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Informações aos ingressantes 

 

Inicialmente, parabéns por ter ingressado em uma FATEC - Faculdade de Tecnologia - pertencente ao 

Centro Paula Souza. A partir de agora, você faz parte do corpo discente de uma instituição pública e de 

qualidade, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo! 

 

Histórico da Fatec de Diadema – Luigi Papaiz 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Cosméticos foi elaborado, 

em parceria com instituições públicas e privadas, projetado para o município de Diadema.  

O Polo de Cosméticos de Diadema nasceu da parceria entre o poder público e 

entidades como a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), Ciesp Diadema, Sesi, Senai, Fundação Florestan Fernandes, 

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC. Foi criado oficialmente através da Lei Municipal Nº.  2.237, de 23 de março 

de 2004, e congrega mais de 100 empresas, entre fabricantes de cosméticos e empresas 

pertencentes à cadeia produtiva do setor, tais como fabricantes de matérias-primas, 

embalagens, máquinas e equipamentos, insumos de laboratório, distribuidores etc.  

A Prefeitura de Diadema, juntamente com empresários locais, propôs ao Centro Paula 

Souza uma parceria para criar uma Fatec na cidade, com um curso em Cosméticos, que 

propiciasse a formação superior tecnológica nesta área de relevância econômica ao 

município. Um grupo de trabalho foi formado e, após algumas reuniões, definiu o perfil, as 

atribuições e atividades do profissional que o curso deverá formar. Baseado nisso, o grupo 

apresentou uma proposta curricular que teve sua forma final desenvolvida pela Unidade de 

Ensino Superior do Centro Paula Souza. 

Em 1º de setembro de 2009 foi criada a Fatec de Diadema (Decreto Nº 54.728), a 

primeira turma iniciou-se no segundo semestre de 2012 e em fevereiro de 2015 foi obtido 

a aprovação do curso superior de tecnologia em Cosméticos, junto ao Conselho Estadual 

de Educação (Portaria CEE/GP 70). O curso disponibiliza 40 vagas para o período 

vespertino e 40 vagas para o período noturno. 
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Objetivos gerais do curso 

 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Cosméticos tem por objetivo 

preparar profissionais graduados para atuarem nos setores de desenvolvimento e produção 

de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 

 

 

Perfil Profissional 

 

O tecnólogo em Cosméticos é o profissional que planeja, pesquisa, desenvolve, 

implementa, otimiza e/ou supervisiona produtos e processos de produção da indústria 

cosmética, controlando a qualidade, os procedimentos e a eficácia de máquinas e de 

equipamentos, de todas as etapas dos processos industriais. Supervisiona as equipes 

operacionais. Elabora documentação técnica rotineira e de registros legais. Presta 

assessoria técnica a clientes internos e a clientes externos. Integra equipes 

multidisciplinares na implantação de sistemas de gestão ambiental, de segurança em 

processos e de procedimentos organizacionais de trabalho na indústria de cosméticos. Atua 

de acordo com legislação da área. 
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Matriz Curricular 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre

M atérias-primas, 

pigmentos, corantes 

e essências (2)

Contexto Profissional 

(2)

Conserv ação de 

Cosméticos (2)

Química Inorgânica 

(2)

Toxicologia Aplicada 

(2)

Seminários em 

ciência e 

tecnologia de 

cosméticos (2)

Controle Ambiental 

(2)

Marketing Aplicado 

(2)

Inglês I (2) Inglês II (2) Inglês III (2) Inglês IV (2) Inglês V (2) Inglês VI (2)

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Aulas:

Semanais 24

Semestrais 480

Análise Instrumental 

(4)

Gestão de Projetos 

(4)

Planejamento e 

Projetos em plantas 

industriais (4)

Microbiologia (4)

Curso Superior de Tecnologia em Cosméticos

FATEC Diadema

Anatomia e Fisiologia 

Cutânea (4)

Tecnologia de 

Produtos Sólidos e 

Semissólidos (4)

Matemática (4)

Biologia Celular e 

Histologia (4)

Tecnologia de 

Fitoterápicos (4)

Operações Unitárias 

(4)

Formulações (4) 

Química Analítica (4)

Tecnologia de 

Aerossóis (4)

Embalagens e 

Tecnologias de 

Envase (4)

Projeto de 

desenv olv imento de 

produto cosmético I 

(4)

Projeto de 

desenv olv imento de 

produto cosmético II 

(4)

Tecnologia de 

Produtos Líquidos (4)

Físico-química (4)

RESUMO DE CARGA HORÁRIA:   

 2.880 aulas -->  2.400 horas (atende CNCST, conforme del. 86 do CEE-SP) + 240 horas de estágio + 160 horas de trabalho de graduação = 

