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Caro estudante

Jornal Mural para os alunos das Faculdades de Tecnologia Estaduais
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e 25 a 31 de maio  acon-
tece em São José dos 
Campos o 5º Congresso 

de Tecnologia das Fatecs (Fa-
teclog). Voltado às comunida-

des acadêmicas e empresariais, 
o evento conta com a participação 

de 15 Fatecs que oferecem curso na área: 
Americana, Botucatu, Carapicuíba, Guaratinguetá, 

Guarulhos, Indaiatuba, Jahu, Jundiaí, Lins, Mauá, Santos, 
São José dos Campos, Sorocaba, Zona Leste e Zona Sul. Entre as 

propostas do Fateclog estão a divulgação de pesquisas sobre logística, 
discussão de problemas e soluções e a troca de experiência entre pes-
quisadores, estudantes e profissionais do mercado. 
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Ainstituição mantém seu 
ritmo de crescimen-
to com a criação de 

três Fatecs, localizadas nos 
municípios de Assis, Campi-
nas e Itapira, e duas Etecs: 
Caieiras e Santa Fé do Sul. 
Ampliamos, também, hori-
zontes para o ensino por 
meio de parcerias com ins-
tituições internacionais de 
educação superior. Já o Ves-

tibular das Fatecs para o próximo semestre 
oferece o primeiro curso de graduação tec-
nológica a distância: Gestão Empresarial, 
além de três novos cursos – Geoproces-
samento, Instalações Elétricas e Marke-
ting. Em 2014, teremos ainda o embarque 
de dez estudantes contemplados com 
bolsas de estudos pelo Programa de Bol-
sas Ibero-Americanas Santander Univer-
sidades. Para garantir o sucesso de nossa 
missão, contamos com o envolvimento de 
alunos, professores e funcionários, e com 
o apoio de parceiros públicos e privados.  
 Boa leitura!

 Laura Laganá 
Diretora Superintendente

Fatec em ação social

Sala virtual 

Em julho, a Fatec Americana participa do campeonato 
nacional da Enactus Brasil, que escolherá o melhor 
projeto de empreendedorismo social entre 42 times 

de universidades de vários estados brasileiros. A Enactus 
é uma organização internacional sem fins lucrativos que 
reúne estudantes, professores e empresários em mais de 
30 países. A iniciativa visa proporcionar aos universitários 
a oportunidade de mostrar suas ideias a uma banca de 
líderes empresariais que avalia os impactos dos trabalhos 
na vida da comunidade. Desde 2013, a Fatec desenvolve 
o projeto Retalhos da Vida que oferece cursos gratuitos 
de corte e costura, estamparia e patchwork a todos os 
interessados. As aulas, ministradas por docentes e 

estudantes, acontecem no prédio da Fatec. “O crescimento pessoal do aluno 
no projeto é imensurável. Além disso, o interesse em participar de causas 
sociais e comunitárias voluntariamente é muito valorizado pelas empresas 
hoje em dia”, enfatiza Rosilma Roballo, coordenadora da ação. O time 
vencedor da competição no Brasil vai disputar no final do ano a etapa 
mundial em Pequim, na China.  

Centro Paula Souza lança seu primeiro curso de graduação tecnológica de Educação a 
Distância (EaD). O programa foi desenvolvido em parceria com a Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (Univesp), com uso da plataforma Moodle nas aulas. No Vestibular 

para o 2º semestre, 20 Fatecs oferecem 1.120 vagas para o curso de Tecnologia em Gestão Empre-
sarial nesta modalidade. O público alvo são os estudantes que já estão no mercado de trabalho e 
precisam de alternativas de estudo com flexibilidade de horário. 

          PARA SABER MAIS: http://bit.ly/1nSuJKE

   stá no ar o site Vaga Certa, uma ferramenta 
online criada para realizar a intermediação 
de vagas de trabalho de formandos das 

Fatecs, Etecs e de concluintes do Programa Via 
Rápida Emprego. A iniciativa é da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (SDECTI). Para se cadastrar, os 
interessados devem acessar a página 
www.viarapida.sp.gov.br/vagacerta. Os es- 
tudantes podem atualizar seu perfil sempre que 
necessário. Já os empregadores têm acesso aos 
currículos e podem anunciar suas oportunida-
des. O serviço é gratuito. 

Jornal Fatos Fatecs
Publicação do Centro Paula Souza, autarquia 
do Governo do Estado de São Paulo vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação responsável pelas 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas 
Técnicas (Etecs) estaduais.

