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o sucesso de um intercâmbio

Quer desenvolver um intercâmbio
virtual? Instituições de Ensino
estrangeiras buscam professores
nas Fatecs em diversas áreas, como:
•
Competências interculturais
•
Mineração e geoprocessamento
•
Mapa de riscos
•
Saúde
•
Artes
•
Álgebra e Cálculo
•
História e Ciência Política

virtual soma planejamento e

Caso tenha interesse, basta escrever
para cesu.pci@cps.sp.gov.br e juntarse às nossas equipes no Teams.
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Intercâmbios Virtuais: pesquisa 2020
Ao término dos Projetos Colaborativos Internacionais realizados no segundo semestre de 2020,
estudantes e professores responsáveis pelos Intercâmbios Virtuais nas 20 Fatecs participantes
foram convidados a responder a uma pesquisa de percepção. Dos 34 professores, 25
responderam; dos 833 alunos, aproximadamente 400 retornaram o questionário. A seguir, uma
síntese dos principais resultados.

PROFESSORES

ALUNOS

100%

79% indicariam a
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experiência para outros docentes
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concordam totalmente
que as colaborações
contribuem para pesquisas
na área do professor

63%

acham que o
Intercâmbio virtual melhora
desempenho acadêmico

92%

concordam totalmente
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Ferramentas digitais mais utilizadas
Whatsapp

E-mail

Zoom
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Joelson Alves do Nascimento,
docente da Fatec Barueri

