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Caro estudante
Oano está apenas come-

çando e temos muito a 
comemorar. O Prêmio Guia 
do Estudante – Destaques 
do Ano 2014, obtido pela 
Fatec Americana, é um dos 
exemplos. A Fatec Santo 
André também surpreen-
deu. Ficou em 1º lugar na 
Maratona Universitária da 
Eficiência Energética. E um 
aluno do curso de Gestão 
da Produção Industrial de 

Jaú ganhou uma bolsa de estudos para uma 
renomada universidade na Itália, por ter con-
quistado o segundo lugar no Prêmio Francal 
Top de Estilismo. Outra boa nova é a Fatec 
de Santana de Parnaíba, que começa suas 
atividades nesse semestre. É sempre praze-
roso acompanhar a evolução de nossos es-
tudantes. Suas conquistas endossam nossa 
missão, que é oferecer educação de qualida-
de e crescimento profissional. Desejamos a 
todos um ótimo 2015, repleto de oportunida-
des e sucesso.
 
Boa leitura!

 Laura Laganá 
Diretora-Superintendente

Fazendo a

A Fatec Santo André conquistou 
o 1o lugar da Maratona Univer-
sitária na Eficiência Energética 

na categoria elétrica e a 12a colocação 
na modalidade gasolina. O evento 
contou com a participação de mais 
de 500 estudantes de dez Estados. A 
maratona aconteceu em novembro de 
2014 no Kartódromo Ayrton Senna, em 
Interlagos, zona sul de São Paulo. Par-
ticiparam da disputa 78 protótipos de 
veículos movidos a eletricidade, etanol 
e gasolina. O objetivo da competição é 
avaliar qual veículo com-
pleta um circuito 
de 1.150 me-

tros gastando menos energia.  
Os dois protótipos construí-
dos por alunos e professores 
da Fatec foram pilotados por 
mulheres. Em 2013, a unidade 
alcançou o 11o lugar entre os 55 
protótipos inscritos. Nessa edi-
ção, a Fatec recebeu um carro da Renault que será 
utilizado durante as aulas dos cursos de Eletrônica 
Automotiva e Mecânica Automobilística.
  
     Veja mais detalhes no link: http://bit.ly/1zEqk40

Corrida de kart

Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo (Tatuí) participou da Semana Global de Empreen-
dedorismo, movimento criado em 2007 na Inglaterra para disseminar a cultura empreendedora. 
O evento ocorre atualmente em mais de 120 países. A unidade sediou um ciclo de palestras sobre 

temas, como patentes, marcas, superação, intraempreendedorismo e empreendedorismo e cultura. 
A iniciativa teve o apoio da Prefeitura de Tatuí, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e da Associação Empresarial e Comercial de Tatuí.

stevão Souza, aluno do curso de Gestão da Produ-
ção Industrial da Fatec Jaú, ganhou uma bolsa de 
estudos na Universidade ModaPelle Academy, 

de Milão, na Itália. A premiação resulta da conquista 
do segundo lugar no Prêmio Francal Top de Estilismo 
2014. Inspirado na música Mulher de Fases, do grupo 
de rock nacional Raimundos, o estudante desenvolveu 
a coleção “Mulher Bicho de Sete Cabeças”, composta por 
bolsa, cinto, clutch (bolsa de mão), maxi colar, bracelete 
e cinto. Os produtos foram feitos com materiais não ade-
rentes, acrílico e couro, além de um terceiro elemento que 
os uniu. “Usei o metal para juntar as partes, como se fosse um 
quebra-cabeça”, explica Estevão. O trabalho teve orientação da 
professora Francienne Hernandes.

No primeiro semestre de 2015, o Estado terá uma 
nova Fatec na Região Metropolitana de São Paulo, 
na cidade de Santana de Parnaíba. A futura facul-

dade inicia suas atividades com o curso superior de tec-
nologia de Gestão Comercial. No Vestibular, 275 inscritos 
disputaram as 40 vagas oferecidas – 6,88 candidato/vaga, 
o que demonstra o interesse da comunidade pelo curso.

