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FRUTOS EM PRIMAVERA
“Ao comemorar sua nona primavera, no dia 10 de
setembro de 2011, Fatec-BT colhe muitos frutos”
FATEC BOTUCATU CRIA SEU CONSELHO DE
PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
(CPGPE)
Com o objetivo de nortear os rumos da pós-graduação e
da pesquisa em nossa instituição,
bem como estabelecer normas para
alcance da qualidade no ensino e
na produção científica, em agosto, foi implantado o CONSELHO
DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO (CPGPE).
Fruto de esforços de toda comunidade acadêmica, o CPGPE foi
criado para organizar a produção
científica e estabelecer metas de atividades de pesquisa e de publicação.
O CPGPE é composto pela
COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (COPG) e pela COORDENADORIA DE PESQUISA
E EXTENSÃO (COPE) que juntos
terão impacto significativo na vida
acadêmica da instituição, criando
relações profissionais e de amizade
entre professores e alunos pautadas
no conhecimento, na experiência e
na ética profissional. Cursos de pós-graduação e programas de inicia-

ção científica geridos pelo CPGPE
servirão para amadurecimento da
postura ética e profissional do corpo discente diante de observações
e desenvolvimentos tecnológicos.
O reflexo da atuação do
CPGPE está no aumento da qualidade e da quantidade da produção
científica, traduzida em artigos científicos publicados em revistas de
impacto e em congressos, simpósios
e encontros científicos que, consequentemente, melhorarão os níveis
dos indicadores de qualidade da
instituição, incentivando assim o desenvolvimento e a transferência de
tecnologia nacional, tornando o país
competitivo no cenário internacional.
O CPGPE visa fortalecer o
compromisso de qualidade da Fatec-BT, colocando-a em posição de destaque no cenário do ensino, da pesquisa e da extensão em nosso país.

No mês em que completa
nove anos de existência, com cinco
cursos de graduação e mais de 700
alunos formados, a Fatec Botucatu
inicia uma importante etapa rumo ao
desafio de transformar-se em um dos
principais centros de estudos e pesquisas da região com o lançamento
do seu primeiro curso de pós-graduação: Especialização em Gestão de
Negócios.
Fruto do amadurecimento
e aperfeiçoamento acadêmico desta
unidade de ensino, a implantação do
curso insere-se no plano de gestão de
sua direção, atendendo aos anseios
da região por um curso de pós-graduação com a mesma qualidade já
consagrada na graduação.
Concebido por docentes da
Fatec Botucatu, após pesquisa realizada junto à comunidade empresarial e aos alunos egressos, o curso
propõe-se a disponibilizar conhecimentos atualizados e aplicados sobre as diversas áreas envolvidas na
gestão de negócios, capacitando os
profissionais a atuarem como gestores, desenvolvendo a compreensão
da dinâmica do mercado, valorizando o papel da inovação e os impactos
da gestão de pessoas. O objetivo do
curso é de, também, conferir ao pro-

fissional uma visão sistêmica e holística do mercado, de suas estratégias
de concorrência e da interação com o
contexto econômico e social no qual
se insere a cadeia de desenvolvimento empresarial. 			
O corpo docente é composto por
mestres e doutores altamente qualificados, bem como por profissionais
palestrantes convidados, com destacada atuação em suas áreas.
O curso, com vagas para 35 alunos, possui carga horária de 360 horas, além da monografia, a qual contempla 60 horas adicionais.
São sete os módulos que o compõem, a serem completados em 18
meses:
Módulo I – Gestão de RH – 48 horas
Módulo II – Marketing – 68 horas
Módulo III – Gestão Tecnológica da
Informação e Comunicação – 52 horas
Módulo IV – Gestão e Ambiente de
Negócios – 72 horas
Módulo V – Finanças – 60 horas
Módulo VI – Aspectos Legais – 16
horas
Módulo VII – Plano de Negócios –
44 horas
A coordenação do curso será
realizada pelo Prof. Dr. Osmar Delmanto Jr.
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INTERCÂMBIO DE INGLÊS

O aluno Daniel Riboldy, do curso de Logística da Fatec-BT, foi contemplado pelo Centro Paula Souza para participar do intercâmbio de inglês nos Estados Unidos no próximo mês de outubro. Neste semestre, das 51 Fatecs, apenas 22
conseguiram classificar alunos para participar do sistema de intercâmbio.

