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   O sonho de trazer a FATEC para Botucatu começou a 
concretizar-se com a doação de parte do espaço ocupado 
pelo Hospital Cantídio de Moura Campos, especifica-
mente onde estava localizada a capela do hospital. 
   A instalação da FATEC-BT neste espaço foi pre-
cedida por uma missa solene oficial, realizada em 
maio de 2002, para retirada e transferência de 
um relicário – objeto sacro depositado em 
uma pedra que ficava no altar da capela. 
Logo após a missa, iniciou-se a reforma da 
capela de 700 m2 que abrigaria o primeiro pré-
dio da faculdade nos seus primeiros meses de 
funcionamento.

   Após a missa, a construtora responsável pela 
reforma (RESIPLAN) entrou no prédio para começar 
as adaptações, pois ali ficariam estruturadas duas salas 
de aula – para os cursos de Logística com ênfase em 
Transportes e Informática com ênfase em Gestão de Ne-
gócios, os quais tiveram as aulas iniciadas no mês de 
setembro daquele ano.
   A partir daí, tudo teve de ser implantado, desde pro-
cessos logísticos de base como malote, ônibus e outros 
serviços essenciais ao funcionamento da instituição que 

acabara de receber seus primeiros 80 alunos, 
08 professores e 07 funcionários.
   Os três primeiros anos foram muito di-

fíceis. Muitas visitas foram feitas a fim de 
divulgar a FATEC-BT bem como esclarecer 
sua função e propósito junto à população de Bo-

tucatu e região.
  Depois de formadas as primeiras turmas desses 
cursos, a FATEC-BT chegou à sua maturidade e se 

estabeleceu fortemente como uma faculdade reco-
nhecida e de destaque, principalmente pela atuação 
de seus egressos, o que resultou posteriormente em 

uma grande procura em vestibular.
  Hoje, a FATEC-BT ocupa um espaço dez vezes maior, 
com três centrais de aula, um ginásio poliesportivo, 
um laboratório de biodiesel e mais dois laboratórios de 
referência em fase final de construção.    Além disso, 
atualmente estão matriculados aproximadamente 1500 
alunos, com um quadro de 70 professores e 21 funcio-
nários. 
   A ampliação dos horizontes da FATEC-BT deve-se à 
perseverança de todos que aqui trabalham. As realiza-
ções e conquistas ao longo desses dez anos renderam 
também posição de destaque no Sistema de Ava-
liação Institucional – SAI, realizado anualmente 
pelo Centro Paula Souza.
   Vale dizer, ainda, que a concretização de 
um sonho é sempre motivo de muita ale-
gria e, ao mesmo tempo, incentivo para 
novas buscas. Por isso, continuemos a 

sonhar.

Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci
Diretor da FATEC-BT

UM SONHO, UMA CAPELA, MUITA FÉ...



   Foi com grande surpresa que, numa manhã de maio de 2002, 
recebi uma ligação da ETEC Dr. Domingos Minicucci Filho me 
perguntando se tinha interesse pela vaga de Oficial Administrativo, 
referente ao Concurso Público prestado em 1998. Claro que me ma-
nifestei positivamente e, depois de alguns dias, fui admitida. Nossa 
que alegria!          
   No início, trabalhávamos na ETEC eu, Ana Paula, Ângela, Sueli, 
e Ramiro, Já no final de agosto de 2002, fomos transferidos para a 
FATEC-BT. Nós não sabíamos como era o local, tampouco o que 
nos aguardava, mas estávamos todos muito motivados e felizes. 
Aquela capelinha era o nosso novo local de trabalho, a nossa “casa”.
   Assim que chegamos, o impacto de encontrarmos tudo precisando 
de limpeza e ordem, pois todos os móveis estavam nos corredores. 
Como uma equipe de força-tarefa, começamos a pôr a mão na mas-
sa. Eu e a Ana Paula decidimos ficar na mesma sala (hoje a sala da 
Diretoria). Limpamos, arrumamos, organizamos na maior alegria. 
Os outros funcionários foram lavando os banheiros, limpando e ar-
rumando as 04 salas de aula (hoje uma é a Diretoria Administrativa, 
a outra é a Coordenação e as outras duas, o Auditório).
   Chegou o horário do almoço e descobrimos que não tínhamos 
gás nem água filtrada. Esse detalhe não nos desanimou. Comemos a 
comida fria e tomamos a água da torneira mesmo. Estávamos super-
motivados e não eram esses pequenos detalhes que nos derrubariam.
As aulas se iniciaram no dia 04 de setembro de 2002, com 08 docen-
tes e 07 funcionários, 02 salas de aula com 40 alunos para os cursos 
de Logística e Informática. São muitas lembranças, além do amor 
que sentimos por este local. 
   Crescemos. Hoje são mais de 70 docentes, 21 servidores e 02 auxi-
liares de docentes. Quando paro e penso em como éramos pequenos 
e como estamos hoje, me sinto feliz e orgulhosa, pois foi com gran-
de esforço e empenho de todos que chegamos aqui.

