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Os avanços da tecnologia 
ajudam a sociedade a alçar 

voos cada vez mais altos. Mas 
a técnica sem um sentido social 
não garante o progresso. Nas 
Fatecs, os projetos buscam se 
alinhar com as necessidades 
da comunidade sempre que 
possível. É o caso do Conte 
Comigo da Fatec Catanduva, 
que deve arrecadar três mil 
litros de leite para instituições 
assistenciais. Outro exemplo 
são os cursos de extensão 

gratuitos que a Fatec Jundiaí tem oferecido a 
interessados em geral. Ou do game criado pela 
Fatec Carapicuíba para ensinar crianças sobre 
o uso sustentável da água.  Confira ainda nesta 
edição os vencedores da 9a Feira Tecnológica 
do Centro Paula (Feteps), que apresenta 
anualmente soluções pensadas por nossos 
alunos nas áreas de arquitetura sustentável, 
inclusão de pessoas com deficiência, meio 
ambiente, saúde e outras.

Boa leitura!

 Laura Laganá 
Diretora-Superintendente

A Fatec Catanduva promove a 8a edição do projeto interdisciplinar Conte Comigo, que neste 
semestre vai arrecadar três mil litros de leite para instituições assistenciais do município 
responsáveis pelo atendimento a pessoas com HIV/Aids e Alzheimer. A entrega das 

doações está prevista para novembro de 2015. A iniciativa conta com a participação dos alunos 
do curso de Gestão Empresarial. O objetivo do trabalho é alinhar as teorias da disciplina de gestão 
de projetos com noções de responsabilidade social. “A cada semestre, é elegido um tema para ser 
trabalhado de maneira interdisciplinar. No anterior, por exemplo, os estudantes fizeram atividades 
de conscientização da população com relação ao consumo de água”, explica Cristina Zapata Sperdutti, 
coordenadora do curso de Gestão Empresarial. 

A
té 11 de dezembro, estão abertas as inscrições para alunos 
interessados em obter gratuitamente a certificação de 
proficiência em inglês do TOEFL ITP (Test of English as a 

Foreign Language). Quarenta Fatecs estão cadastradas para 
aplicar os testes. Para se inscrever, os estudantes devem fazer 
um cadastro no portal do programa Inglês sem Fronteiras. 
As provas são aplicadas conforme calendário definido pelas 
unidades. Desde maio, 1,2 mil estudantes de Fatecs prestaram 
o TOEFL. Outros 1,2 mil estão inscritos para 
fazer a prova neste semestre. O teste é o 
principal requisito para jovens estrangeiros 
ingressarem em universidades de países onde 
o inglês é a primeira língua.

A Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo (Tatuí) recebeu em 
setembro o Selo Instituição Socialmente Responsável oferecido pela 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). 

A certificação é entregue à Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 
privadas comprometidas com a educação e a sociedade. “O selo celebra as ações 
realizadas na Fatec Tatuí para prestar serviços à comunidade, além de buscar 
soluções para questões do cotidiano, como no caso dos projetos desenvolvidos 
pelos estudantes”, explica Mauro Tomazela, diretor da unidade.

Com o objetivo de facilitar a vida de pesquisadores e estudantes de graduação e 
pós-graduação, a Fatec Itaquera criou cursos gratuitos de redação acadêmica em 
português e inglês. O foco da iniciativa são alunos que precisam aprimorar a escrita 

de artigos acadêmicos e científicos. As aulas serão ministradas pelo professor 
da Fatec, Rodrigo Moura Lima de Aragão. “Há uma grande demanda por 
cursos relacionados à redação acadêmica e científica, uma vez que o volume de 
pesquisas feitas na cidade é enorme”, esclarece. Entre os temas ministrados, 
estão citações de fontes externas, normas da ABNT, conteúdo e criação de 
projetos. As aulas estão em andamento e terminam em dezembro. Outras 
informações: fatecitaqueracursos03@gmail.com

A Fatec Capão Bonito 
organizou uma ação 
diferente e criativa 

para divulgar na cidade o Vestibular 
das Fatecs para o primeiro semestre 
de 2016. No dia 29 de setembro, a 
unidade promoveu seu 1o Passeio 
Ciclístico com o objetivo de atrair 
a atenção de futuros candidatos. O 
evento contou com a presença de 200 participantes entre alunos 
da Fatec e moradores do município, que percorreram um trajeto 
de 16 quilômetros. “Nossa ideia foi mobilizar a população com 
uma atividade de lazer e ao mesmo tempo radical para atrair 
a atenção das pessoas para o processo seletivo”, conta Raquel 
Spadotto, professora de Bioquímica do curso de Silvicultura 
e responsável pela iniciativa. O grupo finalizou o encontro na 
Cachoeira das Conchas, ponto turístico da cidade. A prova do 
Vestibular das Fatecs será aplicada dia 6 de dezembro.