LETRAMENTO DIGITAL
Foi firmado um Termo de Cooperação Técnico Educacional
entre a FATEC-BT e a Secretaria Municipal de Educação de Botucatu
para a realização do projeto “Letramento Digital” que visa implantar a Tecnologia da Informação como disciplina da
grade curricular para a educação fundamental na Rede Municipal de Botucatu. Para este semestre vários encontros
estão programados com os diretores e
os coordenadores das escolas de ensino fundamental, os quais serão os multiplicadores desse projeto de educação
tecnológica, cuja monitora é a aluna do
Curso de Informática para Negócios Jéssica Cristina Ricci do Carmo.

Agradecimento à Fatec-BT
O diretor Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci recebeu
carta com manifestação de agradecimentos pelo desenvolvimento de curso de informática oferecido aos servidores técnico e administrativo da
Faculdade de Ciências
Agronômicas – Unesp/
Botucatu, no período de
14.03 a 22.06.2011. A
carta foi assinada pelo
diretor da universidade
Prof. Dr. Edivaldo Domingues Velini, exaltando o empenho, dedicação e profissionalismo
do Prof. Edson Aparecido Martins e das alunas do curso de Informática para Negócios Jéssica Cristina Ricci do Carmo e Eliane Gonzaga de Oliveira Pessôa.

VISITA À ASSOCIAÇÃO GIOCONDO BASSETTO
E COOPERATIVA GIOCONDO BASSETTO
Os alunos do 3º ciclo do curso de Tecnologia em Agronegócio
da Fatec de Botucatu visitaram no dia 13.05.11 a associação de produtores de café ARGB - Associação Rural Giocondo Bassetto no Município de Pratânia. Produzindo café especial e contando com certificações
internacionais, a associação produz cafés de altíssima qualidade exportando a diversos países, possuindo hoje reconhecimento internacional

de seus produtos pelos diversos fatores ligados ao agronegócio do café.
Há algum tempo a associação apostou na certificação para agregar valor a seu café, primeiramente buscou a certificação Utz Kapeh e, posteriormente, a certificação de comércio justo Fairtrade.
Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer in loco mais a respeito da filosofia associativista e cooperativista,
além de verificar que com as certificações os agricultores tiveram que
se enquadrar em normas de boas práticas de produção, as quais exigiram grande investimento de recursos e trabalho, mas que possibilitaram o acesso a muitos mercados consumidores para seus produtos.
Através das informações recebidas, todos puderam conhecer
mais a respeito da cadeia agroindustrial do café, cultura que guarda
grande importância econômica para o Brasil, maior produtor, exportador e consumidor mundial do produto, verificando como o mercado
se comporta, as vantagens de possuir um selo reconhecido internacionalmente e também as oportunidades que existem para um profissional ligado ao agronegócio atuar nesse sistema agroindustrial.

Radiologia em atividade
Na noite do dia 22 de agosto, os alunos do 2º e 4º ciclos do
curso de Radiologia fizeram uma campanha de verificação da pressão arterial de alunos, professores e funcionários da Fatec-BT. Essa
atividade faz parte da disciplina
de “Primeiros Socorros”, ministrada pela Profª Ms. Raquel
Colenci, e teve como objetivos
realizar uma campanha de detecção da hipertensão arterial, bem
como desenvolver o processo de
aprendizagem dos alunos na verificação da pressão arterial. Os
aparelhos utilizados na campanha foram adquiridos pela Fatec para uso exclusivo nesta disciplina.

