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Negócio virtual
andro Camargo, Leandro Costa e Fabiano Oliveira, alunos do 
curso de Comércio Exterior da Fatec Itapetininga, estão entre os 
dez primeiros no ranking do Simulador Exame de ações, ferra-
menta online que possibilita simular operações na Bolsa de 

Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Os simuladores 
são boas ferramentas para quem quiser praticar o que aprende na teoria, 
recomenda o professor de economia da Fatec, Henrique Demiya.  

 Para saber mais: http://bit.ly/jnts2k

Fatec Carapicuíba realizou 
nos dias 31 de maio e 1º de 
junho o 2º Circuito de 

Games. O evento contou com 
uma ampla programação de pa-

lestras, mesas redondas e campeonatos 
de jogos digitais. Além de participar de 
todas as atividades, os visitantes pude-
ram conferir os trabalhos dos alunos do 

último semestre do curso tecnológico 
de Jogos Digitais. O Circuito de Games 
foi organizado pelos alunos do curso de 
Secretariado da Fatec com o objetivo de 
colocar em prática o que é aprendido 
em sala de aula.

 Para saber mais: 
http://bit.ly/kIxs8L
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Escolas Técnicas (Etecs) estaduais.

AssCom (Assessorira de Comunicação) 
Jornalista responsável: 
Bárbara Ablas - MTB 35.725 
Projeto Gráfico e ilustrações: Rafaela Costa 
Fotos ilustrativas: sxc.hu
Tiragem: 1000 exemplares
CTP, impressão e acabamento: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

té o dia 13 de setembro estão abertas as in-

scrições para o Prêmio Santander Universidades 

2011. Seu grupo pode se inscrever na modali-

dade Empreendedorismo, voltada a alunos de graduação 

e pós-graduação. É possível escolher o tema do trabalho 

entre quatro categorias: Indústria, Tecnologia da Informa-

ção, da Cultura e Educação, Produtos e Serviços e Biotecno-

logia e Saúde. Cada grupo vencedor receberá um prêmio de 

R$ 50 mil. O líder da equipe vencedora e o professor orien-

tador ganharão bolsas de estudo nos Estados Unidos. 

 Para saber mais: http://bit.ly/mdl4rg
 Para saber mais:  www.agrishow.com.br 

ique por dentro: a se-

gunda turma de alunos 

das Fatecs e Etecs selecio-

nados para participar do 

Programa de Intercâmbio 

do Centro Paula Souza reali-

zou em abril um curso intensivo de in-

glês nos Estados Unidos.

 Ao todo, 125 estudantes embarca-

ram para quatro cidades norte-ameri-

canas: Chicago, Portland, São Francisco 

e Seattle. Os alunos ficaram quatro se-

manas hospedados em casas de família 

americanas com todas as despesas de 

alimentação, transporte, passagens aére-

as, seguro-saúde e traslados pagos. Além 

disso, os alunos tiveram uma ajuda de 

custo de 400 dólares. Só não foram in-

cluídas despesas com passaporte e visto, 

que ficaram por conta dos participantes. 

Outros 125 alunos já tinham realizado o 

intercambio em março. 

 A segunda etapa do pro-

grama acontece no segundo 

semestre, quando embarcam 

para os EUA mais 250 alunos 

que viajarão entre os meses de 

outubro e novembro. 

 O intercâmbio oferece no total 

de 500 bolsas para alunos e 100 para 

professores de inglês das Etecs e Fa-

tecs. O investimento do Governo do 

Estado é de R$ 5,8 milhões.

 Confira todas as novidades sobre o 

programa e a rotina dos estudantes fora 

do país no Tumblr do Centro Paula 

Souza, que desde abril também passou 

a divulgar informações sobre Vestibuli-

nho, Vestibular, mercado de trabalho e 

projetos de alunos.

