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Centro Paula Souza nomeia
diretores eleitos para o próximo
mandato de quatro anos nas Etecs
Portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São
Paulo traz a relação de diretores eleitos e nomeados para
novo mandato até julho de 2013 em mais de 90 Etecs.
A Assessoria de Comunicação do CPS deseja muito sucesso
aos gestores em sua nova jornada e informa que em breve
estará disponível a atualização da agenda de telefones
com os contatos. Conheça os novos diretores

Na telinha – A TV Globo exibiu no último sábado (13), no SPTV,
reportagem sobre os projetos de empreendedorismo do iCenter,
o centro de inovação da Fatec São Paulo. Assista

Professores de nove Etecs e Fatecs aplicam
capacitação internacional no Peru
Alfredo Colenci Neto, Eduardo Prazias, Joel Leandro Morais
Neto, José Geraldo de Moraes, Julia Coelho Brandão, Lucas
Henrique Chalegre, Pedro Domingos Antoniolli, Tadeu Alcides
Marques e Willian Menezes estão nesta semana em Lima, no
Peru, para capacitar docentes do Senati em temas como
cibersegurança, internet das coisas, soldagem, entre outros.

Abertas inscrições para maratona
de games da Fatec São Caetano do Sul
Primeira edição da Fatec SCS Game Jam será no próximo
fim de semana, entre os dias 26 e 28. Podem participar
do evento desenvolvedores de jogos digitais, profissionais
ou amadores, estudantes e demais interessados, com
idade superior a 18 anos. As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas até sexta-feira (26). Saiba mais

Projeto sobre cidades inteligentes de professor
da Etec Aprígio Gonzaga será apresentado nos EUA
Alex Wanderley irá apresentar na próxima semana o seu
Método Participativo para Soluções de Cidades Inteligentes
e Sustentáveis durante a 21ª conferência internacional
, que será realizada na cidade
de Orlando, nos Estados Unidos. O artigo também foi publicado
pela editora científica Springer. Confira

Alunos da Fatec Ourinhos apresentam trabalho
sobre engajamento estudantil em Portugal
Acompanhados da professora Eunice Belotti, Vitor Silva e
Wilson Sanches Filho participaram da terceira edição do
Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na
Escola, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Eles
apresentaram projeto de aplicativo para gerenciar o
agendamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da
unidade. Saiba mais
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