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Faculdade de Tecnologia de Botucatu               Ano 2 n.º 07 jun. 2012

    Há nove meses, teve início o primeiro curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Negócios da FATEC-BT, coordenado pelo Prof. Dr. Osmar 
Delmanto Júnior. Trata-se de um curso organizado especialmente para o perfil do profissional de que Botucatu e região necessitam.Com duração de três 
semestres, o curso oferece disciplinas em diferentes áreas do conhecimento de modo a estimular interdisciplinaridade, visão holística e competências 
diversificadas. Os alunos são profissionais de diversos setores do mercado de trabalho, o que proporciona enriquecimento na formação devido à troca 
de experiências.   A primeira turma concluirá as atividades em dezembro deste ano. Em fevereiro último, em razão da grande procura, foi composta a 
segunda turma do curso, com previsão de término em julho de 2013.A Biblioteca da FATEC-BT conta com um espaço reservado para o acervo adquirido 
e destinado exclusivamente aos alunos deste curso. Informações mais detalhadas pelo site http://www.fatecbt.edu.br/site/index.php/posgrad.

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

   Sou formada em Tecnologia em Agronegócio pela 
FATEC de Botucatu, um curso que uniu o meu interes-

se no setor rural com aspectos 
administrativos. Hoje trabalho 
com agricultura familiar, or-
gânica e agroecológica. Meu 
intuito ao cursar Pós-Gradua-
ção em Gestão de Negócios é 
desenvolver a capacidade de 
perceber o mercado e de agir 
ativamente na dinâmica das 
empresas para torná-las proa-
tivas e capazes de vislumbrar 
as tendências, despontando 
como propulsoras de mudan-

ças. Acredito que esse curso seja de grande importância 
para profissionais que desejam atuar no ramo de gestão 
em qualquer segmento de negócio, pois apresenta a vi-
são sistêmica do mercado nas escalas local, regional e 
global, além de abarcar questões de ordem econômica, 
social e ambiental. Com este curso, estou atingindo a 
meta de aguçar o senso crítico para avaliar oportuni-
dades e desafios que interferem nos empreendimen-
tos, melhorando meu desenvolvimento profissional.  

Sofia Alfredo de Campos – Pós-graduanda da 1ª turma 
do curso de especialização em Gestão de Negócios

   Sempre quando iniciamos algo na vida, te-
mos certo medo ou receio do que vamos en-
contrar ao longo do caminho escolhido. Um 
casamento, a troca de emprego ou profissão, 
ou até mesmo a mudança de cidade acarretam 
transformações que a vida nos impõe.

   Quando fiz a matrícula do curso de pós-gra-
duação em Gestão de Negócios, me perguntei 
o que eu ia colher ao longo do tempo com esta 
decisão. Será que vou ganhar algo?
   Ao longo do curso, me deparei com algumas 
mudanças na minha vida profissional. Cheguei 
a perguntar a alguns profissionais com quem 
tenho contato, e eles me disseram que a for-
ma como tenho trabalhado com os diferentes 
problemas empresarias impostos no dia a dia 

– desde questões ambientais até questões finan-
ceiras – e como tenho resposta rápida para eles, 
havia mudado, ou seja, esses colegas percebe-
ram uma transformação que tem trazido certo 
benefício para minha vida profissional. 
   Essa habilidade de lidar com diferentes pro-
blemas e de promover diferentes soluções está 
fazendo de mim um profissional de respeito no 
mercado de trabalho.
   Essa dedicação ao trabalho e aos resultados 
só está sendo possível graças à correta escolha 
do curso de pós-graduação, pois as oportuni-
dades de mercado ficam mais fáceis de serem 
identificadas quando estamos preparados para 
elas, assim bastam termos olhos críticos para 
identificar as oportunidades.
   O reflexo de uma profissão bem sucedida é 
mais motivação para buscar novos objetivos, 
vida acadêmica cada vez melhor. Assim os ob-
jetivos pessoais ficam cada vez mais perto de 
ser alcançados.
   Acreditem, as escolhas corretas fazem muito 
a diferença para todos nós.

