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A Direção da Faculdade de Tecnologia “Dom Amaury Castanho” – Itu, torna pública 

que estão abertas as inscrições aos DISCENTES da Fatec Itu, para Programa de Estágio 

Voluntário, que terá como resultado final a “I Exposição de Educação Empreendedora e os 

Pioneiros do Município de Itu (SP): contribuição à valorização do patrimônio material e 

imaterial”. 

Olhar para o Brasil e compreender o papel dos pioneiros dos séculos XIX e XX, no que 

se refere ao empreendedorismo, é de grande relevância; não só pelo caráter de vanguarda que 

tiveram em relação ao seu tempo, mas também, a influência que exercem até os dias atuais. 

Desta forma, o Projeto aqui proposto, tem como finalidade central organizar uma Exposição, 

que evidenciará os pioneiros e empreendedores do Município de Itu (SP), como forma de 

contribuir à valorização do patrimônio material e imaterial, dando luz aos sujeitos que se 

dedicam a arte de empreender e desenvolver ações que enriquecem o patrimônio do 

Município. Outro aspecto diz respeito a realização de oficinas com as temáticas educação 

empreendedora e educação patrimonial durante o período da Exposição, estimulando com 

isso, a rede para novas descobertas e tomadas de atitude.  

Para a realização desse Projeto, destacam-se como fundamentação teórica referências 

apreendidas no II Curso de Atualização “Pioneirismo e Educação Empreendedora”, realizado 

pela FEAUSP (2019), referências sobre educação patrimonial, principalmente; seleção de 

alunos dos Cursos Superiores da Fatec Itu, com o objetivo de realizarem “estágio voluntário” e 

serem capacitados em relação aos temas e, assim, estarem envolvidos no planejamento de 

toda a exposição, bem como na sua execução e finalização; levantamento de dados por meio 

de pesquisas diretas e indiretas sobre os empreendedores do Município, levando a importância 

do contexto histórico e os elementos que compõe o espaço atual; envolver docentes e pessoas 

da comunidade que possam ministrar as oficinas propostas.  

A importância deste Projeto evidencia-se pelos temas educação empreendedora e 

educação patrimonial, como também, pelo fato da proposta ser uma atividade de extensão, já 

que o público esperado é a comunidade interna da Fatec Itu, bem como, comunidade externa 

em geral. 

Este Projeto tem 06 vagas disponíveis, sendo 04 vagas específicas ao Curso Superior 

de Eventos e 02 para os Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e/ou Gestão da 

Tecnologia da Informação. Os discentes dos outros Cursos Superiores da Fatec Itu poderão se 

inscrever e, caso selecionados, obterão certificados de Atividades Acadêmicas Científicas 

Culturais. 

Os discentes interessados em participar no desenvolvimento deste Projeto, deverão 

realizar as inscrições através do envio de manifestação de interesse no email: 



 
 
estagio@fatecitu.edu.br aos cuidados de Solange. O TÍTULO do email deverá ser: 

Manifestação de interesse_nome do candidato_curso. A resposta do aceite será divulgada 

por e-mail até o dia 15 de setembro de 2021.  

 

A seguir, apresenta-se informações para maiores esclarecimentos sobre as atividades 

a serem realizadas pelos discentes selecionados, bem como o cronograma.  

 

 

 

Objetivos do Projeto 

A realização desse Projeto tem como origem o despertar pela temática Pioneirismo e 

Educação Empreendedora promovida pelo Curso de Atualização realizado pela FEAUSP e visa 

a organização de Exposição, que evidenciará os Pioneiros e Empreendedores do Município de 

Itu (SP) e dará luz aos sujeitos que se dedicam a arte de empreender e realizar oficinas de 

Educação Empreendedora, durante o período da Exposição, estimulando com isso, a rede para 

novas descobertas e tomadas de atitude que proporcionem ações empreendedoras. Como 

grande parte do legado deixado por esses pioneiros são reconhecidos como patrimônio 

material e imaterial, também ampliaremos a nossa temática para a educação patrimonial. 

Para isso, propõe o levantamento de materiais diversos sobre personalidades que através de 

suas ações (atitude empreendedora) deixaram legados importantes no Município de Itu, com 

ênfase em diversas áreas: social, ambiental, cultural, econômico. As fontes serão em livros e 

registros publicados em revistas, jornais, entrevistas, vídeos, fotografias etc. Outros materiais 

também serão levantados em pesquisa direta junto as famílias das personalidades 

selecionadas. Destaca-se também a importância dos Museus de Itu como fonte de dados 

(Museu Republicano de Itu; MAHMI – Museu e Arquivo Histórico Municipal de Itu; Museu da 

Música de Itu; Museu Fundação Fábrica de Arte Marcos Amaro/FAMA; Museu Memória da 

Santa Casa de Misericórdia de Itu). Além da construção de Exposição destacando esses 

empreendedores e a proposição de Oficinas que promovam a educação empreendedora e a 

educação patrimonial, que serão realizadas durante a Exposição. 

