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Caro estudante
Aprender inglês é 
fundamental para 
obter sucesso 
profissional. Alu-
nos da instituição 
estão tendo essa 
oportunidade por 
meio do Inter-
câmbio Cultural 
do Centro Paula 
Souza. Este im-

portante projeto educacional concede bolsas 
de estudo de língua inglesa este ano em três 
países: EUA, Inglaterra e Nova Zelândia. Em 
abril, iniciamos a edição 2013 do programa 
que beneficiará mais de 500 alunos de Etec 
e Fatecs, e 100 professores. Com essa 
iniciativa, nossa expectativa é impulsionar 
ainda mais a carreira dos futuros técnicos e 
tecnólogos. Para os docentes, mais uma vez 
oferecemos a chance de aperfeiçoamento 
profissional.   

Boa leitura!

Laura Laganá
Diretora Superintendente

 
omeçou o Intercâmbio Cultural do Centro 
Paula Souza 2013, que levará mais de 500 
alunos de Etecs e Fatecs para estudar in-

glês gratuitamente nos Estados Unidos, Inglaterra e 
Nova Zelândia. Ao todo, 255 intercambistas viajam 
no primeiro semestre. Em abril, aconteceu o embar-
que da primeira turma para Chicago, que também 
recebe outro grupo em maio. Mais quatro turmas 
viajarão em junho para as cidades americanas de 
Boston, São Francisco, Rancho Palos Verdes e Glen-
dora. Outras duas turmas também irão para Nova 
Zelândia e Inglaterra neste primeiro semestre.

O programa contemplará mais 255 alunos no 
2º semestre, além de levar 100 professores para Londres, Inglaterra, Chicago e São Francisco, onde aperfei-

çoarão a prática de ensino em língua inglesa. Os beneficiados 
viajam com todas as despesas pagas - curso, alimentação, aco-
modação, passagem aérea, translado, transporte e seguro saúde 
- com exceção dos custos com passaporte e visto, que deverão 
correr por conta dos participantes. A empresa Terramar é res-
ponsável pela viagem e estadia dos integrantes do intercâmbio. 
O investimento total do Governo do Estado nesta edição é de 
R$ 10,1 milhões. 

Em 2013, o programa conta com algumas novidades: a inclu-
são da Nova Zelândia como destino de alguns intercambistas, 
escolas com metodologia e infraestrutura mais modernas, carga 
horária ampliada de 20 para 25 horas, passeios e visitas monito-
radas a empresas da região.

Fique de olho na abertura de novas inscrições para a sele-
ção do segundo semestre de intercambistas. Você pode acom-
panhar todas as informações, além de fotos e depoimentos dos 
participantes no http://centropaulasouza.tumblr.com
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Suce   so na 
carreira

Fatec Mogi Mirim realiza, dia 17 de maio, a 4a edição 
do Fatec Portas Abertas. O objetivo é mostrar aos jo-
vens da região os cursos de graduação tecnológica 

oferecidos pela unidade, a infraestrutura e a carreira de tecnó-
logo. Além disso, veteranos da Fatec terão a oportunidade de 
divulgar seu currículo, pois 40 empresas participam da iniciati-
va.“Desde a primeira edição em 2010, o número de convênios 
com empresas para a contratação de alunos aumentou”, afirma 
o diretor da Fatec, André Giraldi. Ele estima que cerca de 90% 
dos alunos matriculados estejam empregados.
 As Etecs Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira também es-
tarão presentes para falar do cursos das Etecs. Nessa edição, 
a Fatec espera receber um público de 8 mil pessoas entre estu-
dantes e pessoas interessadas em ciência e tecnologia. 
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ALUNOS NO
EXTERIOR

Alunos da primeira leva do Intercâmbio 2013 embarcam para Chicago no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo

studantes do curso de Tecnologia em Ges-
tão Portuária da Fatec Baixada Santista fo-
ram ver de perto a rotina de profissionais 

da área. Em abril, eles realizaram a primeira vi-
sita técnica da turma no maior Terminal Portuá-
rio de Contêiner do Hemisfério Sul no mundo, o 
Tecon - Santos Brasil.
 O curso – inédito na instituição e o primeiro 
gratuito do país – foi implantado no primeiro 
semestre de 2013 nesta unidade e na Fatec São 

Sebastião. Os futuros tecnólogos poderão atuar em portos, empresas marítimas e de transporte 
multimodal, empreiteiras e demais instituições ligadas ao transporte marítimo e hidroviário.

A caminho 

E
do porto

Livros Virtuais
 conomize dinheiro lendo de graça na internet. O acervo digital gratuito da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp) reúne centenas de títulos, divididos em 
quatro categorias: Hemeroteca; Livros; História de São Paulo e Artes Visuais. 

A biblioteca virtual conta com a parceria da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo e da Biblioteca Mário de Andrade. Entre as obras digitalizadas 
estão documentos históricos sobre São Paulo do início do século. No campo das artes, 
o leitor encontra publicações oriundas do Brasil, das Américas e da Europa. 

