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5ª EDIÇÃO Criado em 2008, evento receberá 44 empresas que vão expor seus trabalhos e inovações tecnológicas no dia 9 de maio

Prêmio para 
curtas-metragens 
recebe inscrições 
até dia 29
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Estudantes da educação 
básica da rede pública de 
ensino podem viver a expe-
riência de criar e produzir 
vídeos de curta-metragem 
e ainda ganhar smartphones 
como prêmio, além de dar 
aos professores e à escola 
a oportunidade de também 
receber premiação.

É o que promete o Prêmio 
Curta Histórias, promovido 
pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Se-
cadi) do MEC, em parceria 
com a Fundação Vale, a Fun-
dação Telefônica, a Unesco 
e a Fundação Palmares. As 
inscrições �icam abertas até 
a próxima terça-feira, 29.

O tema desta edição são 
as personalidades negras. 
Os estudantes podem parti-
cipar em quatro categorias: 
ensino fundamental – anos 
iniciais; ensino fundamen-

tal – anos �inais; ensino 
médio; educação de jovens 
e adultos.

Os estudantes interes-
sados podem consultar as 
dicas de produção, elabora-
das pela TV Escola do MEC 
e disponíveis na página do 
prêmio na internet – cur-
tahistorias.mec.gov.br – 
onde encontrarão também 
o regulamento e relação dos 
prêmios.

O objetivo do concurso 
é valorizar a educação para 
as relações étnico-raciais e 
incentivar novos talentos, 
além de promover o estí-
mulo ao desenvolvimento 
das atividades pedagógicas 
e audiovisuais de cunho 
cultural e educativo.

Os vencedores serão 
anunciados na página do 
Curta Histórias na internet. 
A cerimônia de premiação 
ocorrerá na sede do Ministé-
rio da Educação, em Brasília, 
no dia 28 de maio.

Cadastro do Banco Nacional de Itens tem 
inscrições abertas para docentes até dia 9
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Os docentes em exercício 
nos cursos que serão ava-
liados no Exame Nacional 
de Desempenho dos Es-
tudantes (Enade) 2014 já 
podem se inscrever como 
elaboradores e revisores 
do Banco Nacional de Itens 
(BNI). A inscrição deverá ser 
efetuada exclusivamente no 
portal do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) até 9 de maio.

Os selecionados, que 
compõem o Cadastro de 
Elaboradores e Revisores de 
Itens da Educação Superior 
(Ceres), passam por capaci-
tação promovida pelo Inep, 
na modalidade à distância, 
para divulgação das normas, 
procedimentos e critérios 
técnicos requeridos para 

a elaboração e revisão de 
itens para o BNI.

O elaborador de itens 
tem como atribuição criar 
questões inéditas do exame, 
seguindo os critérios esta-
belecidos pelo Inep, para 
a construção dos itens. O 
revisor avalia e atesta a qua-
lidade técnico-pedagógica 
do item, podendo aprovar 
ou não as questões anali-
sadas.

Criado em 2010, o banco 
de itens do Enade tem por 
objetivo reunir questões 
de qualidade técnica que 
permitam ao Inep avaliar 
por meio do exame o co-
nhecimento dos estudantes 
em relação aos conteúdos 
programáticos, habilidades 
e competências previstas 
nas diretrizes curriculares 
nacionais dos cursos de 
graduação.

Prazo para conferir dados da situação 
do aluno termina na próxima quarta
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As escolas públicas e 
privadas de educação bási-
ca de todo o Brasil devem 
conferir até o dia 30 de 
abril a situação dos alunos 
(aprovação, reprovação e 
abandono) informada na 
segunda etapa do Censo 
Escolar 2013. Caso haja 
necessidade, os dados de-
vem ser retificados. O prazo 
também é uma oportunida-

de para que as escolas que 
ainda não concluíram o pre-
enchimento da situação do 
aluno possam encaminhar 
as informações.

A primeira etapa do Cen-
so Escolar, realizado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
coleta dados sobre alunos, 
professores, turmas e esco-
las. A segunda fase verifica 
o que aconteceu com os 

alunos matriculados ao fim 
do ano letivo.

