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A
rquivo Fatec Baixada Santista – Rubens Lara

Oinício das aulas nas Fatecs é sempre um momento de muita diversão e também 
de solidariedade. Os novos alunos são estimulados a participar de brincadeiras e 
campanhas para ajudar a comunidade e conhecer os seus colegas. A ideia é integrar 

calouros e veteranos em um ambiente de 
aprendizado e inovação. 

Entre as atividades, gincanas e 
apresentações musicais costumam 
marcar o início das aulas. Na Fatec  
Catanduva, por exemplo, os estudan-
tes se cadastraram como doadores de 
medula. Em Jaboticabal, a apresentação 
da banda Baden Jáyz co-
memorou a chegada dos 
calouros e os 10 anos de 
criação da faculdade. 

Caroline Amaral, estudante do curso superior de Jogos Digitais 
da Fatec São Caetano do Sul, foi selecionada para o pro-
grama de intercâmbio Mulheres no Jogo, promovido pelo 

Goethe-Institut. Entre os meses de março e maio, a iniciativa proporciona 
a brasileiras e alemãs do setor de games um mergulho no dia a dia de um 

estúdio de desenvolvimento de jogos de cada país. 
A aluna participará de duas semanas de convivência com o 

mercado de jogos na Alemanha. “Poderei observar a atua-
ção de profissionais de outro país e aprender com 

eles, além de conhecer como diferentes aspectos 
sociais podem influenciar o desenvolvimento 

de games”, diz.

A 
Fatec Botucatu recebeu a 
aprovação de dois registros de 
software no Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (Inpi). Os 
programas foram criados por alunos 

e professores de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas. Desenvolvidos para 

serem utilizados nos cursos de Radiologia e 
Agronegócio da própria Fatec, os apps contam 

com tecnologia que possibilita a sensação de 
interatividade com ambientes artificiais.

O primeiro aplicativo facilita o entendimento e o aprendizado 
de modelos ósseos por meio da realidade virtual. Já o outro per-
mite ao estudante operar um trator em que o objetivo é simular 

uma semeadura. Os trabalhos foram desenvolvidos no 
Laboratório de Realidade Virtual da unidade.

O Centro Paula Souza (CPS) e a Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp) iniciaram em março as 
aulas do novo curso de Gestão Pública na modalidade 

a distância das Fatecs. 
A graduação pretende formar profissionais para planejar, 

implementar, supervisionar e avaliar políticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento regional. O processo seletivo para o primeiro semestre de 2018, 
aplicado pela Univesp, ofereceu 2.550 vagas em todo o Estado.

“O aluno terá conhecimentos sobre legislação, ferramentas gerenciais, inglês, 
espanhol e novas tecnologias para a solução de problemas com propostas inovadoras 
em políticas públicas”, explica a coordenadora do curso, Esmeralda Oliveira.

Rodrigo Gonçalves Yunoguthi e Rafael Brigo Ferreira de 
Oliveira, alunos do curso de Gestão Empresarial a 
distância, da Fatec Baixada Santista – Rubens Lara, de 

Santos, conquistaram o terceiro lugar da oitava edição do 
EDP University Challenge. 
Promovido pela multinacional do setor energético EDP, 
o concurso é voltado a estudantes de nível superior e 
pós-graduação de todo o Brasil, nas áreas de gestão, 
marketing, estratégia e comunicação.
Orientados pela professora Sueli Nanni, os jovens criaram um 
projeto para otimizar o atendimento aos clientes da companhia 
utilizando a tecnologia machine learning. Também disputaram 
a final do concurso três propostas da Fatec Guaratinguetá, orienta-
das pelos professores Patricia Cavalca e Sérgio Tenório. 

Johnny Donizeti e Paulo Ricardo dos Santos Teixeira, alunos 
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Franca, 
idealizaram um aplicativo para facilitar o intercâmbio de ma-

teriais sem uso entre funilarias e oficinas mecânicas, barateando custos 
de consertos e manutenções de veículos de uma mesma região. 

Batizado de Lata Nova, o projeto recebeu o apoio de um engenheiro 
mecânico, um dono de funilaria, um professor de educação básica e um 
profissional do ramo calçadista de Franca. “Nós pensamos em uma forma 
de melhorar o estoque das funilarias, listando materiais que estão novos, mas 
são retalhos de outras peças e podem ser reaproveitados”, conta Johnny. 

Neste mês de março, o Centro Paula Souza ganhou oficialmente mais 
três Fatecs. Nossas boas-vindas às novas unidades de Adamantina, 
Ferraz de Vasconcelos e Franco da Rocha! Agora são 71 Fatecs em 65 

municípios do Estado de São Paulo.  
As três unidades iniciam suas atividades no segundo semestre de 
2018. A Fatec Adamantina vai oferecer no próximo Vestibular o curso 

de graduação tecnológica de Gestão Comercial; a Fatec Ferraz de 
Vasconcelos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e a Fatec 

Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação.
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o prazo de inscrição de projetos para a 
Feteps 2018. Para participar da segunda 

edição virtual da competição, os trabalhos devem 
se enquadrar em um dos eixos temáticos, que  

englobam áreas como saúde, hospitalidade, 
gestão e comunicação, entre outros. No ano 
passado, a mostra contou com mais de 250 
projetos selecionados de estudantes de  
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University Challenge

Tecnólogo EaD

Lata Nova

Mulheres no Jogo

O registro é NOSSO Novas unidades

Fatecs, Etecs e de outras instituições de ensino 
do Brasil e do exterior, apresentando soluções 
criativas para problemas do 
cotidiano, como acessibilidade, 
mobilidade urbana e susten-
tabilidade. O regulamento e o 
link para se inscrever estão no 
site feteps.cps.sp.gov.br.
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O Centro Paula Souza tem muito 
orgulho de dar as boas-vindas 

aos seus novos alunos com ações 
solidárias. Diversas Fatecs em todo 
o Estado de São Paulo promovem 
campanhas para doação de sangue, 
arrecadação de alimentos e produtos 
de higiene para pessoas carentes. É 
uma grande alegria ver veteranos e 
calouros unidos pelo bem comum!  

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, teremos a honra de ser 

representados na Alemanha por uma aluna da Fatec 
São Caetano do Sul no programa de intercâmbio 
Mulheres no Jogo. A força feminina das Fatecs está 
cada vez mais mostrando seu talento mundo afora.  

Também vale a pena destacar o início das aulas 
do novo curso de Gestão Pública a distância das 
Fatecs em parceria com a Univesp. Com o advento das 
mídias digitais, o ensino virtual vem se tornando uma 
opção prática para quem necessita de alternativas 
de mobilidade. E o CPS, é claro, está sempre atento 
às novas tendências.

Boa Leitura!

Laura Laganá 
Diretora-Superintendente

Caro estudante

G
as

tã
o 

G
ue

de
s

Fatos FatecsEdição no 58 – Março/Abril de 2018 Jornal Mural para os alunos das Faculdades de Tecnologia Estaduais