 Para saber mais:  

http://centropaulasouza.tumblr.com/ 

F
s tecnólogos da Fatec Capão Bonito Israel Batista Gabriel e Rogério 
Fernando Alves vão apresentar um trabalho com foco socioambiental no 

6º Congresso Ibérico de Agroengenharia, que vai acontecer no mês de 
setembro em Évora, Portugal. O projeto “Mel de Eucalipto: um recurso florestal 

sustentável”, também se destacou na 4ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, 
realizada em novembro de 2010. O trabalho, orientado pela professora Marcia Novaes 
Gomes conquistou o segundo lugar entre as Fatecs. A ideia do projeto é contemplar 
a geração de renda complementar para trabalhadores da região, por meio da 

venda do mel, e trazer benefícios ao meio ambiente, pois as plantações de eucalipto 
reduzem a pressão sobre matas nativas e as colmeias aumentam o número de 
polinizadores naturais – as abelhas – das espécies vegetais.

C ada vez mais, as Fatecs investem em 
iniciativas que beneficiam a comunida-
de. A Fatec Ipiranga, por exemplo, re-

alizou, dia 30 de abril, o 1º Fatec em Ação, que 
prestou serviços gratuitos à população do bairro, 
como emissão de RG e de carteira profissional, 
orientação jurídica, exames de glicemia e de 
pressão, cortes de cabelo e maquiagem. Cerca 
de mil pessoas foram atendidas. Em Mogi Mi-
rim, aconteceu o projeto Fatec Portas Abertas, 
evento anual com palestras e visitas monito-
radas às instalações da unidade. O objetivo é 
apresentar aos formandos do Ensino Médio 
os cursos de graduação oferecidos na Fatec 
do município, além de falar do papel do 
tecnólogo. Paralelamente, a Fatec pro-

moveu a 2ª Feira do Livro, que contou 
com seminários, concursos, entre outras 

atrações.No litoral, a Fatec Baixada Santista 
iniciou um trabalho direcionado à idosos aten-
didos pela instituição filantrópica Casa do Sol. 
O projeto, de autoria do diretor Paulo Roberto 
Schroeder, oferece cursos de informática e inter-
net ministrados por professores da Fatec. Já no 
interior, a Fatec Americana organizou em abril 
um treinamento de primeiros socorros e suporte 
básico de vida com intuito de capacitar funcio-
nários, professores e alunos para o primeiro
atendimento em caso de emergências. A inicia-
tiva é uma parceria da Fatec com a Secretaria de 
Saúde de Americana.
 Saiba de outras atividades das Fatecs no site 
da instituição www.centropaulasouza.sp.gov.br 

m maio, estudantes de cursos da área 
de Agronegócio foram conferir de 

perto a Agrishow (Feira Interna-
cional de Tecnologia em Ação, em 
Ribeirão Preto), considerada um 
dos maiores eventos de máqui-
nas agrícolas na América Latina.   
     A feira tem uma área total de 

360 mil m2. Mais de cem alunos do 
curso de Mecanização em Agricultu-

ra de Precisão da Fatec Marília – Cam-
pus Pompéia, por exemplo, passaram 
por lá. Veja mais no site da unidade 

http://bit.ly/mBsr4M. 
 Já a Fatec São José do Rio Preto le-

vou alunos do curso de Agronegócio. As dimen-
sões dos equipamentos como as máquinas para 
preparar o solo, cultivo, plantio, pulverização, 
colheita, fenação e manejo agrícola, expostas na 
maioria dos estandes, impressionaram os visi-
tantes. Acesse o link para ver mais sobre a visita 
http://bit.ly/kKiQ2n

Invista na carreira 

Alunos e professores da Fatec Americana rece-

beram treinamento para os primeiros socorros 

Fatec Ipiranga realiza trabalho voluntário com a comunidade

nvente um mundo melhor. Inscreva-se 
no Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 

2011, que selecionará projetos com o tema 
“Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” de 

estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa 
dos países membros e associados 

ao Mercosul.  Os trabalhos podem 
ser enviados até 22 de agosto.

 Para saber mais: 
http://eventos.unesco.org.br/
premiomercosul/
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Alunos vão 
para Portugal 


