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#ACONTECEU
Bem-vindo!
Profa. Dra. Regina Móvio de Lara – Diretora

A IES EJ – Empresa Junior da
Faculdade Iescamp é composta
por alunos dos cursos de gestão
(Administração,
Logística,
Marketing, Recursos Humanos,
ADS e TI).
A Empresa Júnior tem como
missão
disseminar
ações
colaborativas para a comunidade
interna (alunos, professores e
funcionários),
comunidade
externa
(empresários
e
empreendedores) e a todo cidadão
da sociedade que precisa e deseja
orientação pessoal e profissional.

Com imensa satisfação apresentamos mais uma iniciativa da comunidade
acadêmica IESCAMP, que tem somado esforços para aprimorar e valorizar
sua missão, por meio de ações educativas que buscam o fortalecimento e
o aprimoramento da qualidade do ensino de seus estudantes. Trata-se do
Jornal Eletrônico de Informação e Divulgação (EJ News), uma extensão da
Empresa Júnior, que abrangerá os diversos campos de atividade da
comunidade acadêmica e dos seus públicos.
Tem por objetivo reunir, preservar, divulgar e garantir o acesso confiável
e permanente aos documentos acadêmicos, científicos, artísticos e
administrativos gerados na IES, bem como às suas coleções históricas, e
outros documentos de relevância para a Instituição. Esta iniciativa,
também buscará dar expressão ao dever de informação e de ser
informado, promovendo, simultaneamente, o conhecimento da própria
faculdade junto dos leitores, vislumbrando-se a expectativa de também se
tornar uma atividade que poderá suprir a necessidade dos alunos por
novidades, ao gerar fontes de informação e comunicação para a ampliação
do conhecimento da realidade acadêmica interna vivenciada de forma mais
dinâmica.

A sala da IES EJ fica no segundo
piso da Faculdade Iescamp.

Sua veiculação dependerá essencialmente da comunidade em que se
insere e, como tal, estará aberta à participação responsável de seus alunos
e professores, bem como à partilha e difusão de seus conteúdos,
respeitando-se a indicação de suas respectivas fontes.

Venha fazer parte da equipe da
Empresa Júnior da Faculdade
Iescamp. Entre em contato.

Desta forma, acreditamos na potencialidade técnica deste meio eletrônico,
de forma criativa, responsável, ética, em uma permanente interação com
a “Comunidade Iescamp” e com seus leitores.

ej@faculdade-iescamp.com.br

Agradecemos a iniciativa de todos os envolvidos nesta ação coletiva
desejando-lhes sucesso!

Aula inaugural – Direitos
Humanos e Cidadania
Na noite de 07 de agosto a Faculdade
Iescamp promoveu um encontro entre
educadores, alunos, funcionários e a
sociedade para falar sobre Direitos
Humanos e Cidadania. Assunto muito
relevante para orientar a todos e
promover a igualdade entre as pessoas.

#DICAS
Os mais vendidos
Dentre os livros mais vendidos no
primeiro semestre em 2017 no
Brasil, segundo o bloco de cultura
do Jornal Estadão está o Best
Seller do Professor Paulo Vieira, O
PODER DA AÇÃO.

O atleta profissional de futebol, o goleiro da Ponte Preta Mário Aranha foi
o convidado para palestrar sobre o assunto. Ele mostrou um pouco da
história do Brasil e alguns acontecimentos no mundo sobre o assunto. No
final foi aberto para perguntas e respostas onde todos presentes puderam
participar. Um grande momento para tratar de um assunto que sempre é
relevante.
Mantenedor,
Direção,
coordenadores e
professores da
Faculdade Iescamp
juntos com Mário
Aranha e Rogério
Melo ambos da
Ponte Preta.

Formatura – 2017-1
A Faculdade Iescamp na noite de 28 de agosto
promoveu a colação de grau dos formandos do primeiro
semestre de 2017. Formatura é sempre um momento
muito especial para todos que participam (formandos,
familiares,
convidados,
professores
e
demais
convidados). Realmente uma noite de festa e de conquistas por parte de
todos que por semestres se dedicaram aos estudos e agora estão prontos
para fazer a diferença no mundo com sua formação. Parabéns formandos!
Já aconteceu a você de se olhar no
espelho e não gostar daqueles
quilos a mais? De observar seu
momento profissional somente
com frustração? De se sentir
desconectado dos seus familiares,
dos seus amigos? Se você acha
que essas são situações normais,
pense de novo! Só porque isso
acontece com várias pessoas não
quer dizer que a vida deva ser
assim. Só porque algo se torna
comum, não significa que seja
normal! Neste livro, Paulo Vieira
lhe convida a quebrar o ciclo
vicioso e iniciar um caminho de
realização.
http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/os20-livros-mais-vendidos-de-2017/

Iescamp - patrocinadora master do Guarani
É com muito orgulho que o
Guarani Futebol Clube, por
meio de seu Conselho de
Administração,
anuncia
a
Faculdade
IESCAMP
como
nova patrocinadora master da
equipe
profissional.
A
oficialização
da
parceria
aconteceu na tarde de 22 de
agosto com a presença dos
diretores da IESCAMP César
Augusto
Navarro,
Roberto
Carlos Navarro e o presidente
em exercício Assis Eurípedes.

#ATENÇÃO
Hora de Estudar
Chegou a hora de estudar! Você já
deve ter ouvido alguma frase
assim?