Carla S. M. Teixeira - Assistente Técnico Administrativo
Funcionária da FATEC-BT

MUITAS LEMBRANÇAS

Fatec Botucatu

CONSTRUÇÃO DO BLOCO B

Fatec Botucatu 2003

IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE LOGÍSTICA

Fatec Botucatu 2002

IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

Fatec Botucatu 2002

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE 
IMPLANTAÇÃO DA FATEC-BT

Fatec Botucatu 2004

CRIAÇÃO DA SEMANA DE TECNOLOGIA

Fatec Botucatu 2004
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POSSE DA CONGREGAÇÃO DA 
FATEC-BT 

2008Fatec Botucatu

  Quando cheguei à FATEC-BT, em janeiro de 2003, contratado 
como Assistente Técnico de Direção, havia apenas 04 salas de 
aula e 01 laboratório de Informática. Na Diretoria de Serviços 
Administrativos, éramos três (uma funcionária, uma estagiária 
e eu) ocupando uma saleta para coordenar os serviços da insti-
tuição onde havia apenas uma linha telefônica (sem ramal) e um 
computador que era revezado entre nós três. 
   Não havia cerca de divisão de área entre o hospital e a FATEC-
-BT (isso só ocorreu por volta de 2004) e, como a capela per-
tencia anteriormente ao hospital, por diversas vezes, pacientes 
entraram nas salas de aula. O Bloco B estava em fase de aca-
bamento e, quando ficou pronto, em 2003, a mudança de todo 
o mobiliário da capela para lá foi feita com a ajuda de todos os 
funcionários da época.
   Hoje, a FATEC-BT passou de 700 m2 para 6000 m2. As funções 
que desempenhamos são as mesmas, porém com o aumento do 
volume de tarefas. Quando gostamos do que fazemos e fazemos 
o que gostamos, tudo fica mais fácil.
   A FATEC-BT, nesses anos, tornou-se referência para Botucatu 
e região; deu nova cara para a cidade, bem como mudou o con-
ceito das indústrias da região, as quais absorveram os egressos 
fatecanos que hoje estão distribuídos em muitas empresas da ci-
dade, do estado e até no exterior. 
  Assim, ao entrar na adolescência para passar à maturidade, 
crescendo cada vez mais, a FATEC-BT está no caminho certo e 
tem um futuro muito promissor.

José Roberto Sperandim
Diretor de Serviços Administrativos

NO CAMINHO CERTO

Fatec Botucatu

CONSTRUÇÃO DO BLOCO C

Fatec Botucatu 2008

   Eu não imaginava que a FATEC-BT chegaria ao ponto a que 
chegou em tão pouco tempo. Da humilde capela descuidada para 
a recém-reformada faculdade. Em 2002, esse salto já foi muito 
significativo.
  Durante os primeiros dias de funcionamento da FATEC-BT, antes 
ainda da entrada dos alunos, passamos por situações bem difíceis, 
pois não havia nada aqui. O mobiliário em geral chegaria só algum 
tempo depois. A realização de algumas rotinas de serviços era feita 
com orientações e treinamento pela FATEC-JAHU.
   Apesar da dificuldade de espaço e mobiliário, a relação familiar 
que se estabeleceu entre aqueles que participaram daquele mo-
mento é indescritível. Os 80 alunos se reuniam durante os interva-
los na frente da capela e todos conversavam amigavelmente. 
  Os semestres foram passando, muitas transformações ocorreram: 
novos prédios, equipamentos, novos alunos, professores, funcio-
nários. 
   Assim, a FATEC-BT foi crescendo. No início, quase sem infra-
estrutura, uma “pequena escola”, hoje, uma instituição que atingiu 
um patamar de qualidade, uma estruturada e grande faculdade. 
Do ambiente familiar passou-se a um ambiente profissional com a 
contribuição e o trabalho de todos.

