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Rua de acesso à Fatec Bragança Paulista é asfaltada

A Rua das Indústrias, 
via de acesso à Faculdade 
de Tecnologia de Bragança 
Paulista “Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira”, 
foi asfaltada. A prefeitura 
iniciou o trabalho de pavi-

mentação asfáltica em no-
vembro do ano passado e 
concluiu em abril.

A pavimentação as-
fáltica melhorou o acesso 
de pedestres e motoristas 
à Fatec Bragança Paulista, 

além de beneficiar fun-
cionários, alunos, visitantes 
e as empresas do entorno.

A vereadora Fabiana 
Alessandri foi responsável 
pela interlocução entre o 
Poder Público, a diretoria 

da Fatec Bragança Paulista 
e as empresas. O diretor da 
Fatec Bragança Paulista, 
Prof. Dr. Celso Minoru 
Hara, agradeceu o esforço 
da vereadora e da Prefei-
tura.

Aluna de Gestão Financeira ganha
bolsa de intercâmbio para Espanha

A aluna do 4º semestre de 
Gestão Financeira noturno da 
Fatec Bragança Paulista, Kátia 
Diniz da Silva, ganhou a Bolsa 
Top Espanha 2016 para fazer 
intercâmbio na Universidad de 
Salamanca, na Espanha.

De todas as Fates, foram 
selecionados apenas três estu-
dantes, um de Carapicuíba, um 
de Bragança Paulista e um de 
Praia Grande. Katia ficou em 
segundo lugar.

Com o intuito de promover 
a participação em curso de língua 
e cultura espanhola, a bolsa tem 
duração de três semanas.

O diretor da Fatec Bra-

gança Paulista, Prof. Dr. Celso 
Minoru Hara, parabenizou Ká-
tia. “É uma honra ter uma aluna 
selecionada. Espero que ela 
aproveite ao máximo essa opor-
tunidade”, afirmou.

Fatec Bragança Paulista oferece cursos 
gratuitos de programação e redação

A Fatec Bragança Pau-
lista está oferecendo até junho 
os cursos gratuitos de Oficina 
Primeiros Passos em Programa-
ção, Redação para Vestibulares 
e Formação de Corretores de 
Redação para Vestibulares.

Com orientação dos pro-
fessores Benedito Cristiano 
Aparecido Petroni, Cláudio 
Luis Vieira Oliveira e Cristina 
Becker Matos Nabarro, a Ofici-
na Primeiros Passos em Progra-
mação, de duração de três dias, 
é voltada para alunos dos 8º e 9º 
anos e do Ensino Médio. Nestas 
oficinas são abordados os con-
ceitos básicos de programação 

utilizando como ferramentas 
Scratch, Arduino e Scratch For 
Arduino (S4A). 

O curso de Redação para 
Vestibulares é destinado aos alu-
nos do Ensino Médio e egressos, 
e o de Formação de Corretores 
de Redação para Vestibulares é 
voltado a professores. Ambos 
são orientados pelo professor 
Luzimar Goulart Gouvêa e têm 
duração de cinco dias. O obje-
tivo desses cursos é apresentar 
os critérios mais empregados na 
correção de vestibulares ofici-
ais da rede pública e discutir as 
grades de correção de vestibu-
lares.