Os dados da segunda 
etapa fazem parte do Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
indicador referência para 
as metas do Plano de De-
senvolvimento da Educa-
ção (PDE), do Ministério 
da Educação. O Ideb será 
calculado este ano. Além 
disto, o governo federal 
util iza o Censo Escolar 

para estabelecer políticas 
públicas para a educação 
básica, por ser um instru-
mento de coleta para um 
quadro completo sobre 
alunos, professores, tur-
mas e escolas.

Para avaliar os dados 
informados e realizar al-
terações, caso necessário, 
basta entrar diretamente 
no módulo Situação do Alu-
no do Sistema Educacenso, 
no portal do Inep. 

‘Portas Abertas’ espera dez mil visitantes
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A 5ª edição da “Fatec de 
portas abertas”, iniciativa 
que faz parte do programa 
“A universidade e as profis-
sões”, será realizada no dia 
9 de maio, sexta-feira, para 
que estudantes, familiares e 
comunidade possam conhe-
cer a Fatec “Arthur de Aze-
vedo” e visitar os stands das 
44 empresas da região que 
vão expor seus trabalhos e 
inovações tecnológicas. Os 
stands ficarão abrigados 
em uma tenda de 600 m² 
dentro do ginásio e área 
externa da faculdade. 

A programação incluirá 
palestras, visitas monitora-

das às instalações da Fatec 
e atrações das próprias 
corporações.  “Só posso 
adiantar que as inovações 
vão interagir bastante com 
o público”, comentou o dire-
tor André Giraldi. A expec-
tativa da direção é reunir 
até dez mil pessoas. Em 
2013, a faculdade recebeu 
cerca de oito mil visitan-
tes.

No ano passado, 40 em-
presas participaram do 
evento que, neste ano, já 
conta com 44, sendo que 
30% delas fazem parte 
da área de Tecnologia da 
Informação (TI). Para esta 
edição, novas parcerias fo-
ram firmadas com a Stabra 

– Máquinas e Equipamen-
tos para Feno e Pré Seca-
dos, Ogramac Engenharia 
de Superfície, Klint, Iscar, 
Sandvik, Morecap, Clyde 
Bergemann, English Expe-
rience e Chocolates Brasil 
Cacau.

Segundo Giraldi, alunos 
do 2° e 3° ano do Ensino 
Médio de escolas das ci-
dades de Santo Antônio 
de Posse, Amparo, Itapira, 
Holambra,  Mogi Guaçu, 
Conchal e Serra Negra estão 
confirmados para a visita. 

A ideia, lançada por Gi-
raldi no ano de 2008, foi 
inspirada no Unicamp de 
Portas Abertas (UPA) e co-
meçou apenas com oito em-

presas participantes. “É um 
projeto social que também 
incentiva o jovem a estudar 
e a se inserir no mercado de 
trabalho”, aponta o diretor. 

Para Giraldi, o “Portas 
Abertas”, um dos primeiros 
eventos do gênero realiza-
do dentro do Centro Paula 
Souza, ganha cada vez mais 
reconhecimento das em-
presas, que buscam pelo 
profissional qualificado, e 
das cidades da região, que 
cedem o transporte para 
que os estudantes possam 
visitar a Fatec Mogi Mirim. 
“Isso mostra que estamos 
virando um polo de referên-
cia tecnológica”, destaca.

O evento será realizado 

nos períodos da manhã, 
tarde e noite, nos horários 
das 8h30 às 11h, 13h30 
às 16h30 e das 18h30 às 
21h30, com apoio do Cen-
tro Paula Souza junto ao Go-
verno do Estado, Prefeitura 
de Mogi Mirim e das Escolas 
Técnicas (Etecs) “Pedro 
Ferreira Alves”, “Euro Al-
bino de Souza”, de Mogi 
Guaçu, “Arnaldo Pereira 
Cheregatti”, de Aguaí, “João 
Maria Stevanatto”, de Itapi-
ra, e também da Faculdade 
de Tecnologia (Fatec) de 
Itapira. As unidades tam-
bém trarão stands dos pro-
jetos e cursos oferecidos 
em suas grades. A entrada 
é gratuita.

SELEÇÃO
A empresa Ativa Tecno-

logia e Serviços, em parce-
ria com a HP, já começou 
a selecionar 70 estudantes 
da área de Tecnologia da 
Informação (TI) para atuar 
no Data Center Itaú, recen-
temente construído no mu-
nicípio. No dia 11 de abril, 
alunos do curso matutino de 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas participaram 
de uma palestra sobre as 
vagas disponíveis. Segundo 
Giraldi, a Fatec tem mais 
de 80 convênios assinados 
para estágios com empresas 
da região e mais de 90% dos 
seus alunos estão inseridos 
no mercado de trabalho.

