
ezessete alunos de Fatecs conquistaram 
bolsas de estudo nos Estados Unidos. 
Eles foram selecionados pelo programa 

de intercâmbio educacional da Comissão 
Fulbright, que oferece, entre outros cursos, um 
programa educacional específico para tecnólogos. 
Mais de 200 candidatos de todo o país disputaram 
as 50 vagas disponíveis. Das 20 bolsas concedidas 
para a região Sudeste, 17 foram conquistadas por 
alunos de Fatecs. Durante um ano, os seleciona-
dos estudarão em instituições de ensino superior 
norte-americanas, com todas as despesas pagas.  
 Os estudantes competiram em duas etapas: 
na primeira, realizaram uma entrevista em inglês 
e português, que analisou o preparo acadêmico, o 
compromisso com o programa e a capacidade de 
adaptação. Na segunda fase os aprovados fize-

ram o Test of English as Foreign Language (TOEFL), exame para avaliar o 
potencial de pronúncia e entendimento da língua inglesa no nível aca-
dêmico. “Fiquei muito feliz com o resultado. Com certeza será uma 
grande experiência profissional e pessoal”, afirma Rodrigo Romanini, 
um dos aprovados. 
  Estudantes das seguintes Fatecs estão entre os selecionados pelo 
programa: Guaratinguetá, Praia Grande, São José dos Campos, São Caeta-
no do Sul e São Paulo. 

Para saber mais: www.fulbright.org.br 

dauto Caramano, 23, alu-
no do curso de Gestão da 
Produção Industrial da 
Fatec Jahu, ficou entre os 20 
finalistas do 2º Concurso de 

Moda Inclusiva para pessoas 
com deficiência, promovido 

pelo Governo do Estado. Ele criou um look 
composto por calçado e vestido clássicos, 
com couro texturizado e etiquetas em braile. 
Outros destaques do Centro Paula Souza 
foram os alunos da Etec Tiquatira (São Paulo) 
Carla da Silva Santos, 26, que também ficou 
entre os finalistas, e  Cilmar Silva, 36, aluno 
do técnico em Modelagem e Vestuário, ven-
cedor do terceiro lugar.  
 Foram selecionados 20 trabalhos, que re-
ceberam apoio para a confecção das roupas. 
Para Adauto, é oportuno realizar o desfile 
nesse período (paralelo ao Fashion Week 
em SP) com pessoas portadoras de deficiên-
cia: “O concurso é uma forma de contribuir 
para uma sociedade mais justa e inclusiva”. 
O desfile das roupas aconteceu dia 7 de 
junho, no Museu da Língua Portuguesa, 
na capital paulista. 

Para saber mais: http://bit.ly/ctt8jY
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s viagens ao exterior 
realizadas por professores 
das Fatecs no primeiro 
semestre de 2010 contri-

buíram para colocar a instituição 
no cenário internacional. E devem 
possibilitar futuras parcerias que 
beneficiarão alunos e docentes.
 Em abril, por exemplo, professores 
e diretores das Fatecs Botucatu, 
Mauá, São Paulo, Sorocaba e Tatuí 
estiveram na Alemanha. Além de 
conhecer faculdades ligadas à tecno-
logia, os docentes também visitaram 
a matriz de importantes empresas 
como Arburg, Carl Zeiss e Festo. No 
mesmo mês, o diretor da Fatec São 
José do Rio Preto, Waldir Fernandes, 
visitou a Universidade de Nantong, 
na China (Leia mais: http://bit.
ly/ aTZ4Qk). No início de 2010, a 
diretora da Fatec Marília, Cláudia 

Mendonça, foi até a Universidade 
Oklahoma, nos Estados Unidos . A 
chance da troca das boas-vindas 
aconteceu em junho, quando alunos 
de Oklahoma e da Universidade 
do Arkansas visitaram o campus 
Pompéia, em Marília (Leia mais: 
http://bit.ly/9Kn2hw). As Fatecs e 
Etecs também foram representadas 
no México, em maio, durante visita 
da diretora superintendente do Cen-
tro Paula Souza, Laura Laganá, e do 
responsável pela Coordenadoria de 
Ensino Superior, Ângelo Luiz Corte-
lazzo. Eles participaram do 2º Encon-
tro de Reitores Universia, que reuniu 
setores ligados à educação profissio-
nal, na Universidade de Guadalajara. 
“Essas viagens promoverão parcerias 
de intercâmbio de alunos e o desen-
volvimento de projetos em comum”, 
aponta Cortelazzo. 