Roberto Carlos Navarro Junior – Diretor Mantenedor da Faculdade
IESCAMP, também comentou sobre a parceria com o Bugre: “A Família
IESCAMP, que é formada por seus diretores, professores, alunos e
colaboradores, está extremamente honrada em fazer parte da família
Guarani Futebol Clube. Nós acreditamos muito nesse novo momento e
apostamos nessa parceria que estamos construindo. Chegamos para unir
valores e somar vitórias”.

Semana de cursos –
Administração, Comércio
Exterior e Recursos
Humanos
Na semana de 11 a 13 de setembro a
coordenação dos cursos promoveram uma
semana recheada de muito ensinamento,
motivação,
orientação
e
conceitos
pertinentes aos cursos. Docentes e
discentes participaram com muita atenção
e prontos para o aprendizado.

Marketing Day
O fato é que o tempo passa e
vamos nos distraindo com coisas
pequenas que nos tira do foco do
estudo e o aprendizado que era
para aparecer, desaparece!
Independente do que esteja
estudando e da área que deseja
atuar, é certo afirmar que o
mercado de trabalho exige cada
vez mais, e isso não é novidade
para ninguém!
Depende de nós, e da nossa força
de vontade de mudar o rumo das
nossas vidas!
Então vamos parar de decidir e
vamos fazer valer a pena!
Fique atento às aulas dos seus
professores, às atividades e
trabalhos – tudo isso contribui
para o nosso crescimento.
Foco no aprendizado e bons
estudos!

No dia 14 de setembro a coordenação do
curso de Marketing da Faculdade Iescamp
promoveu o denominado Marketing Day.
Uma noite onde os alunos de marketing
puderam vivenciar temas importantes do
cotidiano
da
formação,
além
de
depoimentos de profissionais renomados de
grandes empresas do mercado.

Simpósio de Logística
A coordenação do Curso de Logística promoveu
uma noite muito especial (15 de setembro) onde
foram tratados assuntos importantes como
Cenário econômico aplicado à logística e
liderança. Alunos e professores participaram de
momento de aprendizado.

Professores da Faculdade Iescamp participam
de construção de obra literária
Com lançamento em São Paulo em julho e em Campinas em agosto,
professores da Faculdade Iescamp participaram da construção dos livros:
Habilidades Gerenciais e Educação & Gestão, ambos
organizados pelo Professor Bredda.
O livro de Educação & Gestão foi
prefaciado pela Diretora da Faculdade
Iescamp. Os professores que puderam
contribuir com ricos ensinamentos em
seus capítulos são: Eliza Lippe, Miriam
Porto, Marcela Berreta, Matheus Sillos,
Mauricio
Mori,
Paulo
Lourenço,
Valdemir Lima, Wagner Villalva e
Cristiano Bredda.

#CORPO
EDITORIAL
Alunos Voluntários:
Anderson Lorto, Gabriel Aloise,
Rafael Ohis, Simone Almeida.
Prof. Organizador
Cristiano Bredda

#FIQUE ATENTO
JITI – Jornada Iescamp de Tecnologia da
Informação
Reunindo profissionais de grandes empresas a Jornada Iescamp de
Tecnologia da Informação está em 2017 na sua segunda edição. A JITI,
como é conhecida, terá palestras e
workshops sobre temas inovadores.
Empresas que são referência nesse
mercado participarão trazendo o que de
mais novo em T.I. tanto para alunos
como para toda comunidade.

Semana da Pedagogia

#CURSOS
Atualmente os cursos da
Faculdade Iescamp são na
modalidade presencial. São
eles: Administração, Pedagogia,
Recursos Humanos, Comércio
Exterior, Logística, Marketing,
Gestão de TI, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

FACULDADE
IESCAMP
Rua António Ferreira Laranja,
57 (paralela à Av. John Boyd
Dunlop) Jardim Garcia
CEP: 13061-090
Tel.: (19) 3728-7700
www.iescamp.com.br

Com o objetivo de transformar vidas, o
profissional de pedagogia sempre está disposto
a adquirir novos conhecimento e ferramentas
para aplicar no dia a dia do seu trabalho.
Dentro dessa visão nos dias 9, 10 e 11 de
outubro a coordenação do curso promoverá a
Semana da Pedagogia. Serão trabalhados
temas como Postura, Atuação e Práticas do
Pedagogo.
Um
grande
momento
de
atualização!

Museu de Tecnologia
O Museu de Tecnologia "Maria José Di Santo Navarro" surgiu da
união do desejo da Sr.ª Maria José Di Santo Navarro em preservar itens
relacionados à história da tecnologia, pessoais e das instituições das quais
é mantenedora, com a ideia, já antiga, do Prof. Marcos Diniz de Magalhães
Chaves de preservar e transmitir o conhecimento sobre a evolução da
tecnologia da informação e comunicação para gerações futuras através da
coleta e registro de itens que mostram no presente a tecnologia usada no
passado.
Desta união nasce o Museu, no segundo
semestre de 2015. Alinhado com a disciplina
de
Fundamentos
da
Tecnologia
da
Informação, que é ministrada no 1º semestre
dos cursos de ADS e GTI, além dos conceitos
básicos da computação eletrônica de dados,
a sua história e evolução, do Homem da
Caverna ao computador quântico e da Cifra
de César à Criptografia de Chave Pública.
Além da Exposição Permanente do Acervo
(fixo) nas instalações da IES, há exposições
itinerantes,
percorrendo
escolas
da
Câmera fotográfica Fotobrás
comunidade, feiras e exposições, com o
intuito
de
compartilhamento
do
conhecimento técnico-científico-histórico.
No mês de setembro/2017, o Museu passa a exibir seu acervo também
pela Internet, podendo ser acessado pelo site iescamp.com.br,
Aluno|Museu de Tecnologia.