Ana Paula Batista - Assistente Técnico Administrativo
Funcionária da FATEC-BT

DE “PEQUENA ESCOLA” À GRANDE 
FACULDADE

Fatec Botucatu
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IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Fatec Botucatu 2008

IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
RADIOLOGIA

Fatec Botucatu 2009

IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
AGRONEGÓCIO

Fatec Botucatu 2008

CRIAÇÃO DA REVISTA
TÉKHNE Ɛ LÓGOS

2009Fatec Botucatu

   A FATEC-BT estava em seu terceiro semestre de funciona-
mento quando cheguei, transferida da FATEC-JAHU, para ficar 
como responsável pela Secretária Acadêmica (atual Diretoria de 
Serviços Acadêmicos). O Bloco B já existia. Eram seis salas de 
aula com aproximadamente 240 alunos, no total. 
   Acompanhei o crescimento expansivo da FATEC-BT que se-
guiu os passos da recente evolução do Centro Paula Souza.
   Mesmo com o rápido desenvolvimento da infraestrutura e, 
consequentemente, necessidade de adaptações, a FATEC-BT se 
mantém com um bom ambiente de trabalho. O relacionamento 
entre funcionários, docentes e direção é muito bom. Há sempre 
um esforço da direção em manter todos os setores integrados.
   Enfim, é inegável o vigor exibido pela FATEC-BT desde seu 
nascimento. E, mesmo que haja dificuldades, todos se empe-
nham no propósito de cumprir a missão fatecana: promover a 
educação com qualidade.

Martha Aparecida Augusto
Diretora de Serviços Acadêmicos

CUMPRINDO SUA MISSÃO

Fatec Botucatu

2009Fatec Botucatu

CONSTRUÇÃO DO
LABORATÓRIO DE BIODIESEL

E DO
GINÁSIO POLIESPORTIVO
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IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE
PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

(CPGPE)

Fatec Botucatu 2011

ENSINANDO E APRENDENDO
    Aprendi desde a infância que Botucatu era conhecida por ser a 
cidade dos “Bons ares e das boas escolas” e a instalação da FATEC 
nesta cidade fez jus à tradição local. É visível a vocação e dedicação 
dos docentes e funcionários para com os alunos e com a própria ins-
tituição, além, é claro, de uma excelente infraestrutura que oferece 
condições para que o aluno possa desenvolver todo o seu potencial e 
buscar tudo aquilo a que ele tem direito. Isso reflete o ensino superior 
de qualidade que a FATEC-BT proporciona.
   Percebo que a qualidade do ensino é a qualidade do produto final, 
como o estudante sai. Dessa maneira, a forma de demonstrarmos isso 
é através da empregabilidade dos egressos. No entanto, também é 
importante direcionar o ensino superior para além das demandas de 
mercado. Procuro sempre desenvolver o senso crítico dos estudantes 
com compromisso social e ensino voltado para a transformação da 
realidade.
  Tenho uma relação muito boa com os alunos, talvez por estar não 
muito longe deles, tanto na idade quanto em tempo como docente. 
Também era aluno há não muito tempo, o que faz com que eu entenda 
bem suas angústias, inseguranças, anseios e comportamentos.
   Com apenas 2 anos como docente desta instituição, afirmo com se-
gurança que as minhas expectativas foram superadas. Sempre recebi 
bastante apoio dos colegas de trabalho, tanto de funcionários como 
de professores. Isso ajudou bastante no início. Assim, posso dizer que 
tive a sorte de encontrar pessoas mais do que especiais que se torna-
ram uma família, muito além de colegas de trabalho. Sem dúvida, isso 
garantiu e garante minha realização.

