
Tecnólogo, 
Esta é a primeira edição da Revista dos Tecnólogos. Ela pretende ser um informativo e ao mesmo 

tempo um manual para o profissional tecnólogo, possibilitando-lhe atualizar seus conhecimentos sobre 
a profissão e trocar experiências com os colegas. Para os demais leitores, será uma fonte de informações 
sobre a atuação profissional dos tecnólogos e sobre como estes contribuem para o desenvolvimento 
tecnológico nacional. 

Aqui você encontrará toda a legislação referente às atribuições dos tecnólogos, o Projeto de Lei que 
regulamentará definitivamente nossa profissão, a história e os objetivos do Sindicato dos Tecnólogos do 
Estado de São Paulo - SINTESP. 

Como a formação do tecnólogo é inovadora para o País e representa uma quebra de paradigma im
portante na relação com o setor produtivo, a sua inserção e efetivo reconhecimento estão diretamente 
ligados a uma atuação incisiva e justa dos órgãos responsáveis pelas normas que definem as característi
cas de formação e competências dos tecnólogos. 

E importante destacar que o País precisa de cidadãos qualificados e preparados para os desafios 
tecnológicos, portanto, defender mudanças para os cursos de tecnologia não implica considerar desne
cessária a formação por meio dos cursos sequenciais. 

Nesse contexto conb-overso, a atuação e a participação dos 
tecnólogos, por meio da sua entidade de classe, é necessária e 
fundamental para apresentar suas contribuições pró-ativas. Não 
há dúvida de que para uma independência tecnológica o País 
precisa ter seu povo preparado, não só para aplicar tecnologias 
mas, principalmente, para desenvolver tecnologias. O tecnólogo 
pode participar desse desenvolvimento com responsabilidade e 
competência, porém, sua formação deve contemplar uma estru
tura curricular compatível com a graduação, não se confundindo 
com outras formas de educação superior previstas na legislação 
e também importantes para o País. 

Esperamos que essa publicação seja para você, tecnólogo, 
um material de muito valor e que seu contetído sirva de apoio, 
hoje e no futuro, para o entendimento da nossa profissão. Para 
os demais leitores, que seja um referencial sobre o tecnólogo. 

Contamos com sua contribuição para aprimorar o seu con
teúdo, principalmente no resgate da história da nossa luta. :íA,»jrf«»..ítAiMti«íA&«àíasÊâ^ 

Boa leitura. 

Um forte abraço 
Tecgo. Me. Décio Moreira 

, Presidente SINTESP 
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