Alcir José E. Vieira - Consultor Empresarial - 
Pós-graduando do curso de especialização em 
Gestão de Negócios
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   No dia 05.05.2012, os alunos do Curso de 
Agronegócio da FATEC-BT, acompanhados 
pelo Prof. Vicente Márcio Cornago Junior, par-
ticiparam do Seminário Instalação da Lavoura 
e Produção de Mudas de Bambu, realizado na 
Fazenda dos Bambus, no município de Pardi-
nho.

   O evento foi realizado pela direção da Fa-
zenda dos Bambus, do Instituto Jatobás, criado 
em 2002 pela Sra. Betty Feffer e pelo Sindicato 
Rural de Pardinho.
  Na oportunidade, os alunos receberam in-
formações atinentes à produção de mudas de 
bambu, instalação da lavoura, plantio em linha, 
visita às instalações do viveiro e ao bambuzal 

   Passar um mês estudando inglês em Chicago foi uma experiência 
de que jamais me esquecerei. Logo que cheguei a casa, minha host 
mother me esperava na porta segurando uma folha de papel sulfi-

te com a seguinte frase escri-
ta: “Welcome, Ana”. Senti que 
minha estadia seria ótima. E 
foi. Nós conversávamos muito 
e hoje posso dizer que somos 
amigas. Alimentei-me muito 
bem lá, tinha salada e frutas em 
todas as refeições.
   A cidade de Chicago é real-
mente linda, organizada e bem 

cuidada, mas minha maior fascinação é o Lago Michigan. O apar-
tamento em que fiquei é localizado de frente para ele. Por isso, me 
acostumei a, todos os dias, acordar e gastar vários minutos admiran-

do-o.  Frequentemente, eu corria no parque próximo dali que acompa-
nhava sua margem gigantesca. Muitas vezes nem percebia que estava 
correndo, apenas contemplava a força com que a água batia nas barreiras 
ou como ela chegava ao bolsão de areia feito pelo mar.
   Em minha sala de aula, havia alunos de diferentes lugares. Além dos 
quatro brasileiros, russos, árabes, italianos, japoneses, coreanos, vene-
zuelanos e colombianos participaram do curso. Conseguimos convencer 
uma russa a visitar nossas praias, o plano é que ela venha a São Paulo 
em outubro.
   Nunca vou me esquecer das coisas que vi e das pessoas que conhe-
ci. Estar em um lugar tão maravilhoso por tão pouco tempo me deixou 
ansiosa para voltar quando tiver oportunidade. Por tudo isso, sou muito 
grata ao Centro Paula Souza e à FATEC de Botucatu, que me proporcio-
naram essa experiência tão fascinante.

Ana FláviaVidotti Roder – Tecnóloga em Radiologia pela FATEC-BT

INTERCÂMBIO EM CHICAGO

   A FATEC conquistou o título de campeã-geral 
dos Jogos Universitários de Botucatu 2012, na 
noite de 20.04.2012. A Atlética da instituição so-
mou 112 pontos e atingiu o primeiro lugar, segui-
da pela Unifac, com 103 e, na terceira colocação, 
a Biologia do IBB com 65 pontos.

   É a segunda vez que a FATEC recebe a taça 
“Mateus Sugizaki”. Em 2010, a instituição tam-
bém abrigou a taça transitória, criada para home-
nagear o atleta botucatuense campeão universitá-
rio mundial de judô em 1968.
  Alunos, professores e o vice-diretor da FATEC 
receberam a taça “Mateus Sugizaki” dos orga-
nizadores dos Jogos Universitários de Botucatu 
(JUBs) 2012. A solenidade foi realizada na noite 
de segunda-feira (23.04.2012), no auditório desta 
instituição.

da Fazenda, que contempla mais de 40 es-
pécies, com atenção especial dada ao Bam-
bu Gigante.
  Para o coordenador do curso, Prof. Dr. 
Osmar Delmanto Junior, eventos como 

este trazem aos alunos do curso uma vi-
são empreendedora, de sustentabilidade e 
de inovação tecnológica, principalmente 
quanto à utilização do bambu na constru-
ção de móveis, artesanato, construção civil, 
irrigação de pequenas propriedades agrí-
colas e, oportunidade de novos negócios. 

Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior
Coordenador do Curso de Agronegócio

FATEC-BT É CAMPEÃ DOS JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS DE BOTUCATU 

JUBS – 2012

   No dia 12 de maio, alunos e professores 
do Curso de Informática para Negócios da 
FATEC-BT estiveram no auditório da FCA–
UNESP, onde sob a tutela de um grupo de 
profissionais certificados pela Microsoft, par-
ticiparam, durante todo o dia, de um ciclo de 
palestras, chamado de MSTechday.
   Segundo Daniel Donda, organizador do 
evento e também um dos palestrantes, o MS-
Techday tem como objetivo divulgar e explicar 
o funcionamento de novos programas ofereci-

dos pela Microsoft.
   Além de Daniel Donda, palestraram 
Fabian Gehrke, Diego Nogare e Lucas 
Romão, auxiliados por Carol Napolitano. 
Os temas abordados foram diversos, en-
tre os quais, Windows 8, Windows Server 
2012, SharePoint, BI e Azure.
   O evento contou com mais de 160 parti-
cipantes e foi muito proveitoso para nos-
sos alunos.

INFORMÁTICA PARA NEGÓCIOS PARTICIPA DO  

“Logística do Transporte Comex e Software de 
Controle da Pequena Empresa”

Os coordenadores dos cursos de Informática 
para Negócios, Prof. Edson Martins, e de Logís-
tica  Profª Ms. Bernadete R.B. Fantin,  participa-
ram de uma palestra realizada na FATEC-Tatuí no 
dia 24 de maio, promovida pela própria FATEC 
em conjunto com a empresa ValeCred Comex, 
especializada em assessoria na importação e na 
exportação. Os assuntos abordados foram:
Transporte Nacional e Internacional
Agenciamento de Carga
Desembaraço Aduaneiro
Incoterms

INFORMÁTICA E LOGÍSTICA EM 
PALESTRA EM TATUÍVISITA DOS ALUNOS DO CURSO DE AGRONEGÓCIO

Informações cedidas pelo Jornalista Conte Jr.
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   No início do mês de abril, a Profª Ms. 
Bernadete Rossi B. Fantin, coordenadora do 
curso de Logística, o Prof. Dr. Celso F. Jo-
aquim Jr., vice-diretor da unidade, e o Prof. 
Willian Cavallari, que ministra a disciplina 
de “Modal e Intermodalidade”, estiveram na 

   No dia 14 de março, os alunos do 2º ciclo do 
curso de Radiologia, sob a orientação da Profª 
Ms. Raquel Colenci, realizaram a campanha "FA-
TEC 12X8" que teve como objetivo estimular 
a prática da verificação da pressão arterial, bem 
como detectar possíveis alterações e prevenir as 
complicações causadas pela hipertensão arterial.  

   A verificação da pressão arterial é parte integran-
te das atividades de aprendizagem na disciplina de 
Primeiros Socorros do curso de Radiologia, minis-
trada pela mesma professora. Participaram alunos 
e professores de todos os cursos do período notur-
no da FATEC-BT e não foram detectadas altera-
ções significativas de pressão arterial nesse público. 
Prof.ª Ms. Raquel Colenci

VISITA À FATEC-INDAIATUBA

FATEC 12X8

 Os professores 
Bernadete Rossi 
B. Fantin,    Luís 
Enéias Cardoso e 
Willian Cavallari, 
participaram nos 
dias 21 e 22/05 
do 7º Encontro de 
Logística e Trans-
portes promovido 
pela FIESP na ci-
dade de São Paulo. 
No evento, foram 
debatidos, entre 

PROFESSORES DA FATEC EM ENCON-
TRO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Os professores Ber-
nadete Rossi B. Fantin, 
Vicente Cornago Jr, 
Willian Cavallari e Luís 
Enéias Cardoso, parti-
ciparam com 16 alunos 
de diferentes ciclos do 
curso de Logística do III 
FATECLOG - Congres-
so de Logística promo-

