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Tecnologia
móvel

s alunos do curso de Análise de Sistemas e Tecnolo-
gia da Informação da Fatec São Caetano, Bruno Par-
dini e Celisa Mitsuko Saito, estão entre os 100 uni-

versitários do Brasil selecionados para o Campus Mobile, 
uma iniciativa do Instituto Claro em parceria com a 
Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tec-
nológico (LSI-TEC). Os três melhores universitários se-
rão premiados com um total de R$ 10 mil. Os escolhidos 
poderão ainda participar de um programa de formação 
e acompanhamento, com um ano de duração para que 
sua ideia seja desenvolvida. 
 O objetivo do programa é contribuir para o desen-
volvimento de jovens talentos universitários de todo o 
país na criação de aplicativos e serviços que utilizem as 
tecnologias móveis.
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s estudantes Daniela de Sousa (Fatec Americana), Pedro Hisa-
no (Fatec Itapetininga), Prisciellen Pacheco (Fatec Carapicuíba) e 
a professora de espanhol Solange Munhoz 

(Fatecs Jundiaí e Zona Sul – São Paulo) foram 
contemplados na 2ª edição do programa Top Es-
paña do Banco Santander. Eles viajaram no início 
em janeiro, com passagens aéreas, seguro saúde, 
traslados, alimentação e hospedagem pagos.  
 O programa oferece cursos de três semanas 
sobre língua e cultura espanholas na Universidade 
de Salamanca, na Espanha. Mais de 1.800 alu-
nos das Fatecs se inscreveram para concorrer às 
bolsas. Na 1ª edição do Top España, em janeiro 
de 2011, viajaram os estudantes Evelin Saizaki 
(Fatec São Paulo), Lucas Hissao (Fatec Santo An-
dré), Sulamita Queiroga (Fatec Guarulhos), e a pro-
fessora Camila Bedin (Fatec Americana). 

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

elo segundo ano consecutivo, o Centro Paula Souza realiza o Programa de Intercâm-
bio Cultural com bolsas para curso de imersão na língua inglesa no exterior. No total, 
serão contemplados os 500 melhores alunos das Etecs e Fatecs e 100 professores, 

sendo 50 de Língua Inglesa e 50 de disciplinas técnicas. Os bolsistas viajam com todas as 
despesas pagas – curso, alimentação, acomodação, passagem aérea, traslado, 
transporte interno nos EUA e seguro saúde – com exce-
ção dos custos com passaporte e visto.
 As novidades neste ano são a 
inclusão da Inglaterra como destino 
de 50 professores de Língua Inglesa de 
Etecs e Fatecs e a oferta das outras 50 
bolsas – que continuam sendo para os 
Estados Unidos – a docentes de disciplinas 
técnicas, excluindo Línguas. O investimen-
to do Governo do Estado de São Paulo no 
Programa em 2012 será de R$ 6,32 milhões. 

 PARA SABER MAIS: 
http://bit.ly/xHTRq9

uinze alunos das Fatecs estão na etapa fi nal para ingressar no intercâm-
bio do Programa Fulbright nos Estados Unidos, que oferece 40 bolsas de 
estudos para para estudantes de tecnologia. O resultado será divulgado  
pela Fulbright entre abril e maio, após avaliação médica, obtenção de 

passaporte e visto pelos alunos, e aprovação da instituição de ensino americana, 
que receberá cada estudante. Os aprovados vão estudar durante um ano em uma 
instituição norte-americana de ensino superior, os Community Colleges, com todas 
as despesas pagas. Os selecionados devem embarcar entre julho e agosto para diver-
sas cidades nos Estados Unidos. Além do curso, a bolsa inclui alojamento 
e alimentação, taxas escolares, auxílio mensal e traslado.

