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Ensino superior
na web

ma importante decisão do Conselho Estadual de Educa-
ção (CEE) vai facilitar a vida dos fatecanos. No início de 
março, o CEE concedeu autonomia universitária para as 
Fatecs. Na prática, isso significa que as Fatecs poderão  

criar e extinguir cursos e ampliar vagas, como fazem os 
centros universitários e as universidades. Além de registrar 
diplomas, o que antes só podiam fazer as universidades. 
Com a agilização dos processos relativos ao ensino superior 
do Centro Paula Souza, quem ganha são os alunos. “Essas no-
vas atribuições nos trazem mais responsabilidade, mas nos 

darão mais agilidade para criar cursos e modernizar as 
matrizes curriculares”, ressalta Angelo Luiz Cortela-
zzo, coordenador do Ensino Superior da instituição. 

A deliberação do CEE foi publicada no Diário Oficial 
do Estado no dia 19 de março. 

 Para saber mais: http://bit.ly/hMXjRN
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o mês de 
março, 
as Fatecs 

passaram a integrar o 
 e-MEC. Um sistema on-

line que reunirá informações 
sobre o Ensino Superior no Brasil, desen-
volvido pelo Ministério da Educação (MEC). 
O sistema mostrará ao internauta dados 
como número de vagas, cursos oferecidos 
nas instituições de ensino, o desempenho 

Para ler na 
biblioteca
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no Enade (Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes) e indicadores de qualidade. 
Além de servir de parâmetro para estu-
dantes em todo o país que tenham interesse 
em estudar fora de seus estados, essas 
informações também serão utilizadas para o 
Censo da Educação Superior e para estudos 
do Ministério da Educação (MEC). 
Leia mais em: http://bit.ly/fbTGci

onfira na internet o dia-a-dia da primeira 
turma de estudantes contemplados pelo 
Programa de Intercâmbio do Centro 
Paula Souza nos Estados Unidos,  que 

viajou em março. No Tumblr da institui-
ção, você visualiza fotos, perfis e depoimen-

tos dos alunos. Eles frequentaram aulas de inglês nas 
cidades de Chicago, Portland, Seattle e São Francisco. 
Os participantes ficaram  hospedados em casas de fa-
mílias americanas com todas as despesas de alimen-
tação, transporte, passagens aéreas e traslados pagas 
pelo Governo do Estado de São Paulo. O intercâmbio 
oferece 500 bolsas para alunos e 100 para professores 
de inglês das Etecs e Fatecs em duas etapas, no pri-
meiro e no segundo semestres de 2011.
 Atenção! As inscrições para a próxima 
etapa já começaram e vão até 29 de 
abril. Para participar, é preciso 
estar no último semestre do 
curso técnico ou tecnológico 
do Paula Souza. O critério de 
escolha é a melhor média do 
aluno desde o início do cur-
so até o 2.º semestre de 2010. 
 Acesse http://bit.ly/gScKXL e 
saiba como se inscrever.

 Para saber mais: http://centropaulasouza.tumblr.com 
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Alunos em
conexão

hegou material novo na estante das bibliotecas 
das Fatecs. Alunos e professores das 49 unidades 
têm à disposição livros da série Novo Pacto da Ciên-
cia, que reúne seminários multidisciplinares. Ao todo são 

1.102 exemplares, doados pela organizadora da série, Cremilda Medina, 
professora titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (USP). Entre os livros estão: Sobre Vivências, no mundo do trabalho, que diagnostica 
as mutações do trabalho na atualidade; Agonia do Leviatã e a crise do Estado Moderno, que 
debate as origens e circunstâncias contemporâneas do Estado Nacional; Caminhos do Saber 
Plural, que aborda vários aspectos do conhecimento; e Planeta Inquieto, que repensa a ética na 
passagem para o século 21. 

 Para saber mais: http://bit.ly/dNiIX4

o dia 9 de abril, a Fatec Indaiatuba foi uma das sedes 
do Flisol (Festival Latinoamericano de Instalação de 
Software Livre), o maior acontecimento de divulgação 
de Software Livre da América Latina.  

 O evento é realizado anualmente, desde 2005, por comuni-
dades de desenvolvimento de software livre em vários países. 
No Brasil, só no Estado de São Paulo, o Flisol foi realizado em 
48 cidades, em Indaiatuba foi a primeira vez. 
 O Flisol é voltado para estudantes, empresários e en-
tusiastas de tecnologias livres. Durante o festival, além de 
assistir  palestras, os participantes podem instalar progra-
mas de software livre (que são gratuitos) em seus compu-
tadores. É só levar o notebook ou a CPU. Se você ficou de 

fora,  acompanhe os próximos eventos no 
site  http://www.installfest.info. Você 

também pode onde o Fisol acontece 
no link http://bit.ly/id6YCj

m agosto, as Fatecs  do Tatuapé, na Capital, e a de Taubaté 
iniciam suas atividades. As duas novas unidades participam 
do processo seletivo para o segundo semestre de 2011.

A Fatec Tatuapé – a 5ª unidade implantada na cidade de São Paulo – vai 
oferecer os cursos de Controle de Obras (com 80 vagas nos períodos da 
tarde e noite) e Construção de Edifícios (80 vagas manhã e noite). Já a 
Fatec Taubaté – a 6ª faculdade  da região de São José dos Campos – terá o 
curso de Eletrônica Automotiva (com 80 vagas tarde / noite). 
 Hoje, as 49 Fatecs  em funcionamento estão distribuídas em 46 
municípios. Mais de 50 mil alunos estão matriculados nos 55 cursos 
de graduação tecnológica. No último Vestibular, os cursos com maior 
índice de candidato vaga foram: Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas nas Fatecs Carapicuíba (19,20) e Zona Leste (14,80) e Automação 
Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo (14,70). Os três oferecidos 
no período da noite.

 Para saber mais: www.vestibularfatec.com.br 
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e você está em busca de uma colocação no mercado 

de trabalho, acesse a internet e aproveite as op-

ções gratuitas de sites de emprego. É só preencher 

o cadastro e visualizar centenas de vagas à disposição do 

internauta. Quem sabe você não encontra a sua chance?   

 
Confira! 

 
www.empregasaopaulo.sp.gov.br

 
www.vagas.com.br 

www.infojobs.com.br

Trabalho 

Grupo de intercambistas,  

em São Francisco 

Sique de olho: as inscrições para o Desafio 
Sebrae 2011 estão previstas para começar em 
abril. A competição, que envolve universitá-
rios do Brasil e de outros países, é um jogo de 

equipe virtual que simula o dia-a-dia de uma empresa 
durante mais de seis meses. As etapas estaduais serão 
jogadas via internet. As fases semifinal, nacional e 
final nacional são presenciais, e serão realizadas em 
regime de imersão. Entre os prêmios estão aparelhos 
eletrônicos e viagens. 
 Acompanhe outras informações no link 
http://blog.desafiosebrae.com.br

 Para saber mais:  
http://flisolindaiatuba.blogspot.com 

 Para saber mais: http://emec.mec.gov.br
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