III FATECLOG

governo e empresas privadas, temas relacionados à 
evolução dos sistemas de transportes, consideran-
do-se a baixa capacidade da infraestrutura existente, 
a necessidade de aperfeiçoamentos e de adequações 
no marco regulatório e os altos custos praticados 
na prestação de serviços não terem acompanhado o 
crescimento do setor produtivo brasileiro.

vido pelas Instituições de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza. O evento, aberto às comunidades acadêmicas e empresariais, 
apresentou palestras ministradas por profissionais de diversas áreas relaciona-
das com a Logística, apresentação de pôsteres e apresentação oral de artigos 
escritos por alunos das FATECs, visita técnica e exposições de empresas.

FATEC-Indaiatuba para conhecer a maque-
te intermodal utilizada, para fins didático-

-pedagógicos, com os alunos do curso de 
Logística Aeroportuária. A visita teve como 
finalidade estabelecer um intercâmbio entre 
as FATECs e verificar a possibilidade de 
trazermos para a nossa instituição os mes-
mos recursos visando facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem.
Prof.ª Ms. Bernadete Rossi Barbosa Fantin

No período de 30 de maio a 1 de junho, 
ocorreu  o ERMAC - Encontro Regional 
de Matemática Aplicada e Computacio-
nal, no Instituto de Biociências da UNESP 
de Botucatu-SP. Nesse evento, alguns pro-
fessores da FATEC apresentaram seus tra-
balhos. Os temas abordados foram:

*Distância genética entre espécies de eu-

PROFESSORES DA FATEC APRESENTAM 
TRABALHOS EM EVENTO

caliptos obtidas por meio dos eixos descritores. – Profª Ms. Gislaine Cristina 
Batistela.

*O erro tipo I do teste sobre os parâmetros do modelo de regressão heterosce-
dástico - Prof. Ms. Sergio Augusto Rodrigues.

 *Otimização da produção de bens de capital sob encomenda – influência da 
utilização de horas extras: um estudo de caso. – Prof. Dr. Celso Fernandes Jo-
aquim Junior e Prof. Luis Enéias Zanetti Cardoso
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   A convite do Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci, a Congregação da FA-
TEC-BT realizou uma visita para acompanhar as obras dos laboratórios dos 
cursos de Produção e de Agronegócio. 
   Os visitantes constataram o ritmo acelerado da construção a qual se prepa-
ra para dar início à etapa de acabamento.
   Contando com excelente espaço, distribuído em vários ambientes para a 
prática dos conteúdos com o auxílio de equipamentos de última geração, o 
prédio de Produção está ainda localizado num ponto estratégico do campus, 
o que permitirá a seus usuários uma vista privilegiada da cidade de Botucatu.
   Já o prédio de Agronegócio, desenvolvido para o processamento de frutas, 
foi construído de modo tal que possibilita o aproveitamento de seus espaços 
para a observação de aspectos logísticos como a armazenagem de produtos, 
entre outros.

   O Centro Paula Souza, com o objetivo de desenvolver pesquisas no 
âmbito de suas unidades, tem participado ativamente de programas de 
bolsas de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. No 
período de 2011/2012, o Centro Paula Souza foi contemplado com 
40 bolsas do PIBIC (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA) e 12 bolsas do PIBIT (PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVI-
MENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO), ambos patrocinados pelo 
CNPq. Os projetos se encontram em desenvolvimento, demonstrando 
a importância desse instrumento para o pensamento científico de nos-
sos estudantes.
   A Faculdade de Tecnologia de Botucatu, aproveitando essa oportu-
nidade, submeteu oito projetos para o processo seletivo de bolsas nos 
referidos programas para o período de 2012/2013, assim distribuídos:

PIBIC
a) Automação do processo de aquisição de dados de sensores a 
partir da placa de som de computadores pessoais (Autores: Felipe de 
Souza Domingues e Alexandre Dal Pai)
b) Radiação solar ultravioleta: cálculo do índice global uv e 
evolução diurna para uso em políticas públicas de conscientização 
(Autores: Osvaldo Jorge Neto e Alexandre Dal Pai)
c) Comparação da prova sorológica do teste de antígeno acidi-
ficado tamponado no diagnóstico da brucelose em touros com a ava-
liação do exame andrológico e impacto da infecção frente ao agrone-
gócio (Autores: Edval Luiz Batista dos Santos e Geraldo de Nardi Jr.)
d) Utilização de técnicas estatísticas no agronegócio (Autores: 
Fabiane de Souza Bueno e Gislaine Cristina Batistela)

PIBIT
a) Processamento de imagens para extração de características 

visuais da madeira de pinus  (Autores: Camila Piacitelli e Osvaldo 
Cesar Pinheiro de Almeida)
b) Automação do processo de aquisição de dados de sensores a 
partir da placa de som de computadores pessoais (Autores: Felipe de 
Souza Domingues e Alexandre Dal Pai)
c) Utilização de técnicas estatísticas no agronegócio (Autores: 
Fabiane de Souza Bueno e Gislaine Cristina Batistela)
d) Implantação de tecnologias e desenvolvimento de uma rotina 
de trabalho junto a uma associação de produtores rurais do município 
de Botucatu-SP (Autores: Márcio José da Silva e Osmar Delmanto Jr.)

   Programas de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico 
permitirão despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a 
pesquisa, mediante a participação de estudantes de graduação em pro-
jetos de pesquisa de nível reconhecido, possibilitando uma formação 
complementar à formação acadêmica pela integração entre a teoria e a 
prática no processo de aprendizagem.
   É evidente o benefício desse programa para o processo de formação 
científica de nossos estudantes, de tal modo que encorajamos e para-
benizamos cada um de seus professores que submeteram projetos e 
estão participando desse importante processo. 

Prof. Dr. Alexandre Dal Pai
Coordenador de Pesquisa e Extensão
Faculdade de Tecnologia de Botucatu

CONGREGAÇÃO DA FATEC VISITA OBRAS DOS 
LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO
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   No dia 22/05/2012, o Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci (diretor da 
FATEC BT), Prof. Dr. Celso Joaquim (vice-diretor) e Prof. Alexandre 
Vernini (coordenador do curso de Produção Industrial), juntamente 
com o Sr. José Roberto Sperandim (diretor de serviços administrati-
vos), estiveram na empresa Festo (São Paulo), fornecedora dos princi-
pais equipamentos didáticos do futuro laboratório de Produção Indus-
trial da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, a fim de visitarem uma 
sala de aulas e treinamentos dotada dos mais modernos recursos de 
multimídia e automação, denominada de “SALA FESTO”. O objetivo 
da visita foi acertar os últimos detalhes para a implantação de uma 
sala similar, no novo prédio de laboratórios desta faculdade. 
   A sala contará com recursos de controle de iluminação, abertura e 
fechamento de cortinas e outros itens, através de interface homem-

-máquina por tela de toque (touchscreen), e disporá, ainda, de siste-
ma multimídia de última geração com iteração com o usuário. Com 
modernos mobiliários, esta sala será utilizada para treinamentos que 
envolvam aulas teóricas e práticas, permitindo, inclusive, a operação 
de bancadas didáticas.
   Após a visita na empresa Festo, o grupo dirigiu-se à 29ª Feira Inter-
nacional da Mecânica.            
   Foram visitados, entre outros, os stands da empresa FESTO e 
ZEISS, objetivando verificar as últimas tecnologias apresentadas por 
estas empresas, como o SmartBird, um protótipo de gaivota voadora 
da Festo. Novas tecnologias, a serem futuramente trazidas para a Fa-
tec Botucatu, foram avaliadas pelos professores, como os sistemas de 
Prototipagem Rápida em 3D.

