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Caro estudante

Nas Fatecs, a busca pela ino-
vação e a atualização fren-

te às demandas da sociedade 
são constantes. Uma demons-
tração de que esses objetivos 
vêm sendo alcançados são os 
projetos de alta qualidade de-
senvolvidos pelos seus alunos. 
Um bom exemplo é a nova rede 
social criada por um estudan-
te da Fatec Taquaritinga, que 
pretende aperfeiçoar seu pro-

jeto nos Estados Unidos. Vale também destacar 
o aplicativo desenvolvido para ajudar idosos a 
fazer compras pela internet, uma ideia de alu-
nos da Fatec de Jaú. Outra notícia que nos deixa 
orgulhosos é que mais uma vez alunos da Fatec 
São Paulo disputam a tradicional competição 
Baja Sae Brasil-Petrobras que envolve estudan-
tes de todo o País. Esses casos de sucesso vêm 
mostrar a importância da dedicação ao estudo. 
Lembre que ao investir em você também estará 
contribuindo para um mundo melhor.
Boa Leitura!

 Laura Laganá 
Diretora-Superintendente
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Jornal Mural para os alunos das Faculdades de Tecnologia Estaduais

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

Comércio exterior em debate
É preciso fazer o bem

Aequipe Fatecnólogos, formada por estudantes da Fatec São Paulo, participa da  
 22a Competição Baja Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade (Baja SAE Brasil-Petro- 
  bras). O evento está programado para o período de 31 de março a 3 de abril na cidade 

de São José dos Campos. Alunos de 68 instituições de ensino superior de 19 Estados e Distri-
to Federal participam da iniciativa. Em 2015, o grupo da Fatec ficou em 49o lugar na disputa, 
realizada em Piracicaba. “Devido às dificuldades técnicas que enfrentamos em uma competição 
como essa, a expectativa do grupo para essa edição é conseguir participar de todas as provas”, 
diz o capitão dos Fatecnólogos, Joedson Teixeira de Almeida. O objetivo dos competidores do 
Baja é projetar veículos off road para corrida, de acordo com as especificações fornecidas pelos 
organizadores. Desde 1995, 
alunos da Fatec São Paulo 
participam do campeonato, 
projetando e construindo  
protótipos de carros.

Gabriel Cantarin, estudante de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas da Fatec Taquaritinga, criou 
uma rede social baseada em geolocalização, cha-
mada Waving, que chamou a atenção de investi-

dores estrangeiros. O projeto tem característi-
cas semelhantes ao Facebook. O diferencial, 

segundo o autor, será a possibilidade de 
ver na tela o que acontece ao redor e 
conhecer pessoas que estão próximas 
ao local em que o usuário se encontra. 
“Em vez de adicionar somente quem 
já é conhecido, o Waving nos estimula 
a fazer novas amizades. O aplicativo permitirá uma integração por meio 

de afinidades e outras informações que as pessoas queiram compartilhar”, 
explica Gabriel. Em fevereiro, o jovem esteve em Sunnyvale, cidade da re-

gião do Vale do Silício, para apresentar seu trabalho a uma equipe de inves-
timento ligada à Plug and Play Tech Center, uma das principais aceleradoras 

de startups do mundo. O endereço eletrônico da rede é www.waving.com.br

Baja Sae Brasil Uma nova rede social

Noemi Almeida Bucci, Samuel Martins Barbetta e Gabriela Soares de Oliveira, 
estudantes do curso de Sistemas para Internet da Fatec de Jaú, criaram 
um serviço de compras pela internet voltado à terceira idade. Sob 

orientação dos professores José Augusto Christianini Filho e Anderson Ferreira 
Fernandes, o grupo desenvolveu um software para Android. 
O sistema funciona na plataforma E-tranquilo. Os alunos 
decidiram atender a população de idosos depois de realizar 
uma pesquisa junto à associação de aposentados de Jaú. “Foi 
uma grata surpresa descobrir que 72% dos integrantes já tinham 
comprado pela internet e que a maioria deles gostou da experiên-
cia”, conta Christianini Filho, o professor Guto. O projeto, que venceu 
na categoria Segurança e Saúde da 9a edição da Feira Tecnológica do Centro 
Paula Souza (Feteps), está em fase de aperfeiçoamento e de prospecção junto 
a empresas e supermercados que possam investir no produto. 

