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IX SETEC E I JORNACITEC

Premiações na i JOrnaCiTeC

Pelo nono ano consecutivo, a FATEC-BT realizou, de 22 a 
26 de outubro, a IX Semana de Tecnologia – SETEC. Com o 
intuito de aproximar aluno e mercado de trabalho, o evento 
contou com palestras e cursos ministrados por profissionais 
em diversas áreas e níveis de atuação.

No interior da IX SETEC, aconteceu a primeira edição 
da Jornada Científica e Tecnológica da FATEC-BT – I 
JORNACITEC. O evento científico, que contou com 78 
trabalhos inscritos, entre comunicações orais e pôsteres, nas 
áreas de Agronomia e Agronegócios, Informática, Logística, 
Produção e Saúde, teve como organizadores responsáveis 
o Prof. Dr. Luis Alberto Domingo Francia Farje, Prof. Dr. 
Alexandre Dal Pai e Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Jr., 
além dos acadêmicos Ellison Martins Azuaga, Luciana Ap. de 
Freitas Mateus Vieira e Oswaldo Jorge Neto, todos do curso 
de Radiologia.

Participaram do evento alunos e professores de diferentes 

instituições de ensino superior de Botucatu e região, entre as quais: 
FATEC-BT; FIB-Bauru; FMR-São Manoel; Unesp-Botucatu.

No encerramento, houve momentos de descontração com 
a apresentação de dança de salão; homenagens aos melhores 
trabalhos (confira abaixo), além de um coquetel.

“Nefropatia Induzida por Contraste em Pacientes Submetidos à 
Angiografia Cardíaca e Cerebral: Resultados Preliminares”

Ana Hilda Villen Maceti Garcia, Daniela Ponce e Mariele Cristina 
Módolo Picka

“Avaliação Antropométrica de um Grupo de Operadores de 
Tratores Agrícolas”

Danilo Simões, Luis Gustavo Santin, Paulo Galli Boareto e Paulo Torres 
Fenner

“Sistema de Informação Geográfica Aplicada à Gestão Pública”
Júlio Cesar do Carmo Junior e Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida

“Desenvolvimento Sustentável: Alternativas de Reciclagem e 
Destinação de pneus Inservíveis”

Fabiano Rodrigues, Paulo André de Oliveira, Sara Fernandes Martins e 
Ricardo Ghantous Cervi

“Biodigestor Indiano: Ferramenta Computacional para Auxílio de 
Projeto”

Fernando Januário Cordeiro

“Utilização do Software Mcnpx para Simulação de Tomografia 
Computadorizada com Feixe de Prótons em um Fantoma Virtual”

Ana Flávia Vidotti Roder e Joel Mesa Hormaza

“Estratégia de planejamento da produção para redução no prazo 
de entrega: um estudo de caso em uma empresa encarroçadora de 

ônibus”
Tiago Ribeiro de Araújo, Gilson Eduardo Tarrento, Celso Fernandes 

Joaquim Jr., Fernanda Cristina Pierre

“Estudo Retrospectivo de Pacientes com Tumores Cerebrais 
tratados no Setor de Radioterapia na Universidade Estadual 

Paulista”
Rafaela Ferraz de Camargo, Marco Antonio Rodrigues Fernandes e 

Batista de Oliveira Junior

PRÊMIO DE MELHOR APRESENTAÇÃO ORAL

PRÊMIO DE MELHOR PÔSTER



LEMBRANÇAS DOS 10 ANOS DA FATEC-BT
Nunca me esquecerei daqueles dias... Apesar da dificuldade enfrentada, tudo foi muito bom.
Quando chegamos, o fato mais marcante foi que não tínhamos água para beber. Da torneira, saía uma água amarelada e 

não tínhamos coragem de bebê-la. No segundo dia, trouxemos água de casa.
Começamos a limpeza da capela. O piso, que inicialmente era feito com pastilhas brancas, estava encardido. Foi 

necessário muito sabão e esfregão para limpá-lo. Foi um processo demorado.
Ao chegar a hora do almoço, onde esquentar nossas refeições? Ainda não havia gás nem micro-ondas. Improvisamos 

com tijolos e fogo e, nos dias seguintes, com uma espiriteira. Sem mesa, almoçávamos todos sentados no corredor.
Embora houvesse muito a fazer para preparar o prédio para a recepção de nossos primeiros alunos e professores, tudo 

foi feito com muita disposição e alegria. A recompensa maior foi com a chegada dos alunos, pois a convivência com eles 
era muito boa. Criamos um vínculo muito forte. Os alunos eram muito respeitosos, e, visto que o espaço era restrito, 
chegavam a pedir permissão para comer lanche no corredor.

Na falta de campainha, nos intervalos, utilizávamos um sino para anunciar o horário de entrada e de saída. Era tudo feito 
com organização e disciplina.

Ao longo dos anos, tudo foi se transformando. Novos prédios. Novos equipamentos. Novos professores. Novos alunos.
Hoje, a FATEC-BT melhorou muito. Não dá para comparar o espaço que temos com as instalações iniciais. Também os 

recursos disponíveis na FATEC-BT, atualmente, garantem que nossas atividades sejam feitas de modo adequado. 
Sueli Ap. Góes Garcia - Auxiliar de serviços da FATEC-BT
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1º SIMPÓSIO DE BOVINOCULTURA DE LEITE DE PARDINHO E 
REGIÃO

A FATEC-BT, em parceria com o Sistema FAESP/SENAR – Sindicato Rural de 
Pardinho, realizou o 1º Simpósio de Bovinocultura de Leite de Pardinho e Região, 
no dia 10 de novembro em Pardinho-SP. O simpósio foi organizado por Luciane da 
Conceição Correia, representante do Sindicato Rural de Pardinho, com a colaboração 
dos alunos de Curso de Agronegócio da FATEC