Seminário Internacional de
Tecnologia, Educação e Sociedade
Gestão Criativa e Formação Profissional Contemporânea

A Fatec Itaquaquecetuba comemorou seus 14 anos com o Seminário
Internacional Tecnologia, Educação e Sociedade, ocorrido no período de 29 a 31 de
março de 2021. Nesta terceira edição, exclusivamente pela Plataforma Teams, o tema
Gestão Criativa e Formação Profissional Contemporânea tinha por expectativa atualizar
os processos de ensino-aprendizagem para a formação educacional tecnológica. O
objetivo do evento foi promover um debate virtual entre professores/as, alunos/as e
profissionais convidados.
Na Mesa De Abertura, houve a ilustre presença do professor doutor Rafael
Ferreira Alves, Coordenador técnico da CESU – Unidade de Ensino Superior de
Graduação – Órgão responsável pelas ações das Faculdades de Tecnologia do Centro
Paula Souza – CPS. Também, esteve presente a professora mestre Marta Silva, Gestora
Pedagógica Regional NRA 4, Zona Leste/SP – CPS e a professora doutora Sonia Maria
Alvarez, Diretora da Fatec Itaquaquecetuba.

Tivemos representações estrangeiras de alguns países da América: Argentina,
Bolívia, Estados Unidos e México. Também, contamos com a participação de
pesquisadores/as das regiões do Brasil: Nordeste (Ceará) e Sul (Rio Grande do Sul) e
Sudeste (Espirito Santo e São Paulo). A Conferência Internacional foi realizada pelo
professor doutor Rick Santos da State University of New York, SUNY.

Notícia
Figura 1 – Mesa de Abertura

Fonte: Imagem da Pataforma Teams

193
® REGIT, Fatec-Itaquaquecetuba, SP, v. 15, n. 1, p. 192-194, jan/jun 2021

Notícia

Evidente que isso somente foi possível com participações efetivas de
professores/as do Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação
Profissional – Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa/CPS, das Fatecs:
Americana, Fatec Ferraz de Vasconcelos Ipiranga, Mogi das Cruzes, Praia Grande. Além
disso, também participaram o Programa de Projetos Colaborativos Internacionais – PCIs
e a Área de Internacionalização do CPS – Arinter. Essas parcerias contribuem
significativamente para o desenvolvimento efetivo dos resultados.

Vários temas e abordagens surgiram ao longo desses três dias como: ativismo
cultural, criatividade, competência intercultural, cultural digital, decolonização,
ensinânça, estratégia de mercado, feminicídio, desigualdade social, diversidade cultural,
ideologia, intercâmbio internacional, integração multicultural, metodologia, processo de
ensino-aprendizagem, responsabilidade social, entre outros.
Além da Conferência internacional, foi organizado um workshop criativo, uma
atividade cultural e seis mesas: 1 – Contexto: cultura, trabalho e educação; 2 – Tema: o
que é gestão criativa? 3 – Educação profissional: emergências e desafios; 4 – Educação
superior e sociedade: expectativas, oportunidades e interfaces; 5 – Persona alumni:
fatecanos de Itaquaquecetuba; 6 – Projetos Colaborativos Internacionais – PCIs.
Como resultado das apresentações e discussões, os textos estão publicados no link
https://sidtes.wordpress.com/, em formato Anais do evento. E o evento pode ser acessado
no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6LUrLB2BOaw_J_LOHyaisA. Mas,
o mais importante foi a expressiva participação de alunos e ex-alunos.
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