Etec de São Vicente participa da Parada
Tecnológica com oficinas para população
Inscritos no evento organizado pela Prefeitura de São Vicente vão participar nesta
sexta e sábado de atividades na Etec Dra. Ruth Cardoso

A Escola Técnica Estadual (Etec) Dra. Ruth Cardoso sedia nesta sexta
e sábado, dias 25 e 26, palestras e oficinas para os participantes da
Parada Tecnológica, evento organizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do
Trabalho (Sedect) da Prefeitura de São Vicente.
O público-alvo das atividades são profissionais, estudantes, e
interessados em geral. Para participar, é necessário se inscrever pela
internet. As vagas são limitadas e a inscrição termina conforme as
turmas são preenchidas. No total, são oferecidas mais de 3 mil vagas
em 67 atividades distribuídas em 20 locais. Além da Etec de São
Vicente, a Parada Tecnológica conta com a parceria de outras
instituições de ensino localizadas no município. O evento teve início na
última segunda-feira, 21, e termina no sábado.
As palestras e oficinas programadas para a Etec serão ministradas por
professores da escola e outros especialistas em tecnologia. Serão
abordados temas, como jogos digitais, criação de sites, programação
para dispositivos mobile, realidade virtual, propriedade intelectual e
registro de marcas, entre outros assuntos.
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Atividades serão ministradas por professores da Escola Técnica Estadual Dra.
Ruth Cardoso e outros especialistas em tecnologia
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em aproximadamente 300 municípios
paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio
e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.
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