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Caro estudante

Inovação em  
gestão pública

Outro Olhar
Fatec Tatuapé - Victor Civita (São Paulo) recebe até 28 de 
agosto uma exposição com mais de 200 fotografias produzi-
das por alunos dos cursos técnicos de Comunicação Visual e 

Processos Fotográficos de seis Etecs, sendo cinco da Capital –  
Albert Einstein, Carapicuíba, Carlos de Campos, José Rocha Mendes,  
Tiquatira e Vila Formosa.  
As imagens foram inspiradas em três cursos de graduação tecnoló-
gica oferecidos na Fatec: Construção de Edifícios, Controle de Obras 
e Transporte Terrestre. Entre os temas retratados estão o patri-
mônio histórico brasileiro e as fachadas e trilhos do município de 
Carapicuíba. Ao todo, 159 estudantes participam do trabalho.  
No dia 18 de agosto, três jurados irão escolher a melhor foto de cada 
uma das Etecs. Como prêmio, os participantes receberão o livro  
Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia,  
de Vilém Flusser. Os jurados são o fotógrafo Celso Vick e os professores 
Franklin Larrubia Valverde e Maria Márcia Matos Pinto, ambos da Fatec 
Tatuapé. A entrada para a exposição é gratuita.  
Se quiser obter mais informações, ligue para (11) 2093-9053.

A

       A
rquivo Fatec V

ictor Civita

Fatec Baixada Santista (Santos) recebeu o Prêmio 
Mário Covas na categoria Cidadania em Rede com 
o projeto Nova Era – Melhor Idade. 

A cerimônia de premiação da 10ª edição ocorreu em junho. 
Criado pelo diretor da unidade, Paulo Schroeder, o traba-
lho consiste na oferta de cursos gratuitos de informática, 
inglês, espanhol e de economia doméstica, visando a in-
clusão de pessoas da terceira idade com os meios digitais. 
Iniciado em 2010, o projeto também foi premiado como 
um dos destaques na 7ª Feira Tecnológica do Centro Paula 
Souza (Fetesp) na categoria Comunidade e Escola, uma 
parceria de sucesso. Desde a primeira edição, o Centro 
Paula Souza venceu duas vezes o Prêmio Mario Covas. 
Em 2007, na categoria Gestão de Recursos Humanos com 

o Sistema de Avaliação Institucional.  
Já o projeto Sistema de Auto-avaliação para a Melhoria da Qualida-
de da Educação Profissional do Estado de São Paulo, implantado no 
Observatório Escolar e desenvolvido pela Coordenadoria de Ensino 
Técnico (Cetec), foi o primeiro colocado na mesma categoria em 2005. 
 
        PARA SABER MAIS: www.premiomariocovas.sp.gov.br

Novo dicionário 

Meio ambiente em foco

Cursos em alta
ocê sabe quais as graduações tecnológicas com maior índice de candidato por vaga no Vestibular das  
Fatecs? O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) foi o mais disputado no processo seletivo 
para o 2º semestre de 2014, repetindo a colocação no mesmo período do ano anterior.  
Em primeiro lugar aparece a Fatec São Paulo, na Capital, com 11,94 candidatos por vaga.  

O curso de ADS das Fatecs Zona Leste, Carapicuíba e Zona Sul também está entre os dez mais concorridos 
deste Vestibular. O primeiro curso superior de tecnologia a distância das Fatecs, 
Gestão Empresarial, aparece em segundo lugar na procura, o que demonstra 
grande interesse dos inscritos por esta modalidade de ensino.  
Inicialmente, as 20 Fatecs credenciadas como polos de Educação a Distância estão 
localizadas nos municípios de Barueri, Botucatu, Franca, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, 
Jundiaí, Marília, Mococa, Osasco, Ourinhos, Pindamonhangaba, Presidente Prudente,  
São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São Paulo (Fatecs São Paulo e Tatuapé),  
Sertãozinho, Taquaritinga e Taubaté.

arenine Miracelly Cunha, professora das disciplinas de 
Comunicação e Expressão e Sociedade e Tecnologia da 
Fatec Araçatuba, está entre os autores do Dicionário de 

Comunicação. A publicação foi organizada pelo docente e pesqui-
sador Ciro Marcondes Filho, considerado referência no Brasil na 
área de comunicação. Karenine produziu 
três verbetes para o dicionário: curadoria, 
gatekeeping e gatewatching.  
A obra, editada pela Paulus e lançada 
em junho na Capital, conta também com 
a participação de acadêmicos do País e 
do exterior. “Trata-se de um importante 
dicionário pela complexidade e atualização 
dos verbetes. É muito gratificante ser  
uma das autoras”, diz Karenine.  

