
FATEC SÃO PAULO SERÁ SEDE DA V MARATONA DE PROGRAMAÇÃO 

INTERFATECS 

EVENTO IRÁ REUNIR AS PRINCIPAIS EQUIPES COMPETIDORAS DE TODAS AS FATECS 

 

A Fatec São Paulo será a sede organizadora da Maratona de Programação InterFATECs 2016, 

agora já em sua quinta edição. 

A competição possui como objetivos principais o aprimoramento dos estudantes nas técnicas 

de projeto e implementação 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 mantidos pelo Centro Paula Souza, visando promover a 

discussão para o aprimoramento dos currículos dos cursos. 

Neste ano a Maratona de Programação ocorrerá nas seguintes datas: 

- 1ª. Fase (on-line): 21/05/2016 

- 2ª. Fase (presencial): 20/08/2016 

 

Edições anteriores da Maratona: 

A IV Maratona de Programação InterFatecs (2015) foi realizada na Fatec Cruzeiro. O evento 

contou com a participação de 30 Fatecs, 221 equipes, 757 alunos (competidores e reservas) e 

39 técnicos (professores). 

A III Maratona de Programação InterFatecs (2014) foi realizada na Fatec São José dos Campos, 

no Vale do Paraíba. O evento contou com a participação de 27 Fatecs, 148 equipes, 516 alunos 

(competidores e reservas) e 29 técnicos (professores). 

A II Maratona de Programação InterFatecs (2013) foi realizada na Fatec Mogi das Cruzes, 

próximo à capital paulista. O evento contou com a participação de 29 Fatecs, 163 equipes, 551 

alunos (competidores e reservas) e 33 técnicos (professores). 

A I Maratona de Programação InterFatecs (2012) foi realizada na Fatec Sorocaba, no interior 

do estado de São Paulo. O evento contou com a participação de 19 Fatecs, 120 equipes, 425 

alunos (competidores e reservas) e 22 técnicos (professores). 

O evento tem contado com o apoio de empresas e instituições importantes ao longo das 

quatro edições, tais como IBM, SBC, Ericsson, EMC2, Terramar Egali, UNISAL, dentre outras. 

 

 



Quem pode participar: 

Os membros de uma equipe precisam ser alunos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação tecnológica mantidos pelo Centro Paula Souza no semestre letivo em que ocorrer a 

primeira fase da competição. É obrigatório que todos os membros de um time sejam da 

mesma Fatec, mas não é necessário que pertençam ao mesmo curso, período letivo ou turno 

de aulas. 

 

Como se inscrever: 

Inscrições, somente on-line, de 01/04 a 01/05/2016: 

interfatecs.fatecsp.br 

 

Box – sobre as FATECs: 

As FATECS são 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, houve um importante aumento no número de vagas e de unidades, 

atingindo hoje um número de 66 Fatecs. Cursos tecnológicos na área de TI são oferecidos em 

75% das FATECs. 

A Faculdade de Tecnologia de São Paulo oferece os seguintes cursos superiores de tecnologia: 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação de Escritórios e Secretariado, Edifícios, 

Eletrônica Industrial, Gestão Empresarial, Gestão de Turismo, Instalações Elétricas, Materiais, 

Mecânica de Precisão, Pavimentação, Processos de Produção, Projetos, Saneamento 

Ambiental e Soldagem. O vestibular é semestral e o candidato pode se inscrever em: 

www.vestibularfatec.com.br 

 


