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 Instituições públicas de ensino superior, as Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de São Paulo abrigam mais de 67 mil alunos. Oferecem 71 
cursos de graduação tecnológica, com carga horária de 2.400 horas (três 
anos de duração). Divididos em dez eixos tecnológicos, os cursos abrangem 
os mais variados segmentos econômicos, dos tradicionais aos emergentes. 
Os tecnólogos formados nas Fatecs respondem com agilidade às 
transformações do mercado em função do sólido conhecimento adquirido 
nas salas de aula e em modernos laboratórios, sob a orientação de 
professores que atuam nos setores produtivos. Nos últimos anos, por meio 
do Plano de Expansão do Governo do Estado de São Paulo, houve um 
importante aumento no número de vagas e de unidades. Em 2006 eram 26. 
Até o fechamento desta edição, são 63 Fatecs. As inscrições para o Vestibular 
das Fatecs são semestrais. Con�ra a seguir os per�s dos cursos e a localização 
das faculdades.
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 A competição possui como objetivos principais o aprimo-
ramento dos estudantes nas técnicas de projeto e implementa-
ção de algoritmos, o desenvolvimento da sua capacidade de 
trabalho em equipe e também o estímulo ao uso da criatividade 
e do aperfeiçoamento na habilidade de resolver problemas sob 
pressão.
 São objetivos complementares da Maratona InterFatecs, 
promover uma maior integração dos corpos docente e discente 
dos diversos cursos de graduação na área de Informática manti-
dos pelo Centro Paula Souza e a criação de mais um espaço de 
discussão sobre os diversos aspectos da atividade acadêmica 
que podem se re�etir em melhorias na qualidade dos cursos 
oferecidos.
 Desde a primeira edição em 2012, na Fatec Sorocaba, 
pode-se constatar o sucesso desta iniciativa, fortalecendo a 
cultura de programação em alto nível nas Fatecs.
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 Hoje somos 63 Faculdades de Tecnologia no Estado de São Paulo, 
sendo que em 42 delas existem cursos na área de Tecnologia da 
Informação, tais como Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Segurança 
da Informação, Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Gestão da 
Tecnologia da Informação, Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em 
Redes de Computadores e Tecnologia em Informática para Negócios.
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O evento é inspirado na Maratona de Programação promovida 
anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) como etapa 
seletiva do ACM-ICPC, competição mundial de projeto e implementação 
de algoritmos computacionais.

1ª Etapa: Realizada de forma distribuída, com as equipes espalhadas por 
diversas sedes, todas realizando a mesma prova, ao mesmo tempo. Para 
facilitar a organização, um único servidor é con�gurado em uma sede 
central à qual todas as sedes acessam via internet e onde os juízes da 
competição julgam as submissões e atendem às dúvidas dos 
participantes.

2ª Etapa: Realizada em uma sede única, com a presença das equipes 
melhores classi�cadas na etapa anterior. Nessa sede, é disponibilizado o 
servidor com o ambiente interativo de submissão de programas e o 
corpo de juízes, reproduzindo inteiramente o ambiente de uma sede 
regional da Maratona de Programação da SBC.
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Inscrições: De 01/04/2016 até 01/05/2016
1ª Fase: Dia 21/05/2016 (On-line)

2ª Fase: Dia 20/08/2016, na Fatec São Paulo
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Coordenação Geral do Evento
Grace Anne Pontes Borges, Profa. Me.

Coordenação Técnica
Marcelo Duduchi Feitosa, Prof. Dr
Neide Aquemi Itocazu, Profa. Me.
Andrea Zotovici, Profa. Me.

Suporte de Tecnologia da Informação
Sidnei Linero, Aux. de docente
Luciano Luis da Silva, Agente téc. e adm.
Eduardo Sakaue, Prof. Me.

Desenvolvimento do Site
Grace Anne Pontes Borges, Profa. Me.
Luciano Luis da Silva, Agente téc. e adm.

Equipe de Elaboração das Provas
Lucio Nunes, Aux. de docente
Antonio Cesar Munari, Prof. Me

Equipe de Captação de Recursos e Divulgação
Marcelo Aoki, Prof.
José Walmir G. Duque, Prof. Me

Secretaria e Artes Grá�cas
Mariana de Oliveira Rodrigues, Agente téc. e adm.
Thais Aparecida Fernandes Kabuchi, Aux. de docente
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