
Orientação Vocacional e Arte do Grafite 

Futurando ‘abre as portas’ para alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 

O projeto ‘Portas Abertas’ da Fatec Jundiaí, organizado pela disciplina Projeto Integrador 2, da 

professora mestra Márcia Pinheiro, é uma realidade de sucesso acadêmico dentro da 

instituição. Além da apresentação do Complexo do Terror- A Lenda do Galo Zumbi, no último 

dia 10, no dia 17 de outubro foi a vez do ‘Futurando’- Orientação Vocacional e a arte do 

grafite, evento este direcionado aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, neste ano com a 

presença de estudantes das escolas estaduais  EE Bispo Dom Gabriel Paulino de Bueno Couto e 

Maria de Lourdes Silveira França. A organização foi da segunda turma do 2º semestre do Curso 

de Eventos.  

O auditório da Fatec Jundiaí recebeu a presença da psicóloga e orientadora vocacional Camila 

Esteves que apresentou um bate papo mais interativo, com slides e vídeos enfocando a 

importância do perfil do estudante no ato da escolha profissional. Além de fornecer dicas, a 

profissional convidada pode também explicar uma tendência comportamental de momento, 

que atinge inúmeros alunos do Ensino Médio no Brasil: a depressão e seus efeitos. 

 

 

Figura 1- Camila Esteves falou do perfil das profissões e da questão da depressão na idade dos estudantes  

 

 

 Após a primeira atividade, os alunos também puderam conhecer o trabalho do Coletivo Muita 

Tinta Crew (MTC) dos artistas jundiaienses Thayná Ormonde, a ‘Injáh’, Nathalia Moreira, a 

‘Dmor’ e Matheus Almeida, o ‘Willis’.  Além de desenhos de grafite em madeira, várias outros 

trabalhos ficaram expostos para observação dos alunos.   

 



 

 

Figura 2-  Injah fala sobre as técnicas, acompanhada de Dmor e de Willis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada a segunda palestra, os estudantes foram conhecer todas as dependências do 

Campus Fatec num tour de 45 minutos, orientados por estudantes do segundo semestre. 

Houve sorteio de diversos brindes interessantes, captados pelos alunos do 2º semestre e 

oferecidos aos estudantes do Ensino Médio, público alvo do evento. Como balanço final, êxito 

na elaboração do projeto, na execução das tarefas (check list) e no decorrer do ‘trans evento’ 

não houve nenhum imprevisto.  Mais um evento concluído com êxito pelos ‘futuros’ gestores 

de eventos da cidade e mostra a qualidade da Fatec em organizar acontecimentos com 

presenças de profissionais renomados de Jundiaí para passar vivências e experiências para a 

classe estudantil. A faculdade oferece os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Figura 3- Obras dos grafiteiros jundiaienses do Coletivo Muita Tinta Crew 



Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental, Gestão de Eventos e Logística, curso 

que recebeu 4 na prova do ENAD. Os alunos do segundo semestre agradecem aos diretores 

das duas escolas estaduais pela liberação dos alunos e aos apoiadores que muito contribuíram 

para o sucesso do Futurando: Natu Ice, Camila Esteves Psicóloga (SOS Currículos),  Tauste 

Supermercados, Cereser, Papelaria Lepok, XP Travel Estudantil, Madeiranit, Style Mobile, RC 

Beauté, Zachellos Cabelo e Estética, Galheta Fight Academia, Facsi Corretora de Seguros, 

Barbearia Don Cabeça, Loja do Pintor, Mais Estética e  Madeijun Marcenaria.  

 

 

Figura 4-  Dentro do tour ao Campus Fatec, estudantes puderam conhecer as principais dependências da instituição 



 

Figura 5- Aluno de uma das escolas recebe mochila da XP Travel no momento do sorteio de brindes 

 

 

 

 

Texto- João Carlos Coutinho e fotos de Gabriela Longatti (alunos do 2º semestre do Curso de 

Eventos)  