Nova Fatec

O projeto Aproximando Futuros Gestores internacio-
nais da Fatec Americana foi o vencedor do Prêmio 
Guia do Estudante – Destaques do Ano 2014, 

na categoria Parcerias Acadêmicas.  Ao todo, o programa 
Destaques do Ano teve 2.466 trabalhos inscritos de 1.067 
instituições de ensino superior do País e 12 foram finalistas. 
Participaram da cerimônia de premiação, o governador Geraldo 
Alckmin, o presidente do Santander Universidades, Jamil Hannou-
che, o vice-diretor superintendente do Centro Paula Souza, César Silva, e o diretor da Fatec Americana, Rafael 
Ferreira Alves. O projeto apresentado pela Fatec tem o objetivo de inserir os alunos no cenário internacional de 
negócios por meio de uma parceria com a Ulster Country Community College (Suny Ulster), de Nova York.

O 
Centro Paula Souza agora tem WhatsApp.  Por esse 
canal, você pode enviar suas dúvidas, sugestões e saber 
mais sobre processos seletivos. É só ligar para o núme-

ro (11) 98758-8256.  O serviço funciona das 9 às 18 horas de 
segunda a sexta-feira. Mas atenção: só é possível mandar mensagens 
de texto. Acompanhe também a instituição pelas outras redes sociais  
Twitter, Instagram, Tumblr, Linkedin, Google Plus e YouTube.
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Dominique Schumacker

A cerimônia dos Prêmios Santander 
Universidade aconteceu em São Paulo 

As Fatecs apresentaram um bom desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) 2013. Os resultados foram divulgados em dezembro de 2014. Dos 11 cursos avaliados, 3 
alcançaram a pontuação máxima – das Fatecs Jundiaí, Mogi das Cruzes e Ourinhos. Outros sete 

obtiveram nota 4 no exame, cujo conceito varia de 1 a 5. Dos três cursos tecnológicos 
de Agronegócios mais bem avaliados do País, dois são de Fatecs, as de Mogi das 

Cruzes e Ourinhos, com pontuação 5. Os das Fatecs Botucatu, Itapetininga, 
Mococa, Mogi das Cruzes, São José do Rio Preto e Taquaritinga ficaram com 

nota 4 e estão entre os 20 mais bem colocados. Na Fatec Jundiaí, os alu-
nos do curso de Gestão Ambiental também conquistaram a nota máxima, 
ficando entre as dez melhores posições. Já a Fatec Botucatu, avaliada com 
nota 4, está entre as 15 melhores no curso tecnológico de Radiologia.

E

Para saber mais: http://bit.ly/1wvU7qO

Para saber mais: http://bit.ly/1zErmwK

Alunos do curso superior de Tecnologia em Processos Me-
talúrgicos da Fatec Sorocaba começam 2015 com novos 
equipamentos que vão contribuir para seu aprendizado. 

As novidades devem aproximá-los ainda mais da realidade do 
mercado de trabalho. Recentemente foram implantados um 
Laboratório de Soldagem e outro de Fundição. "Com um ano 
inteiro pela frente, a expectativa é de ampliarmos as práticas 
e os estudos com ligas metálicas, testar composições para 
obtenção de novos materiais, realizar simulações em fundição 
com metais não ferrosos e sucatas e produzir moldes para me-
talurgia", afirma o professor do curso, César Augusto Antonio. 
O curso já disponi-
biliza os laborató-
rios de Tratamento 
Térmico, Ensaios 
Mecânicos, Ensaios 
Metalográficos e 
Computação Gráfica.

Laboratórios 
turbinados 

Divulgação

Tecnologia 
na moda

Prêmio Guia

diferença

Gastão Guedes
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