2.800 horas

Química Orgânica (4)

Manutenção Industrial 

(4)

Estágio curricular: 240 horas a partir do 3
o
 semestre Trabalho de Graduação: 160 horas a partir do 5

o
 semestre

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO

Química Geral (4)

 AA de Projeto de 

desenv olv imento de 

produto cosmético II 

(4)

Gestão da Produção 

(4)

Controle e Garantia 

de Qualidade na 

Produção de 

Cosméticos (4)

 AA de Projeto de 

desenv olv imento de 

produto cosmético I 

(4)

Estatística (4)
Comunicação 

Empresarial (4)

Bioquímica Aplicada  

(4)

Tecnologia de 

Perfumaria (4)

Disciplinas BÁSICAS Aula % Disciplinas PROFISSIONAIS Aula %

Ciências Biológicas 160 5,6% Tecnologia na produção de cosméticos 1400 48,6%

Química 440 15,3% Ciências Biológicas Aplicadas 80 2,8%

Estatística e Matemática 160 5,6% Gestão 360 12,5%

Comunicação em Língua Portuguesa 40 1,4%

Comunicação em Língua Estrangeira - Inglês 240 8,3%

TOTAL 1040 36,1% TOTAL 1840 63,9%
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Nossa infraestrutura 

 

Atualmente nossa unidade possui 6 salas de aula equipadas com projetores 

multimídia, 11 laboratórios, biblioteca e anfiteatro. 

E visando a segurança de toda a comunidade acadêmica e a preservação de 

patrimônio público, todo o prédio é monitorado por profissionais de segurança durante 24 

horas por dia. 

 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) 

 

SIGA é um sistema desenvolvido por uma equipe constituída por servidores 

docentes e administrativos do Centro Paula Souza, especificamente para atender as 

diversas necessidades e peculiaridades acadêmicas, através de uma plataforma 

tecnológica central e padronizada. Por meio dele você pode acessar suas notas, histórico 

atualizado e disciplinas matriculadas. 

 

O acesso será liberado após realização da matrícula e acesso será pelo site 

https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx, sendo o usuário o número do seu RG (só 

números e letra quando tiver) acrescido de SP e a senha será enviada no e-mail informado 

no momento da matrícula. 

 

Informações importantes          

 

Acesse o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia 

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) e o Regimento 

Unificado das CEETEPS, pela página http://www.cps.sp.gov.br/. Nele, clique em “FATEC” 

e, em seguida, “CESU” (unidade de ensino superior do Centro).  

Abaixo estão listadas algumas informações que lhe serão de extrema utilidade neste 

momento. Achamos importante que você saiba: 
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Questão de vaga - você conquistou uma vaga no curso e período em que foi chamado pelo 

processo seletivo, decorrente de seu aproveitamento no vestibular. A vaga é sua e você 

tem toda a responsabilidade sobre ela. Para mantê-la, deve seguir o regulamento de 

graduação e ter aproveitamento nas disciplinas em que se matricular, dentro do limite das 

suas possibilidades. 

  A vaga conquistada será cancelada se: 

I. Constatada a ausência injustificada do aluno ingressante por concurso vestibular em 

todas as aulas das 2 primeiras semanas do primeiro período letivo regular 

correspondente ao semestre de ingresso;  

II. O aluno ingressante não obtiver aprovação em nenhuma das atividades curriculares 

em que está matriculado no primeiro período letivo regular correspondente ao seu 

ingresso, não computados aproveitamentos de estudos eventualmente concedidos; 

III. O aluno, após 6 (seis) semestres de matrícula regular não tiver obtido um Percentual 

de Progressão superior a 33%; 

IV. O aluno não concluir seu curso de graduação no prazo máximo fixado para a sua 

integralização, não computados os trancamentos de matrícula; 

V. O aluno solicitar o cancelamento por escrito;  

VI. O aluno não confirmar o trancamento automático previsto neste regulamento; 

VII. O aluno for enquadrado em situação de trancamento, não tendo mais direito a 

nenhum trancamento; 

VIII. A FATEC tomar conhecimento de que o aluno está matriculado em outra instituição 

pública de ensino superior; 

IX. O aluno for condenado à pena de expulsão em processo disciplinar. 

 

Questão da matrícula - você será matriculado em todas as atividades curriculares 

sugeridas para o seu curso no primeiro semestre.  

Todos os prazos e acontecimentos são informados pelo calendário escolar. 
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Desistência de Matrícula em Atividades Curriculares - Até o cumprimento de metade da 

carga horária da atividade curricular, o aluno poderá solicitar sua desistência, evitando que 

um rendimento escolar aquém do desejado o prejudique em futuras solicitações. 