PRIMEIRA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA É CONCEDIDA
PELA FAPESP A ALUNO DA FATEC-BT
O projeto de iniciação científica DESEMPENHO PRODUTIVO DE NOVILHOS
NELORES CONFINADOS ALIMENTADOS
COM SILAGEM DE MILHO PROCESSADA,
desenvolvido pelo aluno do 3° ciclo do curso
Tecnologia
do
Agronegócio,
Thiago Franco
da Silveira, foi
aprovado
pela
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São
Paulo – FAPESP.
O referido projeto, que tem como orientador o Professor Dr. Geraldo de Nardi Júnior,
responsável pela disciplina de “Produção Animal” da Faculdade de Tecnologia de Botucatu
- Fatec-BT, tem como objetivo apresentar alternativa para melhora da produção de bovinos
de corte, visando o incremento do agronegócio
brasileiro, por meio do desempenho produtivo de animais confinados alimentados com si-

SEGURANÇA COM NOVO SERVIDOR
Foram instalados, na
Fatec-BT dois novos servidores
de internet que funcionam em
redundância. Caso ocorra algum
problema em um deles, o outro é
acionado automaticamente para

assumir a função daquele, a fim
de se evitar perda de serviços e diminuir a possibilidade de perda de
dados. Foi implantado um servidor de backup que armazena uma
cópia de todos os dados da rede.
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lagem de milho processada por esmagamento.
O programa de bolsas da Fapesp destina-se a alunos de graduação em instituições
de ensino superior localizadas no Estado de
São Paulo, para desenvolvimento de pesquisa científica ou tecnológica, sob a orientação
de um professor. O aluno já deve ter concluído um número suficiente de disciplinas relevantes para o projeto e a bolsa é concedida por
um período que varia de seis meses a um ano.
Tal aprovação é grande incentivo para alunos,
que têm perfil para a pesquisa, e para orientadores. Para a instituição, Fatec-BT, o acesso
a órgãos de fomento como a FAPESP viabiliza a possibilidade de maiores pesquisas com
auxílio financeiro, gerando a possibilidade
de publicação científica em periódicos nacionais e internacionais e a visibilidade institucional no âmbito nacional e internacional.

No período de 28.08 a
02.09.2011, o Prof. Dr. Alexandre Dal
Pai apresentou o artigo “Numeral corrections for the diffuse solar irradiance by the
Melo-Escobedo shadowring measuring
method” no “Solar World Congress 2011”
em Kassel, na Alemanha, organizado pela
ISES (International Solar Energy Society). O evento contou com mais de 600 artigos e pesquisadores de mais de 40 países.

Thiago Franco da Silveira
Prof. Dr. Geraldo de Nardi Júnior

PROGRAMA DE GESTÃO PELA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
DA FATEC BOTUCATU
A Fatec-BT vem implantando um Programa de Melhoria da Qualidade voltado para
os processos desenvolvidos nas Diretorias de
Serviços Acadêmicos e Administrativos, além
das demais áreas administrativas de apoio.
Implementado pelo Prof. Ms. Vitor de Campos Leite e supervisionado pelo vice-diretor, Prof. Dr.
Celso Fernandes Joaquim Junior, este trabalho faz
parte do projeto de pesquisa do Prof. Vitor desenvolvido em regime de jornada integral nesta instituição.
O Programa de Qualidade visa desenvolver uma metodologia para obtenção de melhorias, com realização de treinamentos aos
funcionários desta instituição, objetivando o mapeamento das principais atividades realizadas
na prestação de serviços aos docentes, alunos e
funcionários, padronizando e racionalizando-as.
Espera-se que, brevemente, processos como
compras, manutenção predial e de equipamentos,
emissão de documentos, realização de matrículas,
monitoramento de estágios, entre outros, estejam padronizados e apresentem melhorias a seus usuários.
Prof. Ms. Vitor de Campos Leite
EXPEDIENTE