E

alouros das Fatecs 
estão correndo em 
busca de ascensão 
no mercado de tra-

balho. É o que mostra o 
último Relatório Socioe-
conômico da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) 
– responsável pelos processos seletivos das Fatecs e 
Etecs. A pesquisa apontou que 45% dos candidatos 
convocados no Vestibular para o 1º semestre de 2013 
procuram um curso superior para evoluir na carrei-
ra profissional. O estudo também revelou que 34% 

dos 11.953 aprovados escolheram 
os cursos de uma das 56 unida-
des existentes por indicação de 
alunos ou ex-alunos das Fatecs. 

Outro dado relevante é que mais 
de 76% dos estudantes vieram da rede 

pública de ensino e 61% são jovens com até 
23 anos. Cerca de 80% deles foram beneficia-
dos pelo Sistema de Pontuação Acrescida, que 
concede bônus de 3% a afrodescendentes,  10% a 
oriundos da rede pública e 13 %, caso o candida-
to esteja nas duas situações.
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Gastão Guedes
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Campanha Conte Comigo, tocada por estudantes do quinto 
semestre do curso de Gestão Empresarial da Fatec Catanduva, já 
arrecadou mais de 12 toneladas de alimentos para doar a insti-

tuições que acolhem famílias carentes, crianças e pessoas portadoras 
de vírus HIV. A iniciativa, que começou no primeiro semestre de 2012 e 
está na terceira edição, trouxe como novidade a criação da identidade vi-
sual da campanha, baseada na disciplina de marketing. Os alunos desen-
volveram um selo para divulgar e fortalecer o movimento. “Como o pro-
jeto está atrelado a algumas disciplinas do curso, os jovens colocam em 
prática a teoria aprendida em sala de 
aula”, explica Eduardo Meireles, coor-

denador do Conte Comigo. Os alunos 
também são responsáveis por cadastrar e pesquisar as necessidades 
das instituições e estabelecer metas e cumprimento do cronograma. 
As ações dessa edição aconteceram entre março e abril, mas em agos-
to tem mais! A campanha será retomada pela próxima turma do quinto 
semestre do curso de Gestão Empresarial.
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esquisadores 
e profissionais 
da área de ensino e aprendi-

zagem de idiomas estrangeiros es-
tiveram reunidos, em março, no 2º 
Semaple (Seminário de Avaliação 
de Proficiência em Língua Estrangei-
ra), sediado pela Fatec Indaiatuba. 
O evento pretende promover atualiza-
ção e discussão sobre temas relaciona-
dos a avaliação e formação de profes-
sores de línguas. Entre os participantes 
do seminário, estiveram docentes da 
Universidade Nacional Autônoma do 
México (Unam) e várias instituições 
de ensino brasileiras, como a USP, 
UFSCar,  UnB  e Mackenzie.
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Produção de 
conhecimento 

ntre maio e junho, a Fatec Jahu recebe duas atividades 
voltadas ao intercâmbio acadêmico de estudantes, 
docentes e representantes do mercado de trabalho. 

De 21 a 23 de maio, o 3º Encontro Científico do Grupo de 
Estudos de Produção (GEPro) apresentará trabalhos de alu-
nos de diversas áreas, como Comércio Exterior, Design e 
 Moda, Ergonomia, Gestão Ambiental, Gestão da Produ-
ção, Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas e Logística. 
O evento tem como tema central a Produção Industrial e 
a Diversidade de Competências em sua Gestão. 

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, a Fatec realiza o 5º 
Simpósio de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, que reunirá acadêmicos, estudantes e profis-
sionais de instituições e empresas de vários Estados. 
O objetivo é gerar conhecimento sobre os temas refe-
rentes a água e solo; planejamento e gestão ambiental; 
florestas e tecnologias sustentáveis. Em 2012, o sim-
pósio teve mais de 50 trabalhos inscritos. “A novidade 
nesse ano é a inclusão de palestras de egressos da Fatec 
Jahu que estão no mercado”, informa Jozrael Henriques 
Rezende, coordenador do curso de Tecnologia em Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos da unidade e um dos or-
ganizadores do simpósio.

A partir da esquerda: 
os professores Daniel 

e Camila, a aluna Cineide e 
a diretora da Fatec Presidente 

Prudente Haydeé Siqueira

E

Aaluna do 3º módulo do curso de Tecnologia em Agronegócio da Fatec 
de Presidente Prudente, Cineide de Siqueira, venceu a 5ª edição do 
Prêmio Instituto 3M com um projeto que prevê a construção de uma 

casa com garrafas pet. O trabalho – orientado pelos professores Camila Pires 
Cremasco, Daniel dos Santos Viais e Luís Robero Almeida – recebeu 
R$ 30 mil como prêmio. A proposta é construir um espaço piloto desti-
nado à pesquisa do custo da obra, acústica e temperatura ambiente, 
utilizando materiais reciclados, principalmente  a pet. “Uma das ques-
tões  que pretendemos demonstrar é o conforto térmico da constru-
ção”, esclarece Camila. A professora explica que a fundação e as 
paredes da casa serão construídas com garrafas preenchidas com 
areia e entulho. Já a cobertura, terá um telhado verde de vegetação. 
Os materiais vão garantir uma temperatura agradável. “Além de preservar 
o meio ambiente com a reciclagem das garrafas, o projeto pode beneficiar 
pessoas que não têm condições financeiras para construir uma casa”, diz 
Cineide. Após a conclusão do projeto, que deve durar um ano, a ideia é 
oferecer o trabalho a assentamentos e comunidades de baixa renda.