Q

lunos de Fatecs e Etecs deram um 
show de criatividade na  5ª Feira 
Tecnológica do Centro Paula Souza, 

realizada entre 25 e 27 de outubro 
de 2011. Ao todo, foram apresenta-

dos 358 trabalhos na “Mostra de Projetos”, sele-
cionados entre 759 inscritos, sendo 49 de Fatecs 
e 273 de Etecs e 18, de alunos de instituições 
de educação profi ssional de cinco países latino-
-americanos: Argentina, Costa Rica, Peru, Repú-
blica Dominicana e Uruguai. Além disso, o espaço 
“Projetos em Destaque” exibiu 18 iniciativas das 
unidades, voltadas à conscientização ambiental, 
cuidados com a saúde e tecnologias para pesso-
as com defi ciência, entre outros temas.  
 A Fatec Taquaritinga conquistou o primei-
ro lugar com o projeto Cama mecanizada para 
pessoas tetraplégicas; a Fatec São Paulo, que 
apresentou o projeto Otimização de um transfer 
hospitalar, ganhou o segundo lugar; em terceiro 
lugar fi cou a Fatec Itu com o Jogo de tabuleiro 
para crianças com defi ciência visual - Special Toys.  

De acordo com a organização, mais de 20 
mil pessoas visitaram a Feira durante os 
três dias de evento.

  PARA SABER MAIS: http://bit.ly/u7ArBf A feira aconteceu no Expo Barra Funda, em São Paulo

Grupo que embarcou para Portland 

em novembro de 2011

Museu da música em Seattle, uma das cidades 

do intercâmbio

s Fatecs estão entre as melhores insti-

tuições de Ensino Superior do Estado 

de São Paulo, segundo o Índice Geral 

de Cursos (IGC) do Ministério da Educação 

(MEC), que avalia a qualidade dos cursos de 

graduação. Até o momento, dez Fatecs foram 

avaliadas. Quatro delas estão no grupo de ex-

celência do MEC, com destaque para a Fatec 

Mococa, classifi cada na faixa 5, com pontua-

ção acima de 395 – (confi ra a tabela). As Fatecs 

de Guaratinguetá, Indaiatuba e Sorocaba são 

as demais classifi cadas no grupo de excelên-

cia, na faixa 4. Outras seis Fatecs – Americana, 

Ourinhos, Presidente Prudente, Baixada San-

tista (Santos), São Paulo e Taquaritinga – fo-

ram avaliadas como satisfatórias, na faixa 3. 

FAIXA 5 acima de 395 pontos

FAIXA 4 de 295 a 394

Grupo de excelência

Índice satisfatório

Índice inadequado

FAIXA 3 195 a 294

FAIXA 2 95 a 194

FAIXA 1 0 a 94

Programa em 2012 será de R$ 6,32 milhões. 

Museu da música em Seattle, uma das cidades 

ncontre centenas de oportunidades de estágio e 

emprego no Portal Emprega São Paulo, um sistema 

online e gratuito de intermediação de mão-de-obra 

do Governo do Estado, gerenciado pela Secretaria Estadual 

do Emprego e Relações do Trabalho (Sert). As empresas e 

candidatos interessados devem acessar o site, criar login 

e senha e preencher um cadastro. O usuário do sistema 

também pode entrar em contato 

com a Central de Atendimento 

do Emprega São Paulo pelo 

telefone  0800-770-7378. 
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Desafio 
Fatec Araçatuba marcou presença na etapa nacio-

nal do Desafi o Sebrae com a equipe Eko, sele-

cionada para a semifi nal nacional entre grupos 

do país inteiro. Apesar de não ser a vencedora, para os 

estudantes fi cou o aprendizado. “A experiência agregou 

conhecimentos de gestão e no meu caso será fundamen-

tal para abrir uma empresa de consultoria no futuro”, 

diz Fernanda Oliveira, uma das integrantes da Eko.

A
Sebrae

ois alunos da Fatec Mogi das Cruzes venceram o Prêmio Jovem 
Cientista Prof. Dr. Mario Mariano, concedido pela Faculda-
de de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo (FMVZ-USP). Evelyn Pereira (Agronegócio) e Fran-
cisco Garcia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) ganha-
ram o primeiro lugar com a pesquisa “Aplicação da Intera-
ção Humano-Computador no Desenvolvimento de Interfaces 
Gráfi cas Destinadas a Daltônicos”. O trabalho, orientado pelos 
professores Leandro Luque e Gilberto da Cunha, foi apresen-
tado na 20ª Semana Científi ca Bejamin Eurico Malucelli, na 
FMVZ-USP, em outubro de 2011.

nos EUA
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alunos

Tecnólogos no exterior

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