
O COLÉGIO TÉCNICO 
 
O Colégio Técnico – CTIG – UNESP – oferece quatro 
Cursos de Ensino Médio Integrados ao Técnico nas 
modalidades Mecânica, Eletrônica, Eletroeletrônica e 
Automação Industrial. 
Os cursos funcionam em período integral com matrícula 
única – Médio e Técnico -, devendo ser concluído em 
três séries e realizar o estágio supervisionado de 480 
horas. 
O ingresso dos alunos no Colégio se dá por meio de 
Vestibulinho promovido  pela Fundação Vunesp, 
entidade da UNESP que organiza concursos e 
vestibulares. 
 
O VESTIBULINHO 
 
Neste ano o Vestibulinho tem sua inscrição através do 
site da Vunesp, devendo ser feito de 12 de setembro a 
21 de outubro e se destina aos candidatos que tenham 
completado o nono ano do Ensino Fundamental. 
As provas ocorrerão em 20/11/2016, das 14 h às 18h30. 
Os detalhes para inscrição e participação da prova 
podem ser observados no site www.vunesp.com.br 
 
SUSTENTABILIDADE TECNOLÓGICA 
 
Ciência e Tecnologia a serviço da 
Sustentabilidade 
 
A sustentabilidade, apresentada nos diversos fóruns 
nacionais e internacionais, criou parâmetros para nortear 
e redirecionar o avanço da tecnologia e da ciência, tendo 
como objetivos principais ações sociais justas, 
investimentos economicamente viáveis, respeito à 
diversidade do meio ambiente e com procedimentos 
ecológicos corretos. 
Embora diversos atores não coloquem como primordial a 
preocupação com a sustentabilidade, como vemos em 
conflitos existentes, entende-se que a sustentabilidade 
precisa avançar com uma visão social que transcenda a 
contemporaneidade e mire num planeta saudável 
também no futuro. 
Sob esse aspecto de responsabilidade, a SEMANA DE 
TECNOLOGIA 2016 vai além de discutir a produção 
tecnológica que tem a sustentabilidade meramente como 
adjetivo das ações e empreendimentos. 

É colocada aqui a sustentabilidade como agente 
principal, com o desenvolvimento técnico-científico a 
serviço do bem estar de todas as comunidades 
envolvidas e não, como vimos em alguns setores, a 
atividade técnica como prioritária na busca de riquezas, 
sem a preocupação rigorosa com os danos ambientais, 
sociais e climáticos. Destaca-se nesse caso a catástrofe 
de Mariana-MG, fruto de processos irresponsáveis. 
Trazemos para a discussão a Sustentabilidade como 
fator principal e processos tecnológicos que vão além da 
produção de riquezas, mas processos comprometidos 
em desenvolver tecnologias e equipamentos a serviço 
de um planeta saudável agora e no futuro.  
É possível que nossos técnicos e nossos pesquisadores 
desenvolvam métodos, equipamentos e processos 
tecnológicos que atendam as demandas e necessidades 
da sociedade sem provocar um futuro sombrio. Esse é o 
desafio do técnico moldado com os princípios da 
cidadania. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 

 
SEGUNDA – FEIRA = 17/10/16 
8h30 - Abertura Oficial 
 
9h00 - Palestra: “Energia Solar e Sustentabilidade” 
Técnico em Eletroeletrônica Leandro Pimenta de 
Carvalho 
 
10h30 - UNISAL  
Palestra: “Terminei o ensino técnico, e agora?” 
Profa. Paula Ferreira Amaral  
 
13h30 - UNISAL  
Oficina: “A importância de estar pronto para o mercado 
de trabalho”. 
 
TERÇA – FEIRA = 18/10/16 
8h00 – LIEBHERR 
Palestra: “A visão estratégica da TI nas indústrias”. 
Sra. Caroline Reis - MBA em Gerenciamento de Projeto 
- Gestão Empresarial – Técnica em Informática  
 
9h00 - AGC Vidros do Brasil  
Workshop de Recursos Humanos. 
Sra. Tania Santoni – Analista de Desenvolvimento 
Organizacional 

10h30 – USP/EEL  
Palestra: “Experiência Profissional e Influência do Curso 
Técnico”. 
Prof. Dr. Cleginaldo Pereira de Carvalho 
 
QUARTA – FEIRA = 19/10/16 
8h – FEG/UNESP 
Palestra: “Energias Renováveis para Pequenas 
Potências”. 
Prof. Dr. Teófilo Miguel de Souza 
 
9h00 - ETEC Prof. Alfredo de Barros Santos  
Palestra: “Design Aplicado ao Desenvolvimento de 
Software”. 
Prof. Ana Raquel Satim – Mestranda em Design, 
Tecnologia e Inovação 
 
10h30 - UNIFATEA – FATEC  
Palestra: “Metodologia e Desenvolvimento do Produto”. 
Prof. Adriano Sorbile – Mestre em Bioengenharia 
 
QUINTA – FEIRA 20/10/16 
8h00 - Rotary Club Lorena  
Palestra: “Intercâmbio Brasil – Alemanha”. 
Christiane Hub –  
 
9h00 – Palestra: “Segurança do trabalho na área de 
eletricidade”. 
Prof. Pasin 
 
10h30 – NOVELIS 
Palestra: “Produção de Alumínio e Reciclagem”. 
Téc. Eletroeletrônica Paulo Henrique de Carvalho 
 
 
SEXTA – FEIRA = 21/10/16 
8h00 – Mesa Redonda: “SUSTENTABILIDADE 
TECNOLÓGICA – Ciência e Tecnologia a Serviço da 
Sustentabilidade” 
 AGC Vidros do Brasil – LIEBHERR – UNISAL – 
USP/EEL – ETEC ABS – UNIFATEA – TEKNO – 
EMBRAER – NOVELIS - BASF 
 
ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 
Durante a semana diversas atividades temáticas e jogos 
serão desenvolvidos pelos alunos nas salas de aula e 
laboratórios do colégio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADORES DO EVENTO 
Professores e Alunos do CTIG - UNESP 

 
 
 
 
 

CTIG - UNESP 
Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333 

12.516-410 Guaratinguetá-SP 
Tel.: (12) 3123-2800 

www.feg.unesp.br/~ctig 
 


