
s Fatecs inovam e cum-
prem seu papel de for-

mar cidadãos ao rece-
ber os calouros com 

trotes solidários. Consciência 
social – ao invés de “brincadei-
ras de mau-gosto” e violência 
– é uma lição que vale para a 
vida toda. 
 Na Fatec Indaiatuba, por 
exemplo, alunos ingressantes 
do 1º semestre realizaram um 
mutirão para arrecadar 1.500 
litros de leite, R$ 15 mil em 
cupons fiscais, livros infantis 
e histórias em quadrinhos. 

O trote desse ano contou 
com o patrocínio da 
Fundação Educar 
D´Paschoal. Em 
Bragança Paulista, 
a Fatec fez campa-
nha de doação de 
sangue e alimentos 

para a Associação 
Bragantina de 

Combate ao Câncer. Aproxima-
damente 70 alunos participaram 
da atividade. 
 Outras Fatecs também realiza-
ram ações sociais como a de São 
José dos Campos, que arrecadou 
alimentos para uma entidade   
beneficente que atende crianças. 
A Fatec Americana, ajudou a 
Associação de Amparo ao Menor 
Carente e o Lar dos Velhinhos 
São Vicente de Paula. 
 Infelizmente, trotes violentos 
ainda são praticados em algumas 
instituições de ensino do país. 
A questão pode até virar crime, 
pois tramita no Senado Federal 
o PL Nº 9 de 2009 (http://bit.ly/
ddZTx0), aprovado pela Câmara 
dos Deputados, que criminaliza 
trotes desse tipo.  
 As leis ajudam a organizar a 
sociedade, mas é imprecindível 
que cada um faça a sua parte. A 
construção de uma cultura de paz 
é tarefa de todos os cidadãos.     

 nclusão digital tem a ver com 
todas as idades. Por isso, Fatecs 
montaram cursos de informática 
voltados aos idosos. Em fevereiro, 

a Fatec Lins iniciou um projeto com 
20 alunos da terceira idade. Durante o 
curso – com duração de 40 horas -- eles 
aprendem noções básicas de informá-
tica como ligar o computador, usar o 
word, imprimir documentos e outros. 
Em Mogi das Cruzes, a Fatec  mon-
tou quatro turmas de informática que 
contam com mais de 80 idosos. O curso 

tem duração de 12 horas. A demanda é 
tão grande, que a unidade estuda abrir 
mais turmas no segundo semestre de 
2010. “Os idosos têm dificuldades para 
acompanhar as  mudanças no cenário 
tecnológico e de entender a linguagem 
digital. Por isso, é necessário criar 
cursos exclusivos para esse público 
se adaptar à nova realidade”, explica 
Douglas de Matteu, coordenador das 
turmas de Mogi. 
Nos dois casos, os alunos das Fatecs 
atuam como orientadores das classes.  
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lunos e professores 
da Fatec São José dos 
Campos iniciaram 
neste ano o Vestec, um 

curso pré-vestibular gratuito 
voltado à comunidade. O cursi-
nho é direcionado a estudantes 
que concluíram ou que cursam o 
Ensino Médio em escolas pú-
blicas. O objetivo é promover a 
inclusão social de pessoas que 
não podem pagar para estudar. 
 As aulas são ministradas 
voluntariamente por alunos da 
Fatec e de outras instituições: 
Unicamp; ITA; USP; UFABC e 
Unifesp. Cerca de 300 pessoas se 
inscreveram para disputar as 66 

vagas oferecidas pelo programa. 
Rodrigo Ribeiro, 21, estudante 
do 1º semestre de Logística da 
Fatec, dá aulas de Biologia. “Ao 
ensinar, também aprendo. A edu-
cação é a base da sociedade. Ao 
ajudar os alunos, estou contribuin-
do para um país melhor”, diz. 
 O projeto conta com o apoio 
da Unesp (Universidade Esta-
dual Paulista) e da Prefeitura 
de São José dos Campos. As 
aulas acontecem aos sábados, no 
campus da Unesp. O e-mail do 
cursinho é  vestec@fatecsjc.edu.br 

Terceira idade 
plugada

Fatecs lançam revista

A

violencia

o 2º semestre de 2009, as 
Fatecs Tatuí e São Caeta-
no lançaram publicações 
científicas que podem ser 

baixadas pela internet. Tatuí criou a 
revista semestral Sapere (www.revis-
tasapere.info.br) para contribuir com 
a pesquisa nas áreas de Automação 
Industrial, Manutenção Industrial, 
Gestão Empresarial e Tecnologia da 

Informação. Entre os objetivos da pu-
blicação estão: promover a interdisci-
plinaridade no processo de ensino e 
aprendizagem, e estimular o uso do 
método científico na sistematização 
e na resolução de problemas. Indo 
para a segunda edição, a revista 
eletrônica de São Caetano FaSci-Tech 
(www.fatecsaocaetano.edu.br/fas-
citech) trata de assuntos tecnológicos 

e humanísticos. A publicação abre 
espaço para discussões relacionadas 
à influência da tecnologia em vá-
rias áreas como economia, política, 
educação, saúde, meio ambiente, 
cultura, artes, esporte e lazer. Ambas 
as revistas aceitam contribuições 
de professores e alunos. Confira o 
conteúdo e prazos para entrega de 
trabalhos nos links das revistas.  

S iga o Paula Souza. Desde o início do ano, a instituição está nas redes sociais. 
Além de obter informações, você pode fazer contato com outros estudan-
tes das Fatecs e Etecs. Experimente. 

• http://twitter.com/PaulaSouzaSP

• www.facebook.com/
centropaulasouza 

• www.youtube.com/centropaulasouzasp 

• www.orkut.com 

• http://picasaweb.google.
com.br/centropaulasouzasp 

• www.formspring.me/
paulasouzasp 

• www.google.com/profiles/
centropaulasouzasp

Para além

ntre os dias 17 e 19 de junho, o Centro Paula Souza vai realizar 
o 1º Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia (Fa-
teclog). O evento, que acontecerá na Fatec Jundiaí, vai oferecer 
palestras e minicursos, além de trabalhos científicos desenvol-

vidos por estudantes. O evento envolve todas as Fatecs do Estado que 
oferecem o curso de Tecnologia em Logística. 
Para saber Mais: www.fateclog.com.br   
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Teatro é 
cultura   

campus da Fatec São José do Rio Preto 
será um dos palcos da 10ª edição do FiT 
(Festival internacional de Teatro), que 
acontecerá de 15 a 24 de julho. O FIT é um 

prestigiado evento que reúne artistas do Brasil e do 
exterior.  No início do ano, a faculdade possibilitou o 
acesso da comunidade às artes teatrais, recebendo o 8ª 

Janeiro Brasileiro de Comédia, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura. Na 
ocasião, cerca de 300 pessoas 
puderam assistir, gratuita-
mente, às apresentações do 
grupo “Os Fabulosos”.   

Alunos durante aula de 
informática na Fatec Lins  

A vez da logística
N

Para saber Mais: 
www.fatecsjc.edu.br
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ique atento: até 30 de junho 
estão abertas as inscrições 
para a 24ª edição do Prêmio 
Jovem Cientista. Podem 

concorrer estudantes dos níveis de 
ensino Médio e Superior, além de 
seus respectivos orientadores. Os 
vencedores recebem prêmios em 
dinheiro, bolsas de estudos, entre 

outros. Mais uma dica: o tema deste 
ano é Energia e Meio 
Ambiente – Soluções  
para o Futuro. 
Para saber Mais: 
www.jovemcientista.cnpq.br 
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