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Circular nº 483/2018 – NPE  

Osasco, 11 de outubro de 2018. 

 

Srs. (as) Diretores (as) de Escola, 

Srs. (as) Professores (as) Coordenadores (as) 

 

Assunto:  Inscrições abertas para a 2ª Edição do STEM TechCamp Brasil 2019 - Até 05/11. 

 

A Senhora Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que está 

aberto o processo seletivo para a segunda edição do programa STEM TechCamp Brasil 2019. Podem 

participar gestores das Secretarias Estaduais de Educação e professores de escolas públicas de redes 

estaduais e de institutos federais. As inscrições vão até 5 de novembro e deverão ser realizadas no 

site. 

Com duração de 12 meses, o programa STEM TechCamp Brasil 2019 é uma iniciativa da 

Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil em parceria com o Laboratório de Sistemas 

Integráveis Tecnológicos (LSI-TEC) e apoio da Poli-USP, do Grupo +Unidos e do Consed. 

O Programa oferece ferramentas para o ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharias e 

Matemática para profissionais da educação básica e técnica da rede pública. Os educadores 

selecionados contarão com uma semana presencial de imersão, de 11 a 15 de fevereiro de 2019, na 

Universidade de São Paulo (USP), durante a qual terão atividades com as equipes do TechCamp de 

Washington (EUA) e especialistas selecionados pela USP, palestras com líderes educacionais e de 

empreendedorismo, discussões em grupo, construção de coletivas e dinâmicas utilizando técnicas de 

design thinking e elaboração da primeira versão das propostas de Planejamentos Estratégicos para 

implementação em suas respectivas comunidades escolares.  

Ressaltamos que todas as despesas relativas aos encontros do período de 11 a 15/02/2019, tais 

como passagens, diárias e atividades de formação, serão cobertas pelo programa. 

Desde já agradece a costumeira atenção e solicita a divulgação desta ação em suas unidades 

escolares.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Maristela Manfio Bonametti 

RG. 16.277.864 

Dirigente Regional de Ensino 

Em Exercício 

 

 

https://febrace.org.br/stemtechcampbrasil/2019/