   No dia 04 de junho, o Prof. Ms. Antonio Aparecido Mendes Junior e  o 
Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior, coordenador do curso de Agronegócio, 
estiveram em visita à unidade industrial do Grupo Resinas Brasil, sediada 
no município de Manduri-SP.
   O objetivo da visita foi apresentar os cursos de graduação oferecidos 
pela FATEC-BT e prospectar a possibilidade de estágios para os alunos 
dos cursos de Agronegócio, Informática, Logística e Produção Industrial. 
Na oportunidade, os professores foram recebidos pelo Supervisor de Pro-
dução Sr. Paulo Andrade.
   O Grupo RB, que iniciou suas atividades no Brasil em 1992 em Man-
duri-SP, é hoje um dos maiores e mais importantes grupos do segmento 
de produção e comercialização de Breu, Terebintina e seus derivados no 
cenário mundial. Conta com mais de 2.000 colaboradores e atua em di-
versos segmentos de negócio, buscando manter sua liderança através de 
ações direcionadas aos três pilares de sustentação de seu negócio, sendo 
a base florestal, excelência operacional no ramo em que atua e diversi-
ficação de produtos. Além disso, possui nove unidades produtivas com 
divisões de Floresta, Breu e Derivados, Base para Colchão e Base para 
Goma de Mascar.
   Para os professores que participaram da visita, a empresa poderá vir 

PROFESSORES DO AGRONEGÓCIO 

a manter um convênio com a FA-
TEC-BT para os alunos estagiarem 
e vivenciarem na prática todo o 
processo produtivo, desde a aqui-
sição da matéria-prima, transpor-
te, processo agroindustrial, meio 
ambiente, tratamento da água uti-
lizada na linha de produção, certi-
ficação, rastreabilidade, comercia-
lização e exportação dos produtos 
industrializados.
Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior 
Coordenador de Agronegócio

VISITAM O GRUPO RESINAS BRASIL

FATEC-BT VISITA EMPRESA FESTO E FEIRA INTERNACIONAL DA MECÂNICA
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EXPEDIENTE
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:  Ariadne Regina Spontone e Júlio Cesar do Carmo Júnior

                                           (tecnóloga)                         (graduando)
Colaboradores: alunos, professores e funcionários da Fatec-Botucatu.

Tiragem: 500 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

   As oportunidades de 
trabalho no setor de 
Agronegócio vêm cada 
vez mais ganhando espa-
ço e destaque com maior 
frequência nos noticiá-
rios das mídias nacional.
   Na última edição do 
Jornal Hoje, da TV Glo-
bo, do dia 14/05/2012 na seção “Sala de 
Emprego”, destacou-se que o Agronegó-
cio, nos próximos dois anos, deve gerar 
quase 400 mil vagas no país. São 12 mi-
lhões de pessoas empregadas neste setor, 
segundo dados do último censo do IBGE, 
de 2010.
   Destacou-se, ainda, que, no Mato Grosso 
do Sul, tem acontecido uma mudança no 
perfil de alguns profissionais do campo, 
onde o operador de máquinas deixou de di-
rigir e operar um simples trator, passando 
agora a operar e comandar equipamentos 
sofisticados, com computador de bordo e 
GPS.
   O peão da fazenda também não é mais 
um trabalhador com pouca escolaridade 
e precisa entender de informática e fazer 
cursos técnicos.
  Mas não são apenas as profissões tradi-
cionais que demandam especialização no 

AGRONEGÓCIO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO

  Fui aluna dos cursos de Informática para Gestão de Negócios (2004) e 
Gestão em Produção Industrial (2011). Hoje atuo como Gerente de Produ-
ção em uma metalúrgica em Guarulhos/SP, onde pude aplicar os conheci-
mentos adquiridos nestes anos de faculdade. 
   Devo essa conquista profissional tanto à FATEC de Botucatu, que exerce 
hoje um importante papel na formação dos alunos ao oferecer o conteúdo 
técnico necessário para a vida profissional, como a vocês, professores, 

que contribuem para a transformação de tantos jovens, não só no aspecto profissional, mas 
muito mais no crescimento pessoal.                                
Josiane Scarmagnani - Tecnóloga pela FATEC-BT                                                