Promover a integração da faculdade com a população local. 
Esse é um dos objetivos dos cursos de idiomas oferecidos 
gratuitamente pela Fatec Itapetininga à comunidade. Nesse 

semestre, a unidade disponibiliza as seguintes opções: espanhol, 
francês, inglês, japonês e mandarim. Os cursos, ministrados por 
ex-alunos voluntários da faculdade, vão ao encontro de uma 
nova demanda regional. “Os de japonês e mandarim surgiram 
pela instalação de indústrias do Japão e da China na cidade. Além 
de brasileiros interessados no aprendizado, temos integrantes 
das comunidades desses países que querem se reciclar”, explica 
a diretora da Fatec, Isolina Maria Leite de Almeida. “Já o francês 
e o espanhol são muito procurados pelos idosos”, complementa. 

Estudantes de Etecs e Fatecs podem 
fazer sua inscrição para a 10a Feira Tec-
nológica do Centro Paula Souza (Feteps) 

até 25 de março, exclusivamente pelo site 
www.feteps.cpsetec.com.br. A organização 
da feira vai selecionar os trabalhos elaborados 
em 2015 com data de conclusão máxima em 
30 de junho deste ano, feitos por até três  

Faça parte da Feteps

Saber compartilhado

alunos dos Ensinos Médio, Técnico, 
Técnico integrado ao Médio e Técnológico 
do Paula Souza e de instituições públicas 
nacionais e internacionais, escolas de edu-
cação profissional técnica e tecnológica e 
institutos federais de educação.

O evento será realizado de 19 a 21 de 
outubro, na Capital.

Uma brincadeira levada a sério pode ajudar muitas 
pessoas. Com os tradicionais trotes solidários, as Fatecs 
receberam os novos alunos entre os meses de janeiro 

e fevereiro. A iniciativa mobiliza calouros e veteranos em 
prol da sociedade, por meio de uma programação voltada à 
integração dos novos estudantes, geralmente aliada às cam-
panhas na área de responsabilidade social. O trote da Fatec 
de Franca, por exemplo, incentiva a doação de sangue para o 
hemocentro do município. Em Sertãozinho, a ideia é arreca-
dar alimentos para o Grupo de Apoio e Combate ao Câncer 
Infantil e Adulto de Sertãozinho (Graccias). São adotadas 
também atividades focadas na rotina acadêmica ou na carrei-
ra, com programações que incluem palestras sobre a empre-
gabilidade do tecnólogo, como as que integram a agenda do 
trote da Fatec Itaquera, na Capital. Quer saber mais? Confira 
outras iniciativas no site do Centro Paula Souza.

Faça parte da Feteps

AFatec Barueri realiza o 2o Simpósio de Comércio 
 Exterior (Simcomex) nos dias 17 e 18 de maio. 
  A ideia é reunir estudantes e profissionais da área 

para discutir avanços e tendências tecnológicas para o 
setor, linhas de pesquisa e negócios internacionais,  
entre outros assuntos. O evento é aberto ao público. 
Acompanhe a abertura do período de inscrições no  
site www.fatecbarueri.edu.br. 

Bolsas na 
Espanha

Estão abertas até o dia 3 de abril as inscrições 
para o Programa de intercâmbio na Espanha 
pelo Santander Universidades. Estudantes 

de Fatecs podem concorrer a uma bolsa de estu-
dos que tem duração de três meses. Voltado ao 
aprendizado da língua e da cultura espanholas, 
o curso é oferecido pela Universidade de La 
Rioja, em Rioja, cidade do norte da Espanha.  
O Programa disponibiliza oito bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior 
das diversas instituições do País. Os bolsistas selecionados recebem um valor 
de 1.500 euros para cobrir as despesas pessoais e os custos com passagens aé-
reas. Eles também ficam hospedados em residências universitárias e têm seguro 
saúde. Para se inscrever, acesse o site www.unirioja.es/espanol/editalbolsa
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Gastão Guedes


