
Fundação
Shunji Nishimura
de Tecnologia

FATEC Shunji Nishimura
é criada em Pompeia-SP

Vestibular de Inverno FATEC

Parcerias visam formar
profissionais de alto nível

Ineditismo marca a criação
do curso de Mecanização
em Agricultura de Precisão

I N F O R M A T I V O

O Governador Geraldo Alckmin mostra aos presentes o Decreto 
de criação da FATEC Shunji Nishimura, já assinado.

P. 2

P. 4

P. 4

21 de abril de 2012 é uma data que ficará marcada na história de Pompeia e região. 
Foi o dia em que foi criada a FATEC Shunji Nishimura, nascida a partir da Fundação 
Shunji Nishimura de Tecnologia. P. 3

Jorge Nishimura, Presidente do
Conselho de Administração da Jacto,
recebe o Governador Geraldo Alckmin 
para a cerimônia de assinatura do
decreto que criou a FATEC
Shunji Nishimura.

INAUGURAÇÃO

Memorial preserva 
o legado de Shunji 
Nishimura
 

O legado de Shunji Nishimura foi 
preservado com a construção do 
Memorial que leva seu nome.
 
O espaço, inaugurado após a      
solenidade de criação da FATEC 
Shunji Nishimura, é uma forma de 
homenagear Nishimura e sua es-
posa Chieko e de trazer à memória 
os feitos, as virtudes e o caráter 
empreendedor de um homem que 
mudou a sua história e construiu 
uma nova história em outro país.
 
O memorial é um jardim com a 
estátua de Shunji Nishimura, um 
monumento a dona Chieko, um 
mirante com uma linda vista para 
o vale e está aberto à visitação do 
público. Está localizado no cam-
pus da Fundação Shunji Nishimura 
de Tecnologia, em Pompeia/SP.
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Abril/2012

Parcerias visam
formar profissionais
de alto nível

Vestibular de Inverno 2012: inscrições
abertas para o curso de Mecanização
em Agricultura de Precisão

“A ideia básica é que sem parcerias teremos mais dificuldades de oferecer
um curso na qualidade que o mercado necessita. Toda parceria é bem vinda
para construir um curso de boa qualidade e atender a carência de profissionais
na área de Agricultura de Precisão em todo o Brasil”, afirma Alberto Issamu
Honda, Diretor Executivo da Fundação. 

Desde a fundação do Colégio Técnico Agrícola, 
em 1982, os convênios firmados entre a Funda-
ção Shunji Nishimura de Tecnologia com empre-
sas e instituições educacionais buscaram formar 
profissionais que atendessem a necessidade do 
mercado.
O empenho na área educacional fez da Funda-
ção uma referência na área agrícola. Em 2009, a 
Fundação firmou convênio com  o Centro Paula 
Souza do Governo do Estado de São Paulo, possi-
bilitando a criação da FATEC Shunji Nishimura. 
Para oferecer um curso de qualidade em Me-
canização em Agricultura de Precisão, a FATEC 
Shunji Nishimura tem buscado junto à empresas 

que atuam no ramo do agronegócio,  parceiros 
que possam colaborar com o desenvolvimento 
do curso, seja na doação de máquinas, equipa-
mentos, ferramentas de agricultura de precisão, 
softwares, insumos, ou na própria construção 
de laboratórios dentro do campus para as aulas 
práticas e também para a oferta de estágios. 

Entre as atuais  empresas parceiras estão
a Jacto,  Otmis, Coopercitrus, Jumil, Raven,
Geo Agri, John Deere, SST Softwares,
Farm Works, Basf, Syngenta,  Clealco,
Baldan, Trimble, Marchesan, Mizumo,
Unipac e Falker.

Estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo do vestibular de inverno da FATEC 
2012. Os interessados podem se inscrever de    
18 de maio a 11 de junho, até às 15h.
A Fatec Shunji Nishimura em Pompeia oferece 
com exclusividade o curso superior de Tecnolo-
gia em Mecanização em Agricultura de Precisão.
Com duração de 3 anos, o curso  oferece 40 vagas 
para o período diurno e 40 para o noturno.

As inscrições devem ser feitas pelo
site http://www.vestibularfatec.com.br
e o valor é R$ 70,00.



FATEC Shunji Nishimura
é criada em Pompeia-SP

Ineditismo marca
a criação do curso
de Mecanização
em Agricultura
de Precisão

O Governador Geraldo Alckmin
assina o Decreto de criação da

FATEC Shunji Nishimura.

Fo
to

: A
m

au
ri 

M
un

iz

Deputado Estadual
Barros Munhoz

F S N T 2 3F A T E C NOVA FATEC SHUNJI NISHIMURAFUNDAÇÃO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOLOGIA

21 de abril de 2012 é uma data que ficará 

marcada na história de Pompeia e região. 

Foi o dia em que foi criada a FATEC Shunji 

Nishimura, nascida a partir da Fundação 

Shunji Nishimura de Tecnologia.

O Sr. Shunji Nishimura
é o fundador do Grupo
Jacto e da Fundação
Shunji Nishimura de 
Tecnologia, falecido
em 23 de abril de 2010,
aos 99 anos.