GERENTE DE PRODUÇÃO DE METALÚRGICA 
EM GUARULHOS É EGRESSA DA FATEC-BT

ENTENDENDO NOSSA LÍNGUA Nº 1
campo. Algumas delas 
são curiosas, como a 
do sexador de aves, que 
trabalha nas granjas de 
avicultura. O profis-
sional é treinado para 
identificar o sexo dos 
pintinhos quando eles 
nascem e chega a sepa-

rar 2500 filhotes por hora. O salário varia 
entre R$ 680,00 a R$ 800,00.
   Outra profissão curiosa é a do classifica-
dor de grãos, que controla a qualidade das 
sementes colhidas. Para atuar na área, é 
preciso ter ensino médio completo e curso 
técnico. O salário é de R$ 1.200,00.
   Um dos profissionais mais valorizados 
no mercado do agronegócio é o leiloeiro. 
Em um leilão de gado de corte, com 500 
cabeças, um leiloeiro chega a ganhar R$ 5 
mil por meio dia de trabalho.
   Portanto, o profissional do Agronegócio 
tem de estar preparado para as mudanças 
e oportunidades de emprego, com qua-
lificação constante nas áreas de gestão, 
economia, finanças econômicas, bolsas de 
mercadorias, com grande capacidade de 
inovação e criatividade.

Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior
Coordenador do curso de Agronegócio

   No dia 12 de maio, a Brado Logísti-
ca (Unidade EADI-Porto Seco), sediada 
em Bauru, recebeu os alunos do Curso de 
Agronegócio da FATEC de Botucatu. O 
objetivo da visita foi visualizar, na práti-
ca, o processo de comercialização e logís-
tica da empresa Brado. Na oportunidade, 
foi proferida uma palestra pelo responsá-
vel da área de Comercialização da empre-
sa, Sr. Bruno A. Barbaresco.
  A Brado conta com sete unidades e 
onze terminais intermodais no Brasil, 
utilizando os modais rodoviário, ferro-
viário e marítimo para suas operações.  
   O EADI-Porto Seco de Bauru está pre-
parado para qualquer operação de expor-
tação e importação de produtos.

ALUNOS DO CURSO DE AGRONEGÓCIO REALIZAM VISITA 
TÉCNICA NO PORTO SECO DE BAURU-SP

   A integração entre a FATEC de Botuca-
tu e a Brado proporcionou um ampliado 
conhecimento aos alunos, em relação às 
operações desenvolvidas no porto seco.          
O Prof. Ms. Antonio Aparecido Mendes 
Junior, que acompanhou os alunos na visi-
ta, afirmou que “nessa visita, conseguimos 
integrar o conhecimento teórico desenvol-
vido em sala de aula com a aplicação na 
prática, preparando melhor o nosso aluno, 
diferenciando-o no mercado de trabalho”.  
  O Prof. Vicente M. Cornago Junior, 
docente responsável pela discipli-
na Logística no Agronegócio, tam-
bém acompanhou os alunos na visita. 

Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior
Coordenador do curso de Agronegócio

   A partir desta edição do Via Tecnológica, o leitor 
encontrará breves explicações sobre palavras ou ex-
pressões semelhantes, em Língua Portuguesa, mas 
que apresentam diferentes significados e, por isso, 
costumam nos confundir. Comecemos com a seguinte 
dupla:

       a   = (preposição) exprime tempo futuro ou distância 

 há = (verbo) exprime tempo passado; tam-
bém pode ser usado com o sentido do existir 

   Embora iguais em termos fonéticos (mesma pro-
núncia), essas palavras têm significados distin-
tos e devem ser usadas em diferentes contextos. 

Ex. 1: Viajarei daqui a três semanas. (no tempo futuro) 

Ex. 2: Viajei há três semanas. (no tempo passado) 

Ex. 3: A casa de José fica a dois quilômetros da pada-
ria. (distância)
 
Ex. 4: Há várias padarias no bairro onde Maria mora. 
(uso impessoal, com o sentido de existir)

Prof.ª Dr.ª Adriane Belluci Belório de Castro
Professora de Comunicação da FATEC-BT


