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Música livre

esquisas de alunos estão conquistando espaço em con-
gressos científicos no país. Alunos do curso de Tecno-
logia em Agronegócio da Fatec Ourinhos, por exemplo, 

apresentaram três trabalhos nas áreas de avicultura, bovinocultu-
ra e criação de rãs na 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Zootecnia, considerado o evento mais importante na área de produção 
animal do Brasil. Os trabalhos tiveram a orientação da professora Gilma-
ra Bruschi Santos. Realizado em julho, na cidade de Salvador, Bahia, o 
congresso reuniu aproximadamente 3.200 pessoas entre estudantes, pro-
fessores e pesquisadores. Paralelamente, os alunos também participaram 

de um simpósio sobre Sistemas de Produção Animal e Agronegócio 
com o tema “Agronegócio e Empreendedorismo Científico”. 
 No mesmo mês, a Fatec Jales participou de evento seme-

lhante: o 48º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia Ad-
ministração e Sociologia Rural (Sober), realizado em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. No congresso,  foram apresenta-
dos nove artigos realizados a partir da pesquisa de estudan-
tes, entre os quais quatro abordaram a viticultura (plantio de 
uva), área em expansão na região de Jales . Em agosto, a uni-
dade também participou do 6º Simpósio Ibero-Americano em 
Análise Sensorial, na capital paulista. De acordo com Cristina 
Tondato, coordenadora do curso de Agronegócio de Jales, ou-
tros trabalhos de alunos da Fatec também vão participar do  
10º Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos, que acontece em outubro, em Curitiba, Paraná. E do 22º 
Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
programado para novembro, em Salvador, Bahia. 

os dias 28 e 29 de outubro 
acontecerá em Itapetinin-
ga o 2º Sintagro (Simpósio 
Nacional de Tecnologia 

em Agronegócio) com o tema “ Ges-
tão, Inovação e Tendências no Agro-
negócio”. O evento é organizado por 
nove Fatecs que oferecem o curso de 
Tecnologia em Agronegócio: Botucatu, 
Jales, Itapetininga, Mococa, Mogi das 
Cruzes, Ourinhos, Presidente Prudente, 
São José do Rio Preto e Taquaritinga. O 
Simpósio contará com a participação de 
outras cinco Fatecs que oferecem cursos 

em áreas afins: Araçatuba; 
Capão Bonito; Marília Campus 
Pompéia; Jaboticabal e Piracica-
ba. Direcionado a estudantes, 
professores e empresários, 
o simpósio terá palestras 
divididas nos eixos temáticos 
Inovações Tecnológicas; Agroenergia; 
Logística Integrada no Agronegócio; 
Agricultura de Precisão; Cadeias Pro-
dutivas e Cenários Econômicos. 

 Para saber Mais: 
www.sintagro.blogspot.com

Venha participar da 4º Feira Tecnológica do Centro 
Paula Souza (Feteps), que vai acontecer de 9 a 11 de 
novembro, no Expo Barra Funda - Centro de Eventos e 
Convenções, na capital paulista. Durante a feira serão 
apresentados 233 projetos de alunos de Etecs e Fatecs, 
além de alunos de instituições internacionais da Argen-
tina, Costa Rica e Peru. A entrada é gratuita.    

 Para saber Mais: 
http://www.cpscetec.com.br/feteps/index.html 

atecs investem na promoção 
cultural e social da população de 
idosos em suas comunidades. É 
o caso da Fatec Mogi das Cru-

zes que desenvolve o projeto “Inclusão 
Digital para Terceira Idade - Melhor 
Idade”. Em agosto, a unidade abriu 80 
vagas para o 2º módulo do curso de 
informática básica, direcionado a alunos 
com idade acima de 50 anos. O 1º mó-
dulo, concluído em julho, formou mais 
de 240 pessoas. As aulas são ministradas 
por estudantes e professores dos cursos 
de Agronegócio e Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas. “O plano era formar uma turma 
de 40 pessoas mas a demanda foi tão grande que 
concluímos o módulo com 12 turmas de 20 alunos”, 
afirma Douglas de Matteu, coordenador do curso.  
Já a Fatec Garça incentiva pessoas da terceira idade a 
dar os primeiros passos no mundo das letras. Desde 
2007, a unidade desenvolve o projeto Escrever e Ler: 
Educação Básica de Adultos, em parceria com a pre-
feitura e a Associação dos Aposentados e Pensionis-
tas de Garça e Região. Atualmente, 20 alunos de 50 
a 83 anos participam de aulas ministradas na Fatec, 
duas vezes por semana por professoras voluntárias. 

A turma conta com 
um ônibus cedido 
pela prefeitura e tem 
lanche garantido pela 
associação, esclarece a 
coordenadora do proje-
to, Nancy Guanaes Bo-
nini. Em maio, as aulas 
ganharam mais fôlego. O 
trabalho foi contemplado 
com o projeto Livro Livre, um serviço de extensão 
da biblioteca pública voltados às pessoas que não 
podem se deslocar.

