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EDUCAÇÃO INTERNACIONAL EM DEBATE
Entre abril e junho de 2022, Osvaldo Succi Junior, coordenador dos Projetos Colaborativos
Internacionais (PCIs/Cesu), divulgou experiências e aprendizados dos PCIs para a comunidade
acadêmica. Em 25 de abril, apresentou trabalho na Conferência 2022 da FAUBAI (Associação
Brasileira de Educação Internacional). Resumiu a história dos intercâmbios virtuais nas Fatecs,
desde a primeira colaboração, em 2013: “Aproximando futuros gestores internacionais”, entre
Fatec Americana e SUNY Ulster (EUA), venceu o Prêmio Santander Universidades.

Succi também expôs aspectos que contribuíram para a trajetória de sucesso dos PCIs nas Fatecs:
um dos principais fatores externos é a pandemia do COVID-19, que aumentou o interesse por
soluções tecnológicas para o ensino-aprendizagem (atualmente, a adaptação ao hibridismo
presencial e virtual agrega novos desafios para projetos de intercâmbio virtual). Entre os fatores
internos destaca-se a defesa, por parte do Centro Paula Souza, em manter aulas de inglês e
espanhol como parte dos currículos dos cursos. Some-se a isso o apoio da Unidade do Ensino
Superior de Graduação (Cesu) na ação junto às Regionais e às Unidades de Fatec e uma visão
diferenciada na gestão dos PCIs, que cria laços perenes com parceiros estabelecidos e busca
novas oportunidades nas instituições estrangeiras, gerando um fluxo constante de projetos.

Como resultado de persistência, ações planejadas e engajamento da equipe dos PCIs, a Unidade
do Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza alcançou, somente em 2021,
1.800 alunos de Fatecs envolvidos, com mais de 20 instituições de ensino superior internacionais,
em 69 PCIs (mundialmente conhecidos como Virtual Exchange – intercâmbios virtuais – ou COIL –
Collaborative Online International Learning).
Em 10 de maio, Succi Junior fez palestra na Fatec São Caetano do Sul, a convite da diretora da
unidade, Adriane Monteiro Fontana. Sintetizou a experiência da Cesu com Intercâmbios Virtuais,
ressaltou a importância de sair da zona de conforto para lidar com os parceiros, “afiar” percepções
culturais e habilidades linguísticas. Em 2 e 3 de junho, participou por videochamada do “Taller
Internacional de Docencia” organizado pela Uniminuto (Colômbia), cujo tema foi qualidade nos

projetos COIL. Presencialmente, na Colômbia, estavam Stephanie Doscher (Florida International
University – FIU/EUA) e Javier Guerrero (Uniminuto). Succi Junior ressaltou a importância das
colaborações Sul-Sul: países diferentes, desafios semelhantes.

Acima, um dos murais produzidos no workshop, cujo tema foi
qualidade nos projetos COIL. À direita, Javier Guerrero
(Uniminuto) e Stephanie Doscher (FIU), presentes no evento.
No canto inferior da imagem, Osvaldo Succi Junior (coordenador
dos PCIs/Cesu) participou do evento por videochamada

NOVAS COLABORAÇÕES COM PORTUGAL
A equipe dos PCIs/Cesu começou, em 2022, uma colaboração com o Instituto Superior D. Dinis
(ISDOM), em Portugal. É a terceira Instituição de Ensino Superior portuguesa a elaborar PCIs com
Fatecs: desde 2021, a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Viseu realizam projetos
com Fatecs, conforme noticiado, respectivamente, nas edições 12 e 6 de VEm:
https://cesu.cps.sp.gov.br/vem-newsletter-bimestral-dos-projetos-colaborativos-internacionais-pci/

Com os docentes do ISDOM e seus estudantes, estão trabalhando as Fatecs das cidades de
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lins, São Caetano do Sul e Sertãozinho. As unidades localizadas
em Cruzeiro, Guaratinguetá e Sertãozinho fazem estudos em gestão da produção industrial. Eis
alguns dos temas abordados: planejamento e controle de serigrafia em garrafas de vidro;
mapeamento dos processos de fabricação de um molde (e de seus sistemas de gerenciamento) e
alteração de layout para melhoria no fluxo de produção da indústria moveleira. Atuam com suas
turmas Aníbal Evaristo Fernandes (coordenador do curso de Gestão da Produção Industrial/GPI),
Leônidas Morais (Fatec Cruzeiro), Juliano Endrigo Sordan (coordenador do curso de GPI da Fatec
Sertãozinho) e Luiz Antônio Alvarenga (coordenador do curso de GPI da Fatec Guaratinguetá), com
a professora Arminda Pata (ISDOM).

Na Fatec de Guaratinguetá, existe mais um projeto, sobre processos, manufatura, embalagem e
desenvolvimento de produtos em polímeros e vidros. Os professores Rosinei Batista Ribeiro, Ana
Raquel Elisa Satim Rodrigues (Fatec Guaratinguetá), Susana Ramalho, Filipa Cardal e Antônio
Guilherme Cristiano (ISDOM) orientam quatro grupos de estudantes das duas instituições.
“Estudo comparativo sobre gestão dos resíduos sólidos em empresas brasileiras e portuguesas” é
o tema do PCI conduzido por Sandro da Silva Pinto (coordenador do curso de Gestão da Qualidade
da Fatec Lins) e Fernando Frachone Neves (coordenador do curso de Gestão Empresarial da Fatec
Sertãozinho), com Arminda Pata e José Mendes (ISDOM). Os docentes distribuíram informações
sobre políticas públicas e legislação relacionadas ao tema nos dois países, para que os estudantes

verifiquem o cumprimento dessas leis e diretrizes.
Paula Daniela da Silva Monciatti, professora do curso de Comércio Exterior da Fatec São Caetano
do Sul, pesquisa com Fernando Remondes (ISDOM) e seus alunos o fluxo de materiais e a gestão
de estoques da cadeia do vidro no setor metal-mecânico.
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