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Prazo para os estudantes universitários se candidatarem vai de 5 
a 15 de março

O Bolsa Universidade abre, em março, novas inscrições para 
bolsas destinadas a estudantes universitários interessados em 
atuar no Programa Escola da Família, que oferece atividades 
gratuitas a alunos e comunidades aos fins de semana em mais 
de 2,3 mil unidades escolares estaduais e municipais. O prazo de 
inscrição vai de 5 a 15 de março.

Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade o can-
didato deve preencher alguns requisitos: estar regularmente 
matriculado em curso de graduação de uma das instituições de 
ensino superior conveniadas com a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo e a Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE); não ser beneficiário de bolsa de estudos ou 
financiamento; não ter sido beneficiado pelo Bolsa Universida-

Bolsa Universidade abre inscrições para novas vagas
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de, exceto os que entraram em lista de espera em 2017; e ter 
disponibilidade para cumprir a carga de oito horas no sábado 
ou domingo.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso. 
Em contrapartida, o candidato irá atuar como educador universi-
tário em uma escola participante do Programa Escola da Família. 
A previsão é de que os bolsistas selecionados iniciem suas ativi-
dades nas escolas no dia 7 de abril.

Bolsa Universidade

O convênio entre a Secretaria da Educação e as instituições de en-
sino superior para viabilizar as bolsas aos universitários, que ano 
passado contou com mais de 10 mil beneficiados, é realizado por 
meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Produto técnico agora disponibiliza valores de material e mão de 
obra, além de serviços de manejo arbóreo para serem calculados

O orçamento virtual, produto técnico da Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE), acaba de lançar mais funcio-
nalidades a seus assinantes. A partir de agora, é possível orçar 
serviços de manejo arbóreo (paisagismo), como poda de árvores, 
calçada verde, limpeza de terreno e transferência de plantas.

Outra novidade é a possibilidade de acessar valores de material 
e mão de obra (sem impostos e encargos sociais) na composição 

Orçamento virtual da FDE é atualizado
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de qualquer serviço disponível para orçamento. Os dados são 
gerados por tabelas de Excel. Além disso, os códigos relaciona-
dos a serviços inativos foram atualizados para que os usuários 
possam achar substitutos dos serviços que queiram orçar.

Orçamento virtual

Com a ferramenta é possível calcular orçamento, compará-lo 
preço a preço por item de serviço, visualizar a variação entre 
preços, fazer o comparativo com o orçamento geral da FDE, en-
tre outras ações.

Produtos técnicos

São produzidos a partir de todo o conhecimento que a Fun-
dação adquiriu em arquitetura, construção e mobiliário escolar. 
São consultados por estudantes, escritórios de arquitetura e 
construtoras para realizar suas obras e intervenções de acordo 
com as normas e especificações técnicas exigidas e com a le-
gislação vigente.

Para acessar a publicação sobre espécies vegetais para mane-
jo arbóreo (paisagismo), entre na área dos produtos técnicos, 
clique em “Consulta aos Catálogos Técnicos” e procure por 
Espécies Vegetais - Especificações da edificação escolar.

Montagem sobre foto de Nelson Kon apresentando forração com 
a planta lambari-roxo (paisagismo)

Serão destinados mais de R$ 173 mil para melhorias

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE), João Cury, recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), o 
prefeito de São Manuel, Major Rubin, para a assinatura de auto-
rização para início de obras na Escola Estadual Dr. Manuel José 
Chaves. Também marcaram presença no ato o presidente da 
Câmara, Odirlei Felix, e os vereadores Evaldo de Arruda, Silvio 
Franco e Jacó dos Santos.

Serão destinados R$ 173.993,34 para melhorias no salão nobre, 
que abriga diversos eventos e as principais solenidades promo-
vidas pela comunidade escolar. A escola, localizada na Avenida 
Irmãs Cintra, na região central de São Manuel, atende pouco 
mais de 1.200 alunos das séries finais do Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O projeto prevê aplicação de sinteco no soalho do salão nobre, 
incluindo a área do camarim; assentamento de soleira nos de-
graus das escadas de acesso ao palco; substituição das portas 
dos camarins; instalação de novas luminárias na área do palco 
e camarim; substituição do piso existente no saguão de entrada 
por novo piso cerâmico do tipo porcelanato; manutenção dos 
sanitários, com a troca das portas dos boxes e a instalação de 
novos vasos sanitários e nova rede de esgoto, substituição das 
válvulas de descarga por novas do tipo antivandalismo e do re-
vestimento existente por novos pisos cerâmicos e azulejos; ins-
talação de novas pias nos camarins; pintura interna e externa; 
manutenção da cobertura com substituição de telhas e cumeei-
ras, além de serviços complementares para a execução da obra. 
O prazo para entrega dos serviços é de 120 dias.

“Essa obra era um anseio antigo dos estudantes, da direção e 
dos professores e funcionários da escola Dr. Manuel José Cha-
ves. Felizmente, a parceria do nosso município com o Governo 
do Estado tem produzido resultados. O apoio que recebemos da 
FDE foi fundamental para viabilizar esse importante investimen-
to”, afirma o prefeito.

Presidente da FDE autoriza início de obras na escola Dr. Manuel José Chaves, em São Manuel
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Ao falar sobre a liberação de mais uma obra voltada à melhoria 
da estrutura da rede de ensino no interior do Estado, o presiden-
te da FDE destaca a preocupação das lideranças políticas em 
buscar recursos para serem investidos em uma escola estadu-
al. “De forma geral, os gestores municipais têm um olhar muito 
próximo para a rede municipal. O prefeito e os vereadores de 
São Manuel são um ponto fora da curva, uma exceção. Eles se 
envolvem com os desafios e lutam por melhorias para as escolas 
estaduais do seu município. Isso é muito positivo”, declara Cury.

“Procuramos resolver o mais rápido possível os trâmites buro-
cráticos que emperravam o processo e, a pedido do governador 
Geraldo Alckmin e do secretário Nalini, providenciamos a assina-
tura que autoriza o início das obras. Nesse caso de São Manuel 
ficamos felizes em poder apresentar solução para um problema 
que se arrastava por anos e agora será resolvido, melhorando 
as condições para utilização do salão nobre de uma das escolas 
mais tradicionais e importantes do município”, completa.

CRECHE – Durante o encontro, Rubin protocolou ofício em que 
solicita apoio da presidência da FDE para liberação e autoriza-
ção de início da construção de uma unidade do programa Cre-
che Escola no Núcleo Habitacional Professor José Innocenti. A 
obra está orçada em R$ 2,1 milhões. “Vamos nos empenhar para 
que mais esse investimento seja viabilizado, beneficiando a po-
pulação são-manuelense”, conclui Cury.

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp
https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Login.aspx