I. É permitida a desistência de matrícula em uma mesma atividade curricular uma única 

vez. 

II. A desistência de matrícula em todas as atividades curriculares em que o aluno 

estiver matriculado será considerada como trancamento de matrícula e só será 

possível se o aluno ainda tiver direito a trancamentos.  

III. A desistência de matrícula em qualquer atividade não confere ao aluno o direito de 

matricular-se em outra, no mesmo período letivo. 

 

Trancamento de Matrícula - O aluno que ingressou na FATEC tem direito, mediante 

solicitação, a 2 (dois) trancamentos de matrícula consecutivos ou não. 

I. Cada trancamento de matrícula terá a duração de um período letivo regular. 

A solicitação do trancamento de matrícula poderá ser feita a partir do início da pré-

matrícula e até o transcurso de 2/3 (dois terços) de um dado período letivo. 

II. Durante a vigência do trancamento o aluno não poderá cursar nenhuma disciplina 

de graduação em qualquer Faculdade do Centro Paula Souza. 

III. É vedado ao aluno o trancamento de matrícula no período letivo de seu ingresso no 

curso que realiza. 

 

 Nestes casos, muita atenção, pois isto atrasará o desenvolvimento de seu curso, o 

que poderá prejudicá-lo (a). No calendário escolar há prazo para desistência ao longo do 

semestre e esse prazo será divulgado já na primeira semana de aulas. Acostume-se a ler 

os quadros de avisos! 

 

Exames de proficiência - exame de proficiência é destinado a verificar se o aluno já possui 

os conhecimentos que permitem dispensá-lo de cursar disciplinas obrigatórias. Você 

poderá se submeter ao exame de proficiência, apenas uma vez em cada disciplina, nos 

períodos previstos pelo Calendário Escolar. Informe-se sobre datas e locais. 
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Aproveitamento de estudos - A equivalência de disciplina deve ser solicitada pelo aluno 

junto à Secretaria Acadêmica da Faculdade no ato de sua matrícula inicial e será objeto de 

parecer conclusivo da Coordenadoria do respectivo curso. 

I. A equivalência em disciplinas idênticas e já cumpridas em outros cursos do Centro 

Paula Souza será automática. 

II. As solicitações de equivalência aprovadas por qualquer das maneiras previstas no 

presente regulamento, levarão o interessado a aumentar imediatamente o seu 

percentual de progressão (PP) no curso. 

III. Um aluno cujo percentual de progressão for igual ou superior àquele dos concluintes 

em fase do 1º semestre do curso, passará imediatamente a semestres posteriores e 

liberará sua vaga para um ingressante, convocado nos termos previstos pela Portaria 

do processo seletivo Vestibular. 

IV. Serão aceitas solicitações de equivalência posteriores ao primeiro semestre do curso 

quando o aluno demonstrar que cursou a disciplina em outra Instituição de Ensino 

Superior após seu ingresso, ou quando alguma alteração na matriz curricular seja 

feita no seu curso. 

 

Integralização do curso - você tem um prazo de 1,5 vezes + 1 semestre como máximo de 

integralização de seu curso (artigo 17 do regulamento de graduação). Isso significa que se 

ele tem 6 semestres, você terá um máximo de 10 semestres ([6 x 1,5] + 1) para terminá-lo. 

 

Abono de faltas – Não há abono de faltas, exceto nos seguintes casos: 

I. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei; 

II. Exercício de representação estudantil em órgãos colegiados, nos horários em que 

estes se reúnem; 

III. Falecimento de cônjuge, filho, pais ou padrastos e irmãos, 3 (três) dias; 

IV. Falecimento de avós, sogros e cunhados, 2 (dois) dias. 

Em qualquer dos casos previstos, deverá haver comprovação mediante 

apresentação, na secretaria acadêmica e num prazo de até 15 (quinze) dias após a 

ocorrência, de uma cópia de documentação correspondente: convocações, declarações ou 

atestados, conforme o caso. 
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Cuidado: num curso presencial, a presença é obrigatória. Todas as ausências 

eventuais (inclusive por motivo de doença) são toleradas até o limite máximo de 25% dos 

dias letivos. 

 

Contatos 

 

Site 

http://www.fatecdiadema.com.br/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/cosmeticos.fatecdiadema/ 

 

Telefones 

(11) 4092-2328 ou (11) 4092-2741 

 

E-mails 

Diretor de Serviço Acadêmico 

f217acad@cps.sp.gov.br 

 

Coordenação 

f217cosmetico@cps.sp.gov.br 

 

http://www.fatecdiadema.com.br/
https://www.facebook.com/cosmeticos.fatecdiadema/
mailto:f217acad@cps.sp.gov.br
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