Agronegócio brasileiro

A

Tecnólogos rumo      
         ao exterior 

rofessores e estudantes 
das Fatecs foram conferir 
de perto a 17ª Feira Inter-
nacional da Tecnologia 

Agrícola em Ação (Agrishow), um 
dos principais eventos na área de 
agronegócio no país. 
 A feira aconteceu na cidade de 
Ribeirão Preto, em abril, reunindo 
mais de 140 mil pessoas. Partici-
param da Agrishow as Fatecs que 
oferecem cursos voltados ao agro-

horizontes 

Educação e Democracia

E

J

m junho, a Fatec São José do Rio Preto recebeu alu-
nos da Universidade de Louisville, Kentucky, nos Esta-
dos Unidos. A ideia foi possibilitar a troca de experiências 
entre os alunos. Os estudantes americanos ficaram no Brasil 

por meio de um intercâmbio com a Unesp de Rio Preto.
Para saber mais: www.fatecriopreto.edu.br  

oclenes Diehl, aluno do curso de Gestão Empresarial da 
Fatec Americana, ficou em terceiro lugar no 7º Prêmio Donald 
Stewart Jr., realizado pelo Instituto Liberal (IL). Ele vai para San 
Diego, Califórnia, onde participará do seminário Cato Univer-

sity com estudantes de vários países. O prêmio destina-se a jovens de 
até 26 anos e fluência na  língua inglesa, matriculados em cursos uni-
versitários. Para competir, os candidatos desenvolveram um ensaio com 
o tema “Populismo, Democracia e Liberdade”. Joclenes defendeu a ideia 
de que é preciso investir em educação para possibilitar que a população 
desenvolva conhecimento e atitude política, necessários para a verda-
deira liberdade da democracia. “Foi trabalhosos, mas o resultado me 
surpreendeu. A viagem será uma oportunidade de conhecer uma 
nova cultura e praticar o idioma”, comemora.
Para saber mais: www.institutoliberal.org.br/premio.asp 

Alunos das Fatecs 
embarcam no Programa 
Fulbright com o objetivo de 
complementar a formação 
na área tecnológica  
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Moda inclusiva

negócio: Botucatu, Itapetininga, 
Jales, Mococa, Mogi das Cruzes, 
Ourinhos, Presidente Prudente, 
São Jose do Rio Preto e Taquari-
tinga. Além de Fatecs que minis-
tram cursos afins:  Marília (Ali-
mentos) e seu campus Pompéia 
(Mecanização em Agricultura de 
Precisão), Capão Bonito (Silvi-
cultura), Araçatuba, Jaboticabal e 
Piracicaba (Biocombustíveis).  
 Com uma área total de 360 mil 
metros quadrados, a Agrishow 
contou com a participação de 730 
empresas expositoras de 45 países, 
sendo 123 estreantes. Desse total, 103 
nacionais e 12 vindos do exterior. 
 Durante o evento foi distribuído 
material explicativo sobre os cursos 
oferecidos pelo Centro Paula Souza 
nas Fatecs.

Para saber mais: 
http://bit.ly/aOaAjP

Novos

Intercâmbio

ma atitude 
pode salvar mui-
tas vidas. É o caso da 
doação de medula óssea, a 

única esperança de cura para a maio-
ria dos portadores de leucemia e outras 
doenças do sangue. 

 Para informar e incentivar a doação, a 
Fatec Americana realizou uma campanha de 

conscientização e cadastramento de doadores 
de sangue, plaquetas e medula óssea, no Registro 

Nacional de Doadores de Médula Óssea (Redome), 
criado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). “A pro-

babilidade de achar um doador compatível é de um em 
um milhão. Portanto, é necessário que as pessoas sejam 

conscientizadas da importância da doação”, afirma Bárba-
ra Costa, professora do curso de Gestão Empresarial. 

  A instituição recebeu uma equipe de profissionais 
especializados, que cadastraram, em apenas um dia, 
mais de 550 doadores entre alunos, professores e fun-
cionários da unidade. 

 O projeto faz parte da campanha “Viva Caio”, 
promovida pela Associação Caio Taioli Rosa. 

Para saber mais: 
http://bit.ly/6fcly0

U
Ação social                                      

té o dia 31 de agosto estão abertas as 
inscrições para o prêmio Técnico Em-
preendedor, promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas (Sebrae). A competição é voltada 
a estudantes de cursos técnicos e de graduação 
tecnológica. Os vencedores recebem prêmios 
em dinheiro. Confira! 
Para saber mais: http://bit.ly/DK6nm

A

Modelo desfila roupa e 
acessórios criados por 

aluno da Fatec Jahu

saber

Ideia premiada

primeiro semestre foi movimentado 
para as Fatecs: algumas unidades rea-
lizaram eventos para integrar alunos 
e difundir conhecimento. Em junho, 

por exemplo, a Fatec Praia Grande realizou 
junto com a prefeitura local o 1º Simpósio de 
Educação Profissional e Tecnológico da Baixa-
da Santista (Seprotec). Em maio, a Fatec Marília 
promoveu o 2º Seminário de Biotecnologia de 
Alimentos (Leia mais: http://bit.ly/atJ58c). Na 
Fatec São Caetano  do Sul, aconteceu a 2ª Fatec-
nologia (http://bit.ly/daOrs2). 


