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A lunos de Fatecs estão ampliando os horizontes de estudo por 
meio de um convênio de cooperação fi rmado entre o Cen-
tro Paula Souza e a State University of New York (SUNY). 

Em julho, aconteceu nas Fatecs Americana e São José dos Campos  o 
2º Curso de Imersão Cultural em Língua Inglesa, que teve a presen-

ça de vários professores nativos dos Estados Unidos e da Austrália. A 
ideia é oferecer aos alunos a oportunidade de aprimorar  conhecimentos 
em língua inglesa e adquirir vivência na cultura estrangeira. A primeira 
edição do programa aconteceu em 2010, no campus da Fatec Americana. 

O projeto abrange cursos de inglês nos níveis básico e intermediário. Em 
Americana, também foram ministrados cursos de Empreendedorismo 

(apenas em inglês) e Moda e Design (com tradução consecutiva). Cer-
ca de 180 alunos participaram dos cursos. 

         Outra iniciativa envolvendo uma instituição 
estrangeira aconteceu no Campus Pompéia, de 4 
a 8 de julho. Em parceria com a Universidade de 
Oklahoma, a unidade organizou um workshop 

na área de Mecanização em Agricultu-
ra de Precisão. Acompanhe outras par-
cerias e projetos no site da instituição
www.centropaulasouza.sp.gov.br.
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Selo ambiental
elo segundo ano consecutivo, o projeto Fatec Sustentável, da Fatec 
de Guarulhos, ganhou Selo Ambiental da Câmara do município. 
Nesta 8ª edição, o evento premiou, em 10 categorias, 86 iniciativas 

voltadas à preservação do meio ambiente na cidade. “ Desenvolvemos 
na unidade várias ações voltadas ao meio ambiente. Entre as iniciativas 
estão um ciclo de debates e o mapeamento do impacto de ruídos decor-
rentes do aeroporto de Cumbica”, conta Mariluci Alves Martino, dire-

tora da Fatec.  
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1º Festival de 
Rock de Tatuí, 
realizado pela Fatec em 

parceria com a Secretaria Municipal 
de Cultura, fez a cidade tremer em julho. 

O evento, organizado por alunos do curso de 
Produção Fonográfi ca e pelo coordenador, Luís 

Antônio Galhego Fernandes, recebeu mais de 50 
inscrições de bandas. Cinco foram selecionadas. 
O festival, que reuniu cerca de quatro mil pes-
soas, aconteceu em comemoração ao Dia 

Mundial do Rock (13 de julho). Se você 
quiser assistir a uma parte do show, 

acesse o link http://bit.ly/oB7Jjx
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Software livre   

Fatec Baixada Santista (Santos) vai pesquisar e desen-
volver softwares livres em parceria com o Grupo de 
Automação Elétrica em Sistemas Industriais (Gaesi), 

da Universidade de São Paulo (USP).  A ideia é promover a tro-
ca de experiência e conhecimento entre as duas instituições. 

 PARA SABER MAIS: http://bit.ly/e4EVyL

Fatec Marília venceu a segunda etapa da Gincana Impacto Zero do 
SWU (Starts With You - Começa Com Você), festival de música e 
sustentabilidade que seleciona projetos ambientais de faculdades. A 

unidade inscreveu no programa um projeto de coleta seletiva em dois 
bairros da cidade para 

promover a conscien-
tização sobre o tema 

e fazer uma parceria 
com iniciativa privada para criar uma 

cooperativa de catadores. Na segunda 
etapa do programa, em que os partici-
pantes tiveram de arrecadar material 
reciclado em suas cidades, a Fatec Marília 
conquistou o segundo lugar entre 20 
faculdades concorrentes. A gincana foi 
lançada no programa Fantástico.
          Entre as Fatecs participantes da 
gincana,tambem está Piracicaba que ins-
creveu um projeto para a coleta de óleo 
de cozinha e sua conversão em biodiesel 
para uso pela frota de transporte coletivo do município.
         A etapa fi nal, na qual os participantes terão de mostrar por que sua faculdade 
é merecedora do prêmio, está em exibição no canal Multishow no formato de reality 
show. Serão dez episódios, duas vezes por semana. A faculdade vencedora 
receberá de R$ 500 mil para implementação da proposta.

 PARA SABER MAIS: 
http://www.swu.com.br/impactozero Parcerias com instituições estrangeiras ampliam 

oportunidades de estudo em Fatecs do interior     

v

Ponte Golden Gate, cartão postal de São Francisco, uma das 

cidades que receberão alunos da instituição

Fatec Marília arrecada material reciclado e vai para a fi nal da gincana do festival SWU
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rocurando oportunidades 

de estágio, de trainee ou 

concursos? Experimente o Click-

Carreira, um provedor gratuito de 

conteúdo, desenvolvido para jovens 

universitários ou para quem estiver 

ingressando no mercado de tra-

balho. Além de vagas, você pode 

conferir matérias, artigos, vídeos, 

podcasts e jogos interativos que 

tratam temas como carreira, com-

portamento e saúde. Basta fazer 

um cadastro para começar a usar. 

Acesse o link:

www.clickcarreira.com.br  
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ique de olho. O Diário Ofi cial publicou em julho o 
conteúdo da prova do Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade) para os cursos superiores 

de tecnologia. Serão avaliadas as seguintes áreas: alimentos; 
análise e desenvolvimento de sistemas; automação indus-
trial; construção de edifícios; fabricação mecânica; gestão 
de produção industrial; manutenção industrial; processos 
químicos; redes de computadores e saneamento ambien-
tal. A prova será no dia 6 de novembro. 

 PARA SABER MAIS: http://bit.ly/o55zEC

Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza vai 
levar mais 250 alunos de Etecs e Fatecs para estudar inglês 
nos Estados Unidos. Os estudantes selecionados embarcarão 

entre os meses de setembro, outubro e novembro para quatro cidades: 
Chicago, Portland, São Francisco e Seattle, onde vão realizar um curso 
intensivo de quatro semanas. Eles fi carão hospedados em casas de fa-
mílias americanas com todas as despesas de alimentação, transporte, 
passagens aéreas e traslados pagas pelo Governo do Estado de São 
Paulo. Apenas as despesas com passaporte e visto fi caram por conta 
dos intercambistas. 
         Os professores de Etecs e Fatecs também integram o programa. 
Em julho, por exemplo, 50 docentes realizaram um curso com foco no 
desenvolvimento de práticas pedagógicas na Universidade da Califór-
nia, em San Diego. Esta é a segunda etapa do programa, que oferece ao 

todo 600 bolsas de estudo, 500 para alunos e 100 para professores. 
No 1º semestre de 2011, ou-
tros 250 alunos e 50 docentes 
participaram do intercâmbio. 
O investimento total do 
Governo do Estado será de 
R$ 5,8 milhões. O escritório responsável pela viagem e esta-
da dos estudantes e professores fora do Brasil é o Student 
Travel Bureau (STB). Confi ra todas as novidades sobre o pro-
grama e o perfi l dos participantes no Tumblr do Centro Paula 
Souza, que também divulga informações sobre Vestibulinho, 
Vestibular, mercado de trabalho e projetos de alunos.  

 PARA SABER MAIS: 
http://centropaulasouza.tumblr.com/

O

Em Chicago, os alunos terão 
aulas no Instituto de Tecnologia 
de Illinois 

Errata
Com relação à matéria Alunos 
vão para Portugal, publicada na 
edição 19, o orientador do tra-
balho é José Francisco de Souza, 
diretor da Fatec Capão Bonito. 
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