A temporada 2014 da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo
será especial: haverá 79 programas
diferentes, incluindo concertos sinfônicos, de câmara, recitais e apresentação dos corais. A programação
inclui turnê por seis capitais brasileiras, discos para a gravadora Naxos, e
dois registros para o selo Decca, um
deles em comemoração aos 70 anos
do pianista Nelson Freire, um dos 70
artistas convidados.
Entre os solistas, a maior parte
é de pianistas, destaque para nomes
consagrados como Nicolai Lugansky,
Fábio Martino, Dmitri Maiboroda,
Stephen Hough Jeremy Denk e Lars
Vogt. O francês Jean-Efflam Bavouzet
será o artista em residência.
Na lista dos regentes, vale registrar
a volta do jovem brasileiro radicado em
Boston, Marcelo Lehninger, que será o
maestro de um dos discos a ser gravado para a Decca, com solos de Nelson
Freire. Isaac Karabtchevsky segue como
regente convidado informal, dando
sequência à gravação da integral sinfônica de Villa-Lobos. Haverá ciclos
comemorativos pela ocasião do aniversário de 60 anos da Osesp, entre eles,
breve seleção de obras de autores brasileiros compostas em 1954.
O compositor visitante do ano
será o escocês James MacMillan, que
terá suas obras regidas por Marin
Alsop. Outra atração é Leonard
Bernstein, um dos grandes nomes da
música no século 20 e professor de
Marin Alsop. Ele foi escolhido como
compositor transversal. A abertura
oficial da temporada será no dia 13 de
março, mas a partir de 6 de fevereiro
haverá uma série de concertos a preços populares.
Primeira fase: renovação e troca
apenas para assinantes da temporada
2013. De 28/10 a 18/11. Segunda fase:
compra para novos assinantes. De 3 a
20/12, preços promocionais; de 21/12
a 17/1, preços integrais. Informações:
Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes,
16 – telefone (11) 3223-3966 ou pelo
site www.osesp.art.br.

Cultura recebe
inscrições de artistas
A Secretaria da Cultura começa a
preparar três grandes programações
culturais de 2014 e abre as inscrições
para os artistas interessados em participar do Cultura Livre SP, Circuito
Cultural Paulista e Virada Cultural
Paulista no próximo ano. Os três projetos recebem inscrições de espetáculos de música, dança, teatro e circo.
A Virada ainda tem espaço para artes
visuais e performances e o Cultura
Livre contempla oficinas e atividades
literárias. Mais informações pelo site
www.apaacultural.org.br.
Os interessados em participar do
Cultura Livre SP, que leva atividades
culturais gratuitas a cinco parques da
capital e à Praça da Esperança durante os finais de semana da primavera e
verão, podem se inscrever até o dia 26.
Os artistas que têm como foco
a Virada Cultural Paulista, que em
2013 levou mais de mil atividades a
25 cidades do Estado de São Paulo e o
Circuito Cultural Paulista, que neste
ano atingirá mais de 100 cidades do
interior e do litoral com 720 espetáculos, devem se cadastrar até o dia 13
de dezembro.
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Escola de Negócios
do Sebrae, localizada
nos Campos Elíseos
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Novidade na Fatec:
curso a distância

e modo pioneiro, o Centro Paula
Souza irá oferecer, em 2014, seu
primeiro curso superior em tecnologia a distância: Gestão Empresarial.
A portaria que credenciou as Faculdades de Tecnologia Estaduais (Fatecs)
a ministrá-lo foi publicada no dia 12
de setembro no Diário Oficial.

Formação em Gestão
Empresarial será oferecida
no Vestibular 2014;
aulas presenciais serão
ministradas na capital e
em outras dez Fatecs
O curso de Gestão Empresarial
inclui atividades presenciais e tem
carga de 2,8 mil horas de aula, a
mesma da formação presencial. No
total, entre 10% e 15% da formação
tecnológica compreende atividades
presenciais obrigatórias desenvolvidas nos polos de apoio da Fatec.
Inicialmente, serão abertas 600
vagas no próximo vestibular, com
inscrições previstas para este mês. As
aulas começam no primeiro semestre de 2014 nos seguintes polos:
capital (Fatec Tatuapé), Botucatu,
Franca, Indaiatuba, Itu, Marília,
Ourinhos, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, São José do Rio
Preto e Taquaritinga.
A cada semestre, mais vagas serão
oferecidas e novos polos, incluídos.
A meta é oferecer 6,4 mil vagas anuais. “A oferta de outros cursos superiores tecnológicos a distância também está em estudo pela instituição”,
disse Dilermando Piva, coordenador
de Ensino a Distância para o Ensino
Superior do Centro Paula Souza.
Mais de 80 professores de ensino superior da instituição foram treinados para elaborar o material didático do curso, que inclui vídeos de