Para a implantação da Fatec, a Fundação 
Nishimura cedeu as instalações físicas e os labo-
ratórios para a oferta do curso. O Estado ficou 
responsável pela biblioteca e pela contratação 
do corpo administrativo, docentes e técnicos 
administrativos para a unidade.
O governador Geraldo Alckmin assinou o de-
creto que permitiu a implantação da instituição 
de ensino na cidade e comentou na ocasião que 
a ação se deu graças à infraestrutura que já dis-
põe a Fundação. Em seu discurso, destacou que 
ela oferece ensino de qualidade aos seus alunos, 
em um ambiente privilegiado para o curso de 
Mecanização em Agricultura de Precisão. 
 “Um dos grandes feitos do Sr. Nishimura, em 
atitude de gratidão ao Brasil, foi instituir a 
Fundação de Tecnologia, expressando de uma 
forma material seu grande amor pelo país. Para 
concretizar seu desejo, criou-se uma escola de 
nível superior e o curso que é inédito no Brasil”, 
afirma Jorge Nishimura. 

Utilizando toda a estrutura da Fundação Shunji 
Nishimura de Tecnologia, foi criado em 2009 o 
inédito curso superior de tecnologia “Mecaniza-
ção em Agricultura de Precisão”, ministrado 
pela então Faculdade de Tecnologia de Marília 
– Campus Pompeia, atualmente Fatec Shunji 
Nishimura. 
O ineditismo marca a criação desse curso no 
Brasil, uma vez que formação similar pode ser 
encontrada apenas em uma universidade dos 
Estados Unidos.
O tecnólogo em mecanização em  agricultura de 
precisão é o profissional de nível superior que se 
responsabiliza pelo uso adequado de máquinas 
e implementos agrícolas, com o objetivo de ob-
ter altas produtividades agropecuárias e baixos 
custos em ambiente de agricultura de precisão.
O curso visa capacitar jovens talentosos para 
o desenvolvimento sustentável da agricultura 
brasileira através de ensino público, gratuito e 
de qualidade.
Com duração de três anos, o curso de Me-
canização em Agricultura de Precisão já está em 
sua 5ª turma, é gratuito e oferece 40 vagas no 
período da manhã e 40 à noite.

Atualmente estudam na FATEC
Shunji Nishimura, em Pompeia,
alunos provenientes de
66 cidades de 5 estados.

“A Fatec Pompeia deixou de ser uma exten-
são da unidade de Marilia e não poderia ter 
um patrono melhor que Shunji Nishimura. Um 
empreendedor que começou pegando latinhas, 
transformando-as em canecas, e que construiu 
uma das maiores indústrias de máquinas agrí-
colas do país. O Sr. Nishimura sempre enxergou 
as pessoas que o cercavam, fazendo todos se 
sentirem grandes perto dele”, afirmou o gover-
nador em seu discurso. 

Presente na solenidade de criação da Fatec 
Pompeia, o deputado estadual Barros Munhoz 
reforçou as palavras do governador, engran-
decendo a trajetória do Sr. Nishimura: “este é o 
momento de prestar homenagem a alguém que 
durante toda a sua vida deu exemplo de traba-
lho, de honradez, de dignidade, de crença na 
família, na honestidade e nos valores que pre-
cisam ser mantidos”, disse. 
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EDITORIAL 

Honestidade,
Trabalho e
Solidariedade
 

A recente criação da Faculdade de Tecnologia - 
FATEC Shunji Nishimura, em Pompeia,  é o coro-
amento de uma história de vida de dedicação 
ao trabalho e da crença de que a educação é o 
motor que acelera o desenvolvimento.
 
Estamos falando de mais um projeto, fruto 
da semeadura de Shunji Nishimura, imigrante 
japonês que fundou um sólido grupo dedicado 
a criação de soluções para melhorar o trabalho 
do homem no campo.
 
Ao idealizar e definitivamente fundar, em 1982, a 
Escola Técnica Agrícola de Pompeia, da Funda-
ção Shunji Nishimura de Tecnologia, o sonho de 
formar e proporcionar a melhoria dos profissi-
onais que se dedicam à atividade agrícola se 
tornava realidade. E uma ideia forte consolidou-
se com o apoio de tantos parceiros que também 
fazem parte dessa história.
 
Essa conquista é uma vitória de todos e mais 
uma contribuição dos sólidos valores de um 
homem que acreditou que o fundamental na 
formação do ser humano pode ser resumido em 
três palavras: honestidade, trabalho e solidariedade.

Alberto Issamu Honda
Diretor Executivo da Fundação
Shunji Nishimura de Tecnologia

EXPEDIENTE
 

Informativo da Fundação
Shunji Nishimura de Tecnologia

Presidente: Jiro Nishimura
Vice-presidente: Shiro Nishimura
Diretor Executivo: Alberto Issamu Honda

Projeto gráfico e editoração: 2 Design

Textos: Odara Gestão da Comunicação

Impressão: Grafilar Gráfica do Lar Anália Franco
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