AssCom (Assessoria de Comunicação) 
Jornalista responsável: Bárbara Ablas (MTB 
35.725) 
Diagramação: Ana C. La Regina e Victor Angelotti

Fotos e ilustrações: www.sxc.hu 
Tiragem: 1.500 exemplares 
CTP, impressão e acabamento:  
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

PARA SABER MAIS: http://enactus.org/country/brazil/

Arquivo Fatec Americana

Dez alunos das Fatecs de 
Barueri, Cruzeiro, Itaqua-
quecetuba, Itapetininga e 

Presidente Pruden-
te estão entre os 
vencedores da 3ª 

De malas 
PRONTAS
edição do Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santan-
der Universidades. Os alunos embarcam entre agosto e 
setembro para estudar em universidades espanholas e me-
xicanas. Alguns pré-requisitos, como desempenho acadêmi-
co, ter mais de 18 anos e não ser concluinte no primeiro ou 
segundo semestre de 2014 foram utilizados na seleção. Os 
jovens escolhidos fazem cursos que oferecem a disciplina 
de espanhol. Cada bolsista foi contemplado com três 
mil euros para transporte aéreo, hospedagem e despe-
sas pessoais. 
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Mais ensino profissional

ilton Junior dos Santos, Bruno Gonçalves e 
Andresa Marcondes da Silva, alunos do curso 
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de 
Gestão Financeira da Fatec de Guaratinguetá, desen-

volveram um protótipo de aplicativo para smartphones 
que permite gerenciar os gastos da conta de luz pela internet. 

Além de obter os dados, a solução elimina gastos com 
papel. O projeto ficou em 1º lugar na 4ª edição do 
EDP University Challenge, concurso promovido 
pela empresa EDP, que atua na área de geração 
de energia. O trio recebeu um prêmio no 
valor de R$ 15 mil. “Nossa ideia foi dispo-
nibilizar no aplicativo um serviço que não 
existe no site da empresa. O aplicativo 
permite levar a marca da EDP aos smart-
phones, e também verificar o consumo de luz até aquele 
momento”, esclarece Andresa. A competição é voltada a 
estudantes das áreas de gestão, marketing, estratégia e 
comunicação de universidades do Brasil todo.
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número de unidades administradas pelo Centro 
Paula Souza cresceu. Em abril, o governador 
Geraldo Alckmin assinou os decretos de criação 
de três Fatecs que oferecerão cursos de gradua-

ção tecnológica nas cidades de Assis, Campinas e Itapi-
ra. No mesmo mês foram criadas as Etecs de Caieiras e 
Santa Fé do Sul. As novas unidades participam do Ves-
tibular e Vestibulinho para o 2º semestre de 2014. Atual-
mente, o Paula Souza mantém 62 Fatecs e 216 Etecs, 
distribuídas em 165 municípios paulistas. Acompanhe 
mais detalhes na página instituição.  

O

PARA SABER MAIS: www.fateclog.com.br

  PARA SABER MAIS: http://bit.ly/1bcf8xj

Fundação Getúlio Vargas (FGV) colocou à 
disposição do internauta cursos online 
em várias áreas, como administração, 

direito, finanças pessoais e sustentabilidade, entre 
outros. O curso tem carga horária entre 5 e 30 horas 

e oferece certificado virtual. A FGV integra o 
consórcio OpenCourseWare Consortium – OCWC, 

que agrega instituições de ensino de diversos 
países que disponibilizam conteúdo e material 

didático pela internet. Vale conferir!  

PARA SABER MAIS: http://bit.ly/1hzYPw7

Metodologia de ponta
ma sala de aula diferente para favorecer o aprendizado. É o que professores 
das Fatecs Cruzeiro e Guaratinguetá foram buscar nos métodos de ensino 
adotados em centros universitários norte-americanos, como a Universidade 
de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). A parceria com 

essas instituições internacionais resultou no intercâmbio de professores e na troca 
de experiência, seja presencial ou a distância. Além das Fatecs, outras 14 institui-
ções, como a Universidade de São Paulo (USP), integram o projeto. A partir de maio 

quatro professores das duas Fatecs vão participar dos seminários que 
contarão com palestrantes americanos e canadenses. O projeto 

é inspirado nos métodos Project Based Learning (Aprendiza-
do Baseado em Projetos) e Peer Instruction (Instrução pelos 
Colegas). “O aluno deixa de ser um ouvinte passivo para atuar 
em projetos. O professor assume um papel de facilitador da 

aprendizagem, promovendo a interação social em sala de aula”, 
explica o diretor de Guaratinguetá, José Manoel das Neves.
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PARA SABER MAIS: http://bit.ly/1jiUZOX

                                                           
 Daderot/W

iki
m

ed
ia

 C
om

m
on

s

G
as

tã
o 

G
ue

de
s

D
Conta de luz 

no celular 