Até novembro a Fatec Dep. Ary Fossen (Jundiaí) oferece 
gratuitamente à comunidade em geral e a ex-alunos 
cursos de extensão por meio do Programa Extensão e 

Cultura (PEC). Lançado oficialmente em agosto, o objetivo 
principal do PEC é fomentar a formação profissional e a 
educação continuada com cursos e atividades culturais. 
Entre as atividades previstas no PEC estão minicursos, palestras, 

mostras de filmes e visitas técnicas em áreas relacionadas às graduações ministradas 
na Fatec: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos, Gestão Ambiental, Gestão 
da Tecnologia da Informação e Logística. As atividades já existiam, mas o programa 
trouxe mais visibilidade às ações e sistematizou as informações. “O PEC tem o objetivo 
de tornar as atividades permanentes e a vantagem de documentar todo o processo”, 
explica Claudio Luis Oliveira, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. Outro resultado do semestre foi a realização da 

Primeira Mostra da Produção Literária 
da Fatec, que reuniu estudantes e 
a comunidade. A iniciativa teve o apoio 
da Fundação Estudar. Em 2016, a 
programação continua.

As Fatecs e Etecs recebem a comunidade durante todo o segundo semestre de 
2015 para apresentar seus cursos e mostrar os trabalhos dos alunos a toda a 
comunidade do município e da região. A iniciativa é voltada aos concluintes dos 

Ensinos Fundamental e Médio, regular ou EJA, e também aos interessados em participar 
dos processos seletivos – Vestibular e Vestibulinho – para dar continuidade aos estudos 
ou ingressar em um curso técnico ou superior tecnológico em 2016. Além da troca de experiências entre 
visitantes e estudantes, é possível conhecer de perto os cursos e a infraestrutura das Fatecs e Etecs. Algumas 
unidades também oferecem testes vocacionais, atividades práticas e aulas.

Para aprender 
brincando

Mundo acadêmico

TOEFL GRATUITO

Socialmente        

Vinte e quatro projetos de Etecs, Fatecs 
e de instituições internacionais e de 
outros Estados foram premiados na 

9a edição da Feira Tecnológica do Centro 
Paula Souza (Feteps). O evento aconteceu 
de 21 a 23 de outubro, na Capital. Durante 
a feira, foram apresentadas mais de 200 soluções criativas 
em áreas como acessibilidade, saúde, economia e uso 
consciente de recursos naturais. “É interessante perceber 
a preocupação dos jovens com a sustentabilidade e com a 
criação de protótipos eficazes de baixo custo, acessíveis a 
um número maior de pessoas”, afirmou a diretora- superintendente do Centro 
Paula Souza, Laura Laganá. Entre os projetos vencedores das Fatecs estão:  

Vinhaça – Alternativas para produção 
de energia (Jaboticabal); Rede neural 
de previsão de indicadores climáticos 
(Taquaritinga); Técnicas e dispositivos 
para um banho inteligente (Osasco) e 
Biodigestores (Araçatuba); Maxvision - 
espelho retrovisor para ciclistas e Controle 
de direção automotiva para deficientes 
(Garça), além de três trabalhos da 
Fatec Jahu: Mesa adaptada para idosos 
cadeirantes, Facilidade em compras paraa 
terceira idade e EcooJaú – Ecobatímetro 
de baixo custo.  
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Reprodução

Os professores Álvaro Gabriele e André 
Martins criaram com alunos do curso de 
Jogos Digitais da Fatec Carapicuíba um 

jogo virtual que ensina crianças a preservarem a 
água. A ideia é que, até novembro deste ano, o 
game esteja disponível gratuitamente para alunos 
de escolas do Ensino Fundamental. O aplicativo 
poderá ser rodado em computadores, celulares 
e tablets nos sistemas Android e iOS. O público 
alvo são crianças de 6 a 12 anos. A participação no 
aperfeiçoamento do projeto é aberta aos alunos do 
curso de Jogos Digitais da Fatec interessados em aprender mais sobre games e aplicativos. 
“É mais comum nessa área os estudantes empreenderem antes de começar a trabalhar. Na 
Fatec, apoiamos para que saiam do curso com conhecimento e portfolio”, ressalta Gabriele.

De portas 
abertas

A partir desta edição você pode continuar 
acompanhando algumas notícias do jornal 
mural dos alunos das Fatecs no seu celular. 

Basta baixar um aplicativo para leitura de QRCode, 
disponível gratuitamente na internet.  
O QRCode é um código de barras 
eletrônico que pode ser lido pelas 
cameras do celulares. Confira ao 
lado as matérias com o símbolo QR-
Code, abra o aplicativo e posicione a 
seu telefone em frente ao código.

Leia com 
o celular


