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Aluno Claudio Lima 
faz intercâmbio no 

México
Discente desenvolve projeto de 

sucesso para instituição e recebe 
convite para fazer mestrado

Claudio Lima, formando do curso Superior de 
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, 
foi selecionado e esteve por seis meses no Instituto 
Superior Tecnológico de Poza Rica, no México.

O aluno recebeu uma bolsa para estudar. Durante a 
estadia, desenvolveu um projeto na Instituição para 
a área fi nanceira, que já está em uso.

O sucesso do projeto rendeu ao aluno o convite para cursar o mestrado. Claudio 
está de malas prontas e embarca ainda no mês de agosto.

“A experiência é espetacular. Eu recomendo a todos os alunos. É possível crescer 
nos âmbitos pessoal e profi ssional, além de conhecer pessoas de diversas partes do 
mundo e ainda aprender outros idiomas. Eu agora falo inglês e espanhol fl uentemente”, 
garante.

O Professor José Carlos Caetano ressalta a importância do intercâmbio para a carreira 
profi ssional e exorta outros alunos a fazerem o mesmo. “Continuaremos infl uenciando 
diretamente nossos alunos a participarem dos programas de intercâmbios. Assim, 
abrimos novas perspectivas dentro de suas áreas de formação, mostrando a 
importância e urgência da globalização do conhecimento”, fi naliza.

Alunos vivenciam 
cotidiano de 

defi cientes visuais
Alunos do curso de Educação Física saíram 
pelo Campus Chácara Flora vivenciando os 

estigmas e as 
dificuldades 
que os portadores de necessidades especiais, neste 
caso, defi cientes visuais possuem. Sob a orientação 
do professor Diego, responsável pela disciplina, 
a proposta tem por objetivo formar profi ssionais 
mais preparados.

“Acredito que esta experiência foi de grande 
valia tanto para os meus alunos, como para os 
demais alunos do campus, que se mostraram 
bem interessados no que estava acontecendo”, 
fi naliza.
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Claudio ao lado dos amigos, no México

Professor Diego e alunos durante aula