CONGRESSO NA ALEMANHA

Via Tecnológica é um jornal da Faculdade de Tecnologia de Botucatu.
Site: www.fatecbt.edu.br Av. José Ítalo Bacchi, s/n – Jardim Aeroporto
Botucatu (SP) (14)3814.3004
Diretor: Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci
Vice-Diretor: Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior
Organizadoras: Prof.ª Dr.ª Adriane Belluci Belório de Castro
e Prof.ª Teruko Murakawa Watanabe
Diagramação: Júlio Cesar do Carmo Júnior (graduando)
Colaboradores: alunos, professores e funcionários da Fatec-Botucatu.
Tiragem: 1200 cópias.
Impressão: GRÁFICA SANTANA, Botucatu - 3815-1106
Distribuição gratuita para alunos, professores, funcionários e
comunidade de Botucatu e região.
Fale conosco: jornal@fatecbt.edu.br

VISITA DOS ALUNOS DE RADIOLOGIA DA FATEC-BT AO
LABORATÓRIO DE ANATOMIA DA FIB (BAURU)
Foi realizada, em dois de julho, uma visita dos alunos da disciplina de Anatomia Humana, ministrada pelo Prof. Dr. Luis Alberto Domingo Fancia Farje, ao Laboratório de Anatomia das Faculdades Integradas de Bauru (FIB). A visita teve como
objetivos promover a integração entre as duas
faculdades e estimular a participação de todos
os alunos de Radiologia. Peças anatômicas dos
diversos sistemas do corpo humano foram demonstradas e explicadas aos alunos e visitantes
pelos monitores Daniel, Edir, Filipe e Otávio,
todos orientados pelo Prof. Luis Alberto. Os
alunos tiveram, também, a oportunidade de
visitar outros laboratórios da mesma instituição como: sala de musculação e as clínicas de
fisioterapia. A visita foi muito proveitosa e gratificante para os alunos que se mostraram satisfeitos com essa atividade extraclasse.
Prof. Dr. Luis Alberto Domingo Fancia Farje

Vestibular Fatec-BT em
números

www.famaformaturas.com.br
14-3815.1378

CÂMERAS INSTALADAS NOS
PRÉDIOS DA FATEC
Desde julho deste ano, com a
finalidade de segurança do patrimônio
da Fatec-BT, foram instaladas diversas
câmeras de monitoramento nos blocos
A, B e C. Com esse serviço de monitoramento todos podemos sentir-nos mais
protegidos durante as 24 horas do dia.

No segundo semestre de 2002, a Fatec-BT realizou seu primeiro vestibular para
somente dois cursos: Informática – Gestão
de Negócios
e Logística
– Ênfase em
Transportes,
com 40 vagas para cada
um. Naquele momento eram 80
alunos
e
sete
professores.
No dia 03.07.2011, realizou-se o 19º vestibular da Fatec-BT para o segundo semestre deste ano, com 684 candidatos inscritos para um total de 240 vagas. Hoje a
Fatec-BT reúne 1426 alunos e 60 professores.
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ESTÁGIO: UM CAMINHO PARA A CARREIRA PROFISSIONAL
Vi, no mural da Fatec-BT, que algumas empresas ofereciam vagas para estagiários entre as quais estava o DET, Departamento de Engenharia
de Tráfego de
Botucatu. Conversei com a Secretária do Departamento que,
na época, era a
Profª Bernadete
Rossi Barbosa Fantin, quando foi realizada
uma pré-entrevista sobre meus conhecimentos, experiências, etc. Contou pontos o fato
de eu conhecer o programa AUTOCAD, para
elaborar e desenhar projetos. Aprovado, fui
estagiário por 2 anos, e isso fez toda a diferença na minha vida profissional e formação
como pessoa. Além disso, agradeço aos professores da Fatec, especialmente Bernadete,
Celso e Érico, que me ensinaram como ser
um profissional adequado ao mercado de trabalho, além do conhecimento dos conceitos
teóricos, como também o procedimento no
dia a dia, fazer acontecer com qualidade, nunca se esquecendo das pessoas, ter jogo de cintura para saber resolver as situações críticas
e, quando não houver uma solução aceitável,

