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No período do dia 5 a 11 de outubro foi realizada na Etec 
Antonio Devisate, a sensibilização e a ação em prol da 
doação de sangue e cadastramento de doadores de 
medula óssea junto ao Hemocentro de Marília, esta que 
se encontra com baixo estoque de bolsas de sangue. A 
iniciativa e organização partiram do Trabalho de 
Conclusão de Curso dos alunos do 4º módulo do curso 
Técnico em Enfermagem, cujo tema aborda a “Captação 
de doação de medula óssea e de sangue”. A parceira 
com o Hemocentro teve o intuito de contribuir com o 
aumento do número de doadores para quebrar tabus 
sobre as doações. No dia 10 e 11 foram 
aproximadamente 150 alunos voluntários de todos os 
cursos conduzidos com o ônibus do Hemocentro, para a 

doação de sangue e cadastramento de medula óssea.  

 

                

No período de 02 a 09 de setembro na Etec-Sede e no dia 08 de outubro na Expansão foram realizados, por iniciativa 
dos alunos, o mutirão da limpeza a fim de conservar e tornar o ambiente de estudo mais agradável. Por meio de 
análise, a instituição identificou a necessidade da conscientização dos alunos na manutenção da limpeza dos 
ambientes. Estes, cientes da situação, sugeriram a iniciativa do mutirão de limpeza, com participação de 
coordenadores e professores.  

A Etec Antonio Devisate procura desenvolver a visão crítica dos alunos, porém incentivamos para obterem uma 
postura correta na busca de soluções. São apresentados os problemas em reuniões, mas com o trabalho em grupo e 



gestão participava, os próprios alunos também apresentam soluções, fortalecendo o desenvolvimento de 
competências necessárias para o mercado de trabalho. 

Dia 14 de outubro foi o encerramento da 1ª turma do 

Programa Jovem Talento da Spaipa Bebidas Brasileiras 

S/A, unidade Marília, com a formação de 28 alunos que 

foram selecionados pelo processo seletivo da própria 

empresa. Este tipo de parceria foi o primeiro do Centro 

Paula Souza, que funcionará como modelo para que 

outras empresas possam firmar parcerias na oferta da 

formação de aprendizes em conformidade à Lei do 

Aprendiz (Decreto nº 5.598 de 01 de dezembro de 
2005).  
 

O Decreto em referência, publicado em 2 de dezembro 
de 2005, regulamenta as disposições dos arts. 428 e 
429 da Consolidação das Leis do Trabalho, referentes à 
contratação de menores aprendizes, assim 
considerados o maior de 14 e menor de 24 anos (de 

acordo com o Decreto mencionado) e que celebre o Contrato de Aprendizagem, nos termos da lei. 

A segunda turma já está formada e em breve iniciaremos as atividades assim após a finalização o contrato da matriz 
em Curitiba com o Centro Paula Souza. 

 
 

 
Devido a imprevisto com integrante da Banda, a apresentação 
foi remarcada para o dia 25 de outubro, no espaço cultural de 
Marília nos horários das 14h e 19h30, para alunos, amigos e 
familiares, lembrando que a apresentação é uma opção cultural 
aos alunos apreciadores do estilo Stand up Comedy Musical. A 
censura é 14 anos, sendo assim, os professores estarão sala 
de aula para criar mais uma alternativa, ao atender a 
programação normal de aula. 
O Projeto “Três Caras vai à escola” atende à Lei de incentivo à 
cultura do Ministério da Cultura (PRONAC nº 101.612), tem 
como objetivo prioritário levar aos estudantes acima de 14 anos 
da Rede Pública de Ensino um espetáculo cultural de “stand up 
comedy musical” apresentado pela banda TRÊS CARAS, esta 
com músicos experientes e que atuam no segmento a cerca de 
10 anos. Aproximar os menos favorecidos de eventos culturais 



de humor teatral que usam linguagem musical para propiciar momentos de descontração e alegria, além de colaborar 
na inserção do jovem na sociedade e despertar talentos adormecidos. Salientar oportunidade ímpar de acesso aos 
jovens, vez que tais espetáculos, quando muito, só são vistos pelas telas da TV.        
Com repertório pouco provável e doses cavalares de bom humor; com muita cara de pau regada a sarcasmo e ironia. 
O trio são: Alessandro Ribeiro (bateria e vocais); Fernando Sanini (guitarra e voz); e Marcello Cassino (baixo e 
vocais). 
A apresentação é gratuita para a Unidade Escolar e amigos, que conta com o apoio da Secretaria Municipal da 
Cultura e Turismo. 
 