Estágio nos EUA
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Produção científica

ateus Garrute, 
que cursa o 
último semestre 

do curso de Agronegócio 
na Fatec São José do Rio 
Preto, conquistou uma 
vaga de estágio remune-
rado nos Estados Unidos. 
A chance apareceu em 
setembro por meio de uma 
parceria entre a Fatec e o 
banco norte-americano de crédito rural Planters Bank, localizado 
no Estado de Kentucky. O estágio, que durou aproximadamente 
um mês, teve o objetivo de promover o aprimoramento cultu-
ral do estudante e abrir caminho para que alunos e professores 
tenham oportunidades semelhantes no futuro. “Esta experiência 
vai contribuir para o desenvolvimento pessoal e acadêmico de 
Mateus, pois ele está desenvolvendo um trabalho de conclusão 
de curso sobre o sistema de crédito rural dos Estados Unidos”, 
afirma o diretor da Fatec, Waldir Fernandes Júnior. A expectativa 
do diretor é que a oportunidade de Mateus sirva de incentivo a 
outros jovens da instituição.  
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Navegação e

Fatec Jahu realizou em agosto 
a 10ª Semana de Tecnologia. 
Nessa edição, foram aborda-
dos assuntos relacionados aos 

cursos da área de navegação e informá-
tica, que em 2010 completaram 20 e 15 
anos de implantação, respectivamente. 
Durante quatro dias, aconteceram pa-
lestras, painéis e minicursos  nas áreas 
de Navegação, Gestão da Tecnologia 

da Informação e de Sistemas para a 
Internet. Entre as atividades também 
foram realizadas a Conferência sobre 
“Transporte de Etanol pela Hidrovia 
Tietê” e o XI Concurso de Modelos 
Reduzidos, cujo tema deste ano é 
“Empurrador e Barcaça de Etanol”. 

 Para saber Mais: 
http://bit.ly/br6CZC

s boas-vindas dos veteranos das 

Fatecs aos calouros que ingres-

saram no Vestibular para o 2º 

semestre de 2010 foram cheias 

de boas intenções. Mais uma vez, 

algumas unidades apostaram nos trotes 

solidários para quebrar o gelo entre os novos 

colegas e exercitar o espírito de cidadania. Em Ame-

ricana, por exemplo, a Fatec organizou uma gincana 

solidária. Divididos em equipes, os novos alunos 

saíram a campo para arrecadar alimentos e material 

de limpeza para instituições assistenciais. Eles tam-

bém promoveram campanha de incentivo a doação 

de sangue junto à comunidade e visitaram asilos, 

creches e orfanatos.  Já a Fatec Indaiatuba promo-

veu o “Daí Bixo”, uma campanha para a 

doação de órgãos e tecidos em parceria com a 

ONG Gabriel (Grupo de Atuação Brasileiro para 

Realização de Transplantes Infantis e Estudos do 

tubo neural).
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   em alta 

Para contribuir com a 
conscientização ambien-
tal da sociedade, a Fatec 
Americana realizou em 
agosto a 1ª edição do 
EcoFatec. A ideia foi levar 
informações à comunida-
de sobre a importância 
da preservação do meio 
ambiente por meio do 
desenvolvimento susten-
tável. O evento teve pa-
lestras com especialistas 
no tema e contou com a 
participação de empre-
sas e representantes do 
poder público municipal. 

ALERTA 
VERDE

 Para saber Mais: 
• http://bit.ly/dc7lle    • www.cbcta.com.br    • www.icbf2010.com

Profª Gilmara e o estudante 
Rafael Duran, da Fatec Ourinhos, 
participam de evento na Bahia

Alunos da Fatec Indaiatuba 

comemoram o sucesso da campanha  

INformátIca

Vestibular das Fatecs para o 1º semes-
tre de 2011 trouxe novidades. Entre os 
55 cursos de graduação tecnológica 

oferecidos no processo seletivo, três são 
inéditos: Gestão Ambiental (Fatec Jundiaí);  
Gestão de Recursos Humanos (Fatec Mogi 
das Cruzes) e Processos Químicos (Fatec 
Praia Grande).  Nesse Vestibular serão ofe-
recidas 10.250 vagas, distribuídas entre as 
49 Fatecs, o que representa um crescimento 
de 1.060 vagas em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior (9.190 vagas).
 
Para saber Mais: http://bit.ly/aJkiv8

A Fatec Jaboticabal 
realiza no dia 27 de novembro o 1º 

Festival de Música Livre, direcionado a 
artistas, universitários e ao público em geral 
que se interessa pela arte musical. O festival 

será promovido em parceria com a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Escola de Arte 
Prof. Francisco Berlingieri Marino. A melhor música 
eleita pelo júri ganhará o prêmio no valor de mil 

reais. O evento integra a programação da Sema-
na da Música, realizada entre 22 e 30 de 

novembro pela Escola de Arte.  

www.fatecjab.edu.br/festival
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