ela quarta vez, a Fatec Guarulhos foi contemplada com o Selo Ambiental, concurso 
público coordenado pela Prefeitura e Câmara do município em parceria com or-
ganizações da sociedade civil. A iniciativa reconhece projetos ambientais de pes-

soas físicas ou jurídicas que tenham se destacado pelas práticas sustentáveis. Nessa 11ª 
edição, foram inscritos 74 trabalhos sobre proteção animal, resíduos sólidos, cobertura 
vegetal e urbana, recursos hídricos, entre outros temas. 
A faculdade recebeu o selo pela apresentação de dois trabalhos: A Logística dos resíduos 
sólidos gerados na Fatec Guarulhos com a aplicação dos 4`Rs, produzido pelos estudantes Mil-
ler Vieira Alves e Tamiris Jerônimo da Silva, com apoio de Elizangela Fraga e orientação do 
professor Marcos Antônio de Oliveira. E a pesquisa Ações Pedagógicas – 
III Ciclo de Debates: o mercado de trabalho e desenvolvimento sustentável, de autoria dos pro-
fessores Célia de Lima Pizolato e Marcos Antônio Oliveira.

Reconhecimento em Química
Etec Professor Carmelino Corrêa Junior (Franca) e a Fatec Jaboticabal - Nilo de Stéfani ganharam o Prêmio CRQ-IV, orga-
nizado pelo Conselho Regional de Química – IV Região, em junho. A premiação tem como objetivo estimular a pesquisa 
entre os estudantes de cursos técnicos e superiores da área química. A competição é dividida em quatro categorias: En-

genharia da Área Química, Química de Nível Superior, Química de Nível Superior 
com Tecnologia e Química de Nível Médio. A unidade de Franca foi premiada pelo 
trabalho Pele humana para transplantes e testes farmacológicos, da aluna Ângela 
Ferreira de Oliveira, orientada pela professora Joana D’Arc Feliz de Sousa. Já a Fa-
tec participou da premiação com o projeto Clarificação por filtração tangencial em 
membrana cerâmica e uso de carvão ativado como alternativa na produção de caldo 
de cana de elevada qualidade, desenvolvido pelos estudantes Mateus Ferreira, 
Jéssica Bilato e Juliana da Silva, orientados por Marcelo Henrique Armoa. 

Sintonia 

Como economizar? 
om o workshop gratuito Finanças para a Família, a Fatec Bragança 
Paulista - Jornalista Omair Fagundes de Oliveira ofereceu 30 vagas 
aos interessados em melhorar seu planejamento familiar. O curso, 

realizado em julho, teve como proposta ensinar às pessoas da comunidade 
a melhor forma de planejar o consumo além de esclarecer 
sobre o melhor momento de investir as economias. 

Mapa do intercâmbio
Santander Universidades lançou uma Fanpage exclusiva no Facebook sobre os 
programas de mobilidade internacional, oferecidos pela instituição. A página 
incentiva estudantes que já foram beneficiados com bolsas de estudo a compar-

tilhar suas experiências e formar uma rede colaborativa para apoiar quem vai atrás de 
conhecimento no exterior pela primeira vez. Entre os programas que já contemplaram 
alunos das Fatecs estão o Bolsas Ibero-Americanas, Fórmula Santander e Top Espanha. 
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OCentro Paula Souza continua inves-
tindo na excelência do ensino profis-
sional e colhendo bons resultados. 

Na última edição do Prêmio Mário Covas, 
por exemplo, a Fatec Baixada Santista 
venceu na categoria Cidadania em Rede.  
Já a Fatec Guarulhos foi mais uma vez contem-
plada com o Selo Ambiental, concurso reali-
zado pela Prefeitura e Câmara do município.  
Além disso, na Capital, a Fatec Tatuapé re-
cebe uma exposição de fotos que retrata 
o patrimônio histórico brasileiro. A mostra 
é fruto do trabalho de mais de cem alunos 
dos cursos técnicos de Comunicação Visu-
al e Processos Fotográficos de seis Etecs.  
Outra importante premiação foi conquistada 
pela Fatec Jaboticabal. A unidade venceu - 
junto com a Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, 
de Franca - o Prêmio CRQ-IV, uma iniciativa 
do Conselho Regional de Química – IV Região. 
 
Boa leitura!

 Laura Laganá 
Diretora Superintendente
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Fatec Guarulhos recebe selo  
ambiental no Teatro Adamastor

Exposição de fotos revela patrimônio histórico da zona leste de São Paulo
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m junho, a Fatec São José dos Campos - Professor Jessen Vidal  participou da Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) da qual também é integrante. O evento anual, que aconteceu no polo tecnológico da cidade, teve como tema Tecnologias 
para um Brasil Competitivo. O diretor da Fatec, Luiz Antonio Tozi, que faz parte da comissão organizadora, coordenou a mesa redonda que 

abordou Relação Universidade-Empresa: Casos de Sucesso. A SBPC é uma entidade civil sem fins lucrativos voltada ao avanço científico e tecnológico e 
ao desenvolvimento educacional e cultural do país. A instituição tem assento permanente no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão 
consultivo do governo federal para definição das políticas e ações prioritárias nessa área.
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