Formação em empreendedorismo
Em 2014, uma parceria do Centro
Paula Souza com o Sebrae irá oferecer
cursos técnicos e tecnológicos na capital
para ajudar a formar empreendedores.
A proposta é oferecer formação superior inédita nas áreas ligadas à gestão
de negócios e inovação e formar pessoal qualificado para atuar na indústria,
comércio e serviço público.
Administrados pelo Centro Paula
Souza, os cursos serão oferecidos na
Escola de Negócios do Sebrae, localizada nos Campos Elíseos, bairro do
centro de São Paulo. A princípio, os
cursos em nível médio disponíveis são
Administração, Logística (ambos nas
modalidades técnico e médio integrado
ao técnico) e Marketing (apenas integrado). O nível superior tecnológico terá

Gestão de Negócios e Inovação e também
o curso de Marketing.
Vestibular e vestibulinho –
Para frequentar os cursos é preciso inscrever-se nos processos seletivos tradicionais
do Centro Paula Souza, que classifica os
estudantes para as Etecs e Fatecs. As inscrições para o Vestibular devem ser feitas
entre os dias 8 de outubro e 7 de novembro. Quem deseja cursar o nível médio/
técnico deve fazer o Vestibulinho, cujas
inscrições vão até 24 de outubro.
Além da escola-sede na capital, a parceria entre as instituições prevê uma rede
profissionalizante em todo o Estado e um
sistema de ensino a distância em 2014.
Para o ciclo de aulas que começará no ano
que vem, serão oferecidas 2 mil vagas.

resolução de problemas e apresentação de
disciplinas, animações e até mesmo jogos
virtuais. Adaptações foram feitas para o
ambiente virtual com base no curso tecnológico de Gestão Empresarial, oferecido
pelas Fatecs.

O mercado de trabalho inclui negócio
próprio (consultoria, turismo, comércio,
indústria etc.). E também médias e pequenas empresas; setor público e em entidades particulares, tais como cooperativas e
associações.

Gestão Empresarial – Na modalidade 100% presencial, o curso de Gestão
Empresarial é oferecido na capital (Fatec
Tatuapé) e em mais 13 cidades. As unidades que oferecem a formação são Americana, Catanduva, Cruzeiro, Garça, Guaratinguetá, Indaiatuba, Mococa, Piracicaba,
Praia Grande, Santos, São Sebastião, Sertãozinho e Tatuí.
A proposta do curso é preparar o tecnólogo para elaborar e executar planos
de negócios a partir de técnicas de gestão
empresarial em diversos processos. A lista
deles inclui comercializar, lidar com suprimentos, armazenar, movimentar materiais
e gerenciar recursos financeiros e humanos.
São características desejáveis a habilidade
para lidar com pessoas, ter capacidade de
comunicação, trabalhar em equipe, liderar,
negociar, buscar informações e tomar decisões a partir de contextos econômicos, políticos, culturais e sociais distintos.

Centro Paula Souza – Autarquia
paulista vinculada à Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia (SDECT), o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais. Comanda também em 285
municípios paulistas as classes descentralizadas. Estas unidades funcionam
com um ou mais cursos técnicos em parceria com prefeituras ou empresas, sob a
supervisão de uma Etec.
Atualmente, as Etecs atendem 226 mil
estudantes nos ensinos médio, técnico integrado ao médio e no ensino técnico, para os
setores industrial, agropecuário e de serviços, totalizando 127 opções de cursos. E nas
56 Fatecs, há 64 mil alunos matriculados
em 65 formações de graduação tecnológica.
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