 
O evento acontece entre os dias 17 a 20 de outubro na Etec-Sede, com 
a coordenação de Mário Tedesco - Professor e Coordenador de Área, e 
dos professores dos cursos Técnicos em Administração e 
Contabilidade. A programação segue abaixo:  
 
Dia 17/10/2011 

Palestrante: 
JOSE LUIZ YANAGUIZAWA 
OCUPAÇÃO; Professor do Univem e coordenador do Curso de 
Administração. 
Palestra/tema: Sistema Toyota de produção/Just in time 
Início: 20h00min  
 

 
 
Dia 18/10/11- 20h00min 
Palestrante: ANDRÉ LUIS CASTELI ROSA 
Titulação: Mestre 
Ocupação: Professor Mestre na Pós Graduação do Univem. 
Palestra/tema: O Cenário Econômico Mundial/ A crise de 2008, a crise atual na Europa e os mecanismos de 
controle. 
 
Dia 19/10/11 - 20h00min 
Palestrante: SANDRA MARIA BENETTI 
Titulação: Psicóloga formada pela USC de Bauru; Pós em Psicologia Organizacional pela PUC de São Paulo; Pós em 
Recursos Humanos pela USC de Bauru; MBA em Marketing pela FGV. 
Ocupação: Diretora proprietária da Eficiência Recursos Humanos. 
Palestra/tema: A busca da felicidade no trabalho. 
 
Dia 20/10/11 - 20h00min 
Palestrante:IVAN EVANGELISTA JUNIOR 
Ocupação: Gerente de Marketing e chefe de Gabinete do Reitor do Univem 
Palestra/tema: Campanha - como desenvolver uma campanha de marketing 
 

A escola Orbe em parceria com o Projeto Reciclaetec 
realizou o trabalho de montagem de um robô com peça que 
não teriam mais utilidade, com o intuito de divulgar e 
conscientizar as crianças, por meio de palestra realizada 
pelo Prof. Fábio Moura no dia 08 de setembro, sobre a 
destinação do lixo eletrônico e os danos causados no meio 
ambiente quando descartados incorretamente. No dia 08 de 
outubro, o Projeto foi apresentado na Feira de Projetos da 
Orbe, com presença de pais e convidados, onde fomos 
representados pela aluna Keiti, ex-aluno Renato e 
professora Silvana Festa, das 8h às 17h. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
O Simpósio Raízes, Retratos e Evolução em Cem Anos da Educação Profissional Pública no Estado de São Paulo 
conta com as inscrições de trabalhos de docentes e discentes, que desenvolveram projetos referentes aos estudos e 
pesquisas no campo de memórias e história da educação profissional nas escolas técnicas da rede do Centro Paula 
Souza, bem como trabalhos que têm interesse em contar a origem e a história de personalidades marcantes de suas 
escolas técnicas ou tecnológicas, ao longo do tempo, de acordo com as normas estabelecidas no evento, visando 
comemorar os 100 anos da educação profissional pública no estado de São Paulo. 
Os trabalhos aprovados para o Simpósio 100 Anos de Educação Profissional da Etec Antonio Devisate, nos 
diferentes eixos temáticos: 

 Etec Trabalho aceito Professor Categoria 

031 - Etec Antonio 

Devisate 

Reciclatec - reciclagem do lixo 

eletrônico 

Fabio Henrique Zanella 

Moura 

Pôster 

031 - Etec Antonio 

Devisate 

Sala Ambiente Secretariado Conceição Aparecida 

Geraldina Alves 

Pôster 

 

Parabenizamos a iniciativa de todos os participantes. 
 