Secretaria de SP entrega 56 veículos para 
transporte de alunos atendidos por Apaes
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A Secretaria da Edu-
cação do Estado de São 
Paulo entregou 272 ve-
ículos para transporte 
de crianças e jovens às 
Associação de  Pais  e 
Amigos dos Excepcio-
nais (Apaes) e outras 
entidades assistenciais 
de 262 municípios pau-

listas. A iniciativa tem 
como objetivo aprimo-
rar o serviço oferecido a 
28 mil alunos atendidos 
nas instituições conve-
niadas. Para a região de 
Campinas, foram distri-
buídos 56 veículos, com 
investimento de R$ 8,5 
milhões, sendo que um 
deles  foi  destinado à 
Apae de Mogi Mirim.

O investimento total 
foi  de mais de R$ 41 
milhões para a compra 
dos veículos. São três 
modelos de transpor-
te ,  com dez ,  15 e  23 
lugares. Atualmente, a 
Secretaria possui con-
vê n i o s  c o m  A p a e s  e 
outras entidades assis-
tenciais no valor total 
de R$ 115 milhões ao 

ano. 
As instituições aten-

dem cerca  de  28 mil 
estudantes em todo o 
Estado. Todas as insti-
tuições oferecem aten-
dimento pedagógico e 
educacional para crian-
ças e jovens com defi-
ciência motora, visual, 
mental  ou audit iva  e 
também para autistas. Investimento total do Governo do Estado foi mais de R$ 41 milhões

Alunos da Fatec e Etec visitam unidade móvel de tecnologia
Uma Unidade Móvel 

de Difusão Tecnológica 
(UMDT), instalada até on-
tem no estacionamento da 
Fatec “Arthur de Azeve-
do”, atendeu cerca de mil 
estudantes dos cursos de 
Projetos Mecânicos e Me-
cânica de Precisão.

Pela primeira vez na 
cidade, professores e alu-
nos tiveram a chance de 
participar de uma semana 
de atualização tecnológica 
gratuita, visitando uma 
mostra de equipamentos 
de Usinagem CNC (Con-
trole Numérico Computa-
dorizado). 

A iniciativa é fruto da 

parceria entre a líder em 
m á q u i n a s - f e r ra m e n t a 
DEB’MAQ e a Fatec de 
Mogi Mirim, com objetivo 
de difundir tecnologia e 
auxiliar na modernização 
do setor produtivo, a par-
tir de novas técnicas de 
manufatura. 

A UMDT faz parte do 
projeto de estímulo à for-
mação profissional man-
tido pela DEB’MAQ, in-
dústria fundada em 1997, 
referência no setor metal 
mecânico. A unidade é um 
caminhão cuja carroceria 
adaptada comporta quatro 
equipamentos utilizados 
em usinagem e oferece 

ferramentas e softwares de 
última geração. “Essas tec-
nologias são amplamente 
utilizadas pelas indústrias 
locais e da região. Além das 
demonstrações de funcio-
namento das máquinas, os 
jovens puderam acompa-
nhar na prática o conteúdo 
aprendido em sala de aula”, 
destacou o diretor da Fa-
tec, André Giraldi. 

Segundo Giraldi, a fa-
culdade já investiu R$ 
252 mil  na compra de 
quatro tornos mecânicos, 
equipamentos que aten-
dem aos requisitos das 
aulas práticas. “Já estamos 
em processo de licitação 

para adquirir outros três”, 
acrescentou o diretor. 

O instrutor técnico da 
unidade, Orlando Versori 
Aranha, explica que o tor-
no CNC é capaz de progra-
mar, por meio de coorde-
nadas, todo perfil da peça, 
transformando uma barra 
de metal em uma pequena 
garrafa de refrigerante. 

A unidade móvel tam-
bém recebeu a visita de 
alunos dos cursos de Me-
cânica, Mecatrônica e Au-
tomação da Etec “Pedro 
Ferreira Alves”. A intenção 
de Giraldi é trazer outros 
laboratórios móveis até o 
final deste ano. (APM) O instrutor técnico da UMDT, Orlando Versori, e o diretor André Giraldi

A2 Fotografi a / José Luis da Conceiçao