saber se portar e assumir se não conseguirmos ou pudermos resolver algum problema,
devido ao custo, tempo, conhecimento, etc.
O estágio é a porta que se abrirá, no
futuro, ao emprego; então não desperdice a
oportunidade, pois dificilmente teremos outra chance para recuperar o tempo perdido.
Tente servir sempre, ou seja, primeiro você serve, depois ganha, busque conhecimentos e não
dinheiro, desdobre-se para absorver o máximo possível de seus gestores, empresas, companheiros de trabalho; as pessoas sempre têm
a oferecer algo que você não tem ou não sabe.
Dê o seu melhor em todas as situações, tire as melhores notas, faça suas
atividades da melhor maneira que você
conseguir (isso significa buscar em outros
locais, pessoas, etc. como fazer), mesmo
quando não é o que você mais gosta; seja
humilde, pois essa atitude lhe proporcionará chegar a locais que jamais sonhou.
Agradeço por poder dividir um
pouquinho da minha história com vocês,
espero que ajude.
Antonangele Aparecido Raimundo – graduado em Logística e Transportes, em dezembro/2009

SETOR DE ESTÁGIO DA FATEC-BT
O estágio faz parte da estrutura curricular dos cursos de Agronegócio, Informática,
Logística e Produção. É uma atividade prática, com o intuito de desenvolver o aprendizado teórico que o aluno recebe durante o curso.
A
primeira recomendação é que o aluno
seja
cadastrado
no CIEE (Centro de Integração
Empresa-Escola). É importante que, ao observar os avisos
afixados nos murais nos corredores dos blocos de salas de aula, o aluno entre em contato
com as empresas para tentar conseguir a vaga.
A
Fatec-BT visita periodicamente
empresas da cidade e região para divulgar nossos cursos a fim de que os empresários tomem
conhecimento da área de atuação dos estudantes.
Dessa forma, as empresas buscam diretamente, no Setor de Estágios, estudantes para ocupar as vagas existentes.
O Setor de Estágios está sob a responsabilidade de Ana Paula Batista, Assistente Técnico Administrativo I, que gerencia, orienta e recebe a documentação
necessária para a realização de estágios.

COLAÇÃO DE GRAU
No dia 26.08.2011, às 10
horas, em Sessão Ordinária da Congregação da Fatec-BT, realizou-se
a Colação de Grau da 1ª Turma do
Curso de Tecnologia em Agronegócio, 1ª Turma do Curso de Tecnologia em Produção Industrial, 13ª
Turma do Curso de Tecnologia em
Informática para Negócios, 13ª Tur-

ma do Curso de Tecnologia em
Logística. Os formandos da 1ª
Turma de Agronegócio realizaram o plantio de árvore, simbolizando o marco do curso. Também
foram homenageados os alunos
pelo melhor desenvolvimento
acadêmico e melhores monografias do 1º semestre de 2011.

PRÊMIO MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO
Sofia Alfredo de Campos – Agronegócio

Renato César Arruda da Silva – Informática: Vespertino
Flávio Aparecido Duchevischi Dalaqua – Informática: Noturno
Israel Minghini Júnior – Logística
Alan José Batista – Produção Industrial

		

Título: Viabilidade econômica de exportação de cachaça artesanal
orgânica: um estudo de caso no alambique Arte Brasil.
Daniele de Oliveira Camalionte (Agronegócio)
Orientador: Prof. Edson Aparecido Martins
Título: Desenvolvimento de uma ferramenta para análise e simulação
da viabilidade financeira e orçamentária para o planejamento estratégico empresarial.
Fabrício Rogério Lopes Ramos (Informática para Gestão de Negócios)
Orientador: Prof. Edson Aparecido Martins
Título: Logística do processo de pós-colheita na armazenagem de soja
em unidade de silos graneleiros.
Karen Cristina Scarpelli (Logística)
Orientador: Prof. Dr. Ieoschua Katz
Título: Estudo do planejamento, programação e controle de produção no
setor de ferramentas de uma indústria aeronáutica.
Josias Vieira Felipe (Produção Industrial)
Orientador: Prof. Ms. Gilson Eduardo Tarrento
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