 

 

Procedimentos Metodológicos  

Para a execução deste Projeto, pretende-se dividi-lo em 4 etapas: 

I- Capacitação dos estagiários(as) voluntários(s), com chamada por meio de Edital, 

para os Cursos Superiores de Eventos, Gestão Empresarial, Gestão de Tecnologia 

de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nesta etapa os 

estudantes terão contato com material bibliográfico sobre a temática de Educação 
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Empreendedora e Educação Patrimonial, assim como, terão acesso aos vídeos e 

material referente aos Empreendedores Pioneiros que foram evidenciados no II 

Curso de Atualização sobre “Pioneirismo e Educação Empreendedora” oferecido 

pela FEAUSP, que teve como base a compreensão do processo de 

desenvolvimento brasileiro, que passa necessariamente pelo conhecimento da 

história de êxitos dos grandes empresários Brasileiros, como destaca Jacques 

Marcovitch (2003) e que aqui, evidenciaremos os grandes personalidades do 

Município de Itu. 

II- Com apoio dos estagiários voluntários e docentes da Fatec Itu, construir oficinas e 

diversas atividades que possam despertar na comunidade interna da Fatec Itu, 

bem como, comunidade externa, com a finalidade principal de conhecer as 

diferentes experiências empreendedoras, dando destaque a importância ao 

patrimônio material e imaterial, bem como, “apurar a lente de observação” para 

identificar novas personalidades do Município de Itu. Essas oficinas e atividades 

serão realizadas durante o período da Exposição. 

III- Nessa etapa os estudantes voluntários realizarão levantamento de dados dos oito 

empreendedores (as) do Município de Itu (Anna Carolina Botelho Pacheco; José 

Ferraz de Almeida Júnior; Antônio Francisco de Paula Souza; Francisco Flaviano 

de Almeida - Simplício; Bento Dias Pacheco; Maria Célia Brunello Bombana; Maria 

Lúcia Almeida de Marins e Dias Caselli e Madre Maria Teodora Voiron ), realização 

de entrevistas, filmagens e fotografias. 

IV- Essa última etapa, diz respeito à Montagem da Exposição propriamente dita. Neste 

momento os estudantes voluntários (aqui se destacam os estudantes do Curso de 

Eventos), que irão organizar os espaços, as imagens (fotos, vídeos) e demais 

materiais levantados sobre os empreendedores do Município de Itu, com enfoque a 

educação patrimonial. A Exposição será organizada no espaço da Fatec Itu, assim 

como as atividades e oficinas previstas. 

 

Público-alvo 

* Docentes e funcionários administrativos e terceirizados da Fatec Itu 

* Estudantes dos Cursos Superiores Tecnológicos da Fatec Itu 

* Comunidade externa, já que a Exposição será aberta para o público em geral 

 

Resultados esperados 

- Fortalecer a construção da ideia de que o empreendedorismo não é só plano de negócios, 

que se destaca, principalmente pelo ganho individual, mas, principalmente, como potência por 

meio da “atitude empreendedora” que possibilita a construção e transformação social, 

ambiental e cultural pelo olhar coletivo e de maior interação, onde os registros destas ações 

são legados positivos e de grande valor para o lugar, a região, o país. Esses legados são, 



 
 
muitas vezes, reconhecidos como patrimônio material e imaterial, desta forma, a educação 

patrimonial também contribuirá neste processo de reconhecimento. 

- Possibilitar práticas profissionais, a partir do envolvimento de estagiários voluntários dos 

Cursos Tecnológicos da Fatec Itu, que poderão aplicar as competências adquiridas e criar 

novas ferramentas para serem desenvolvidas e aplicadas na Exposição, bem como, na 

realização das atividades que serão realizadas durante a Exposição. 

- Ampliar a discussão sobre a educação empreendedora e educação patrimonial, através da 

construção de espaços de diálogos, com a comunidade interna e do entorno da Fatec Itu. 

-Estimular o surgimento de novas atitudes empreendedoras, a partir da observação da 

Exposição e das atividades previstas com a temática em questão. 

 

Métricas para acompanhamento e Cronograma 

- setembro de 2021: seleção dos estagiários voluntários 

- outubro de 2021: capacitação dos estagiários voluntários  

- novembro a fevereiro de 2021: levantamento de dados de empreendedores do Município de 

Itu e realização entrevistas, filmagens e de fotografias. 

- março a maio de 2021: planejamento/organização das oficinas e atividades a serem 

realizadas durante a Exposição. Contato com o Sebrae de Itu para ser um apoiador no 

planejamento das atividades. 

- junho e julho de 2021: construção/montagem da Exposição  

- agosto de 2021: realização da Exposição 

 

* Dedicação prevista do estagiário(a) voluntário (a): 

6 horas semanais (4 semanas)= 24 horas/mês 

10 meses de desenvolvimento de todo o projeto= 240 horas de estágio 

 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Juliana Augusta Verona 

Diretora da Fatec Itu 

Responsável pelo desenvolvimento do Projeto contido neste Edital 


