
Estudantes da ETEC Lauro Gomes – Extensão Tereza Delta são finalistas 

com dois projetos em Feira Tecnológica 

 

Preocupadas com um mundo melhor, alunas 

do curso técnico de administração realizaram 

uma pesquisa com o objetivo de identificar as 

principais práticas de sustentabilidade no 

setor de serviços. Além disso, as alunas 

também puderam constatar as percepções dos 

clientes em relação às estratégias de 

marketing verde de uma empresa do setor de hotelaria. Esta pesquisa é finalista na 

Feteps – Feira Tecnológica do Centro Paula Souza de 2018 e concorre na categoria 

Gestão e Ciências Econômicas. “Este trabalho pode ser utilizado como uma espécie de 

manual de ações de sustentabilidade para o setor de serviços. Além disso, percebemos 

diversas ações praticadas que são simples, mas muito importante, como por exemplo a 

realização de reciclagem e a coleta e reutilização de óleo de cozinha”, comenta a aluna 

Maria Vitória. 

Outro trabalho de extrema 

relevância que também é 

finalista na FETEPS e concorre 

na categoria Ação Social e 

Extensão de Serviços é o “ETEC 

Lauro Gomes Portas Abertas – 

Extensão Tereza Delta”. Este 

evento promove palestras 

sobre as áreas de 

Administração, sobretudo de assuntos atuais de Empreendedorismo e Inovação. Além 

disso, a comunidade pode participar da Oficina de Currículo que promove orientações 

de como preparar um excelente currículo, além de apresentar técnicas de 

comportamento em entrevistas. “Este evento é desenvolvido pelos alunos com 

orientação dos professores e, por intermédio desta atividade, é possível promover 

uma ação de extensão no ensino técnico, além de desenvolver várias competências e 

habilidades relevantes para a formação dos alunos do curso técnico de administração”, 

comenta o professor Leandro Rodrigues da Silva, coordenador do evento e orientador 

dos dois projetos finalistas na FETEPS-2018.  

Para conhecer melhor os dois projetos, acesse os links do youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=b4J-AL_rk5U 

https://www.youtube.com/watch?v=I0x-WaCuDt4 

https://www.youtube.com/watch?v=b4J-AL_rk5U
https://www.youtube.com/watch?v=I0x-WaCuDt4


A ETEC Lauro Gomes - Extensão Tereza Delta fica localizada na Av. Imperador Pedro II, 
1000 - N. Petrópolis, São Bernardo do Campo – SP e oferece o curso técnico gratuito 
em administração de empresas.  