 

  

   

SEMANA  JURÍDICA   

  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  18 19 20 21 

PALESTRA  ABERTURA DA 
SEMANA 

DR ROSSANA RODRIGUES 
ROSSINI CAMACHO   

 "LEI MARIA DA PENHA"  

JOSÉ ALFREDO DE ARAÚJO 
SANT’ANA  

 “DIREITO DO 
CONSUMIDOR – 
DEVOLUÇÃO DE 

PRODUTOS NAS COMPRAS 
VIA INTERNET”   

MARCELO DE SOUZA CARNEIRO   
 "CRISE DO PODER JUDICIÁRIO E 

OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE 

CONFLITOS"  

INTERVALO   OAB     

PALESTRA  

ADRIANO DORETTO 
ROCHA  

 “INTRODUÇÃO AO 
DIREITO AMBIENTAL” 

TAYON SOFFERNER 
BERLANGA  

 "FORMAÇÃO DA 
FAMÍLIA SEM O 

CASAMENTO"  

LUIS CARLOS DE PAULA E 
SILVA  

"RESPONSABILIDADE 
SOCIAL NA DOAÇÃO DE 

ORGÃOS"  

IVAN EVANGELISTA - 
FUNDAÇÃO  UNIVEM  

 MOTIVAÇÃO  

  

  

 

  

  

  



 
 

 
 

 
 

A aluna Conceição Aparecida G. Alves do no último módulo de 
Técnico em Secretariado na Etec Antonio Devisate e aluna do 2° 
módulo de Design Gráfico no Univem, foi vencedora do concurso 
“Plakatwettbewerb Alemão no CEL”, ocorrido durante o mês de 
maio a julho de 2011, promovido pelo CEL ( Centro de Línguas). 
O CEL é um projeto da Unesp voltado para a formação de 
estudantes da Rede de Ensino Público em línguas estrangeiras 
gratuitamente, realizado na EE Monsenhor Bicudo. O cartaz 
desenvolvido por nossa aluna contou com a colaboração dos 
alunos Christian Maier e o Leandro Jorge de sua turma de 
línguas, além da professora de alemão Érika Köhle.  
“Foi graças a essa parceria da Etec Antonio Devisate e o CEL, 
que consegui participar e o processo de inscrição intermediado 
pela professora” – relata a aluna Conceição.  
O concurso tem como objetivo divulgar e informar sobre os 
cursos de Alemão nos Centros de Ensino de Línguas (CEL) das 
escolas de rede pública estadual no Estado de São Paulo e de 
incentivar novas matrículas. O cartaz está sendo editado para 
ser multiplicado e distribuído nas escolas da rede pública de 
ensino do Estado de São Paulo de 2012 a 2013.  
 

A Superação 

 

Conceição supera desafios diários. Conciliar o ensino superior, o 
ensino técnico, o estudo em línguas, realizar o TCC no Curso de 
Secretariado, além de ser mãe e esposa. Mas, segundo 
Conceição, essa correria é benéfica para aperfeiçoar seus 
conhecimentos e ganhar forças frente a novos desafios. Não 

está trabalhando no momento, pois tem somente o período da manhã disponível e ainda não surgiram oportunidades.  
 

Criação do Cartaz 

 

As ideias que nortearam a proposta do cartaz foram baseadas nas cores da bandeira do 
Brasil e da Alemanha e alfabeto que poderiam ser reunidos um com o outro sem nenhum 
problema de entendimento para o público alvo, tudo agregado a uma forma de um rosto onde 
se nota uma pessoa brasileira com língua alemã através das cores. Nesta questão foi 
possível expressar que todo brasileiro, ao fazer o curso no CEL, sairá falando a língua alemã.  
A letra “A” sai da boca, dentre um montante de letras do alfabeto alemão e português (que 
dão a intenção de caça palavras), como elemento para as duas palavras “aprenda” e 
“alemão”, com cores diferentes do restante das letras para chamar ainda mais a atenção, 
como foco principal. 
A premiação do cartaz foi uma semana de curso de alemão em Gramado-RS e R$300,00 em 
dinheiro. 
 

 

Estilo de vida  

 

Conceição ainda deixa um pensamento para incentivar a todo a superar desafios: “Correr riscos: você não pode 
perder o que não conseguiu alcançar, então você só tem a ganhar algo com a tentativa, nem que seja apenas como 
experiências. Não tenham medo de assumir riscos!”. 