Prof. Ms. Ricardo Ganthous Cervi
Professor da FATEC-BT

Fatec Botucatu

Fatec Botucatu

IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE

CRIAÇÃO DO JORNAL VIA TECNOLÓGICA

Fatec Botucatu 2011

Fatec Botucatu

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PICIT

2010Fatec Botucatu

   Sou botucatuense e, antes de ingressar como funcionário 
na FATEC-BT, já ouvia falar dessa instituição. Tive alguns 
amigos que se formaram aqui. Egressos das primeiras tur-
mas, eles diziam que era um bom lugar para se estudar e 
onde se aprendia bem, por isso, as referências que eu tinha 
eram boas. 
   Quando aqui cheguei, há aproximadamente três anos, 
pude observar de perto essa realidade. Além disso, nesse 
período, também acompanhei a melhoria e ampliação de 
equipamentos, como por exemplo, a troca de computadores 
tanto para alunos (em laboratórios de Informática) quanto 
para nós, funcionários; ou ainda, o no break e a rede de 
dados interna. Sabemos que há projetos para melhorar ain-
da mais. Profissionalmente falando, minha relação com o 
corpo docente e administrativo é muito boa.
   Quanto ao futuro, vejo que a FATEC-BT apresenta grande 
potencial para atender várias áreas na região e formar bons 
profissionais e, para isso, precisa saber especificamente 
como crescer, para assim ter ainda melhor aproveitamento 
de espaço e otimização de seus recursos humanos (alunos e 
professores) em benefício de Botucatu e região. 

Tiago Henrique Darroz
Funcionário da FATEC-BT

BOAS REFERÊNCIAS
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IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM

GESTÃO DE NEGÓCIOS

Fatec Botucatu 2011

   Era setembro de 2002, a FATEC–BT iniciava suas atividades 
acadêmicas em uma capela adaptada com duas salas de aula e sem 
laboratório.  Quis o destino que a primeira aula fosse Informática 
I, com um professor que nunca tinha pisado em uma sala de aula, 
recém-formado e com uma especialização terminada meses antes.    
   Agora, setembro de 2012, o mesmo professor que, tendo passado 
a Instrutor de Informática, terminado o mestrado, aprovado em con-
curso como Docente na disciplina de Linguagem de Programação 
e terminado o doutorado, vê sua carreira trilhada e ainda mais a 
conquistar. E a FATEC-BT? A FATEC-BT, agora, possui três pré-
dios construídos, outros dois em construção, laboratórios, quadra 
poliesportiva, mais de 1500 alunos e dezenas de professores e fun-
cionários. 
Tenho um imenso orgulho de fazer parte da história da FATEC-BT 
e da FATEC-BT poder fazer parte da minha história. 
   Parabéns a todos nós que conseguimos transformar uma capela 
adaptada ao que a FATEC-BT é hoje.

Prof. Dr. Carlos Roberto Pereira Padovani
Professor da FATEC-BT

HISTÓRIAS DE VIDA

Fatec Botucatu

   Foi muito rápido! O crescimento da FATEC-BT é inacreditá-
vel! Principalmente se lembrarmos de como estava tudo por fa-
zer quando chegamos. Além da limpeza do prédio, muitas coisas 
tiveram de ser instaladas e organizadas, como por exemplo, as 
lousas nas salas de aula, o telefone, o quadro de chaves (feito em 
madeira bruta e ganchos) para que tivéssemos um lugar adequado 
para guardar e identificar todas as chaves da capela.
   No início, era difícil até para realizarmos alguns serviços, pois 
os disjuntores eram muito sensíveis e caíam quando ligávamos a 
furadeira. A copiadora também provocava a queda da energia. Por 
isso, o quadro de energia precisou ser refeito.
   O alambrado que circunda a área da FATEC-BT ainda não exis-
tia e, para ser colocado, eu e a funcionária Sueli fizemos a medi-
ção de toda essa área.
   Meu trabalho aqui foi sempre com manutenção: as pequenas 
reformas, como por exemplo, a canaleta de coleta de água que 
margeia a capela (Bloco A), o conserto de carteiras, troca de lâm-
padas. O cuidado com os jardins, poda de grama (no começo, 
não tínhamos máquina para cortar a grama e o serviço tinha de 
ser feito com um alfanje emprestado do hospital). Os bancos de 
cimento instalados ao longo do campus também fazem parte de 
minhas atividades. Lembro-me, de certa vez, de ter transporta-
do aproximadamente 30 bancos (cada um pesa em torno de 130 
Kg) no carrinho de pedreiro. Puxava um a um da mangueira, que 
há no estacionamento reservado para professores, até onde iria 
instalá-los. 
   Hoje, é muito gratificante ver a FATEC-BT a todo vapor e bem 
cuidada.

