilidade

hídrica e fala sobre a necessidade do apoio

e empenho de técnicos, acadêmicos,

empresários, gestores públicos e da

população em geral com vistas à evolução

tecnológica dos processos para utilização

da água de reuso.

ALUNOS DA PÓS EEP LANÇAM 
“CARTA PELO REUSO DA ÁGUA”

Prof. André de Lima
Coordenador da Engenharia de 

Produção – EEP e organizador do 

livro Engenharia da Produção: 
conceitos e aplicações

O CEPP/FUMEP oferece mais de 1000

vagas para 5 cursos de capacitação com

temas relacionados ao Gerenciamento

de Recursos Hídricos. A parceria entre a

FUMEP e a Secretaria Estadual de

Infraestrutura e Meio Ambiente/SP –

SIMA prevê que haja representação de

todo o estado de São Paulo entre os

alunos participantes, que serão indicados

pela Coordenadoria de Recursos

Hídricos – CRHi.
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