Ramiro José Moraes
Funcionário da FATEC-BT

A TODO VAPOR E BEM CUIDADA

   No dia 03 de setembro de 2002, foram feitas as primeiras 
matrículas dos ingressantes na recém-inaugurada FATEC-BT. 
Uma delas foi realizada por mim no curso de Logística com 
ênfase em Transportes.
    Iniciamos as aulas na capela. Os meses iam passando e pude 
acompanhar a evolução do Bloco B; tanto a infraestrutura como 
contratação de professores que iam se somando ao quadro de 
docentes. A partir da metade do curso, já pensando em ser pro-
fessor, iniciei um curso de pós-graduação em Gestão Empre-
sarial.
   A colação de grau da I Turma de Logística ocorreu em 
04/08/2005 e, depois de um ano, ingressei como professor.
   Durante esse período, a FATEC-BT ia expandindo-se e tri-
lhando uma trajetória de constante evolução. Assim também 
acontecia com minha carreira docente, pois, em 2009, a apro-
vação de um projeto de pesquisa me possibilitou o ingresso em 
regime de jornada integral e, posteriormente, houve a oportu-
nidade de concorrer como coordenador do curso de Produção.
    Ao longo dos anos, a FATEC-BT desenvolveu-se com ain-
da mais rapidez. Muitas conquistas aconteceram neste período, 
não só em termos de infraestrutura, mas também e, principal-
mente, em termos de evolução profissional de todo corpo do-
cente. Neste período, eu concluí mais uma especialização, desta 
vez na área da Educação e ingressei no Mestrado em Energia na 
Agricultura da Unesp.
   Em minha carreira, destaco dois aspectos: a receptividade 
dos professores que me acolheram (um ex-aluno); e a aceita-
bilidade, também dos professores, com a minha atuação como 
coordenador.
   Já a FATEC-BT, em sua trajetória nesses dez anos, passou por 
uma evolução tecnológica sem igual. Hoje, ela é destaque entre 
outras instituições. Capaz de preparar o aluno para ter produ-
tividade imediata no mercado de trabalho. Toda essa evolução 
só foi possível graças ao trabalho em equipe dos professores, 
coordenadores, vice-diretor e diretor. 

Prof. Esp. Adolfo Alexandre Vernini
Coordenador do Curso de Produção Industrial da FATEC-BT

Egresso da I Turma de Logística da FATEC-BT

Fatec Botucatu

Fatec Botucatu

TRAJETÓRIAS ENTRELAÇADAS
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ENTRE REALIZAÇÕES E PROJETOS

   Planejamento e projetos. Estas são as palavras-chave 
que vêm garantindo crescimento à FATEC-BT.
   O laboratório de Biodiesel, inaugurado em 2009, é 
fruto de um projeto de pesquisa na área de biodiesel 
com início em 2006, quando uma equipe de professo-
res desenvolveu e construiu uma míni-usina. A partir 
disso, surgiu a ideia da construção desse laboratório, 
visando disseminar os conhecimentos adquiridos.
   Outro projeto, que culminou com a idealização 
de um grande laboratório multidisciplinar, tan-
to ao que tange a estrutura física quanto aos 
equipamentos didáticos (desenvolvidos, em 
sua maioria, pela empresa FESTO) e mobiliários 
necessários para o seu adequado funcionamento, 

nasceu com a implantação do curso de Produção 
Industrial – pleiteado por empresas da região li-
gadas ao CIESP. Tal projeto foi apresentado ao 

coordenador de ensino superior do Centro Paula Sou-
za, Prof. Dr. Angelo Cortelazzo e à diretora superinten-
dente do Centro Paula Souza, Profª Laura Laganá, os 
quais o aprovaram por entender os benefícios que traria 
à formação dos tecnólogos da região de Botucatu.
   Paralelamente à conquista desse projeto, a FATEC-BT 
também foi presenteada com o Laboratório de Processa-
mento de Frutas e Legumes, especialmente para o curso 
de Agronegócio. 
Ambos os laboratórios têm a previsão de inaugu-
ração para o fim do segundo semestre deste ano.

   Além desses projetos já conquistados e 
realizados, a direção da instituição, em con-

junto com coordenadores e professores, ela-
borou um Plano Diretor de Desenvolvimento 

da FATEC-BT para os próximos cinco anos. Nes-
te plano, chamado de PDF, pretende-se garantir a 

todos os demais cursos (Informática para Negócios, 
Logística e Radiologia) a uniformização da estrutura 

didático-laboratorial alcançada para os cursos de Agro-
negócio e de Produção.
   Ainda dentro desta gestão, há a possibilidade de am-
pliar-se a FATEC-BT com a implantação de outros cur-
sos para atender a algumas demandas regionais.

Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Junior
Vice-diretor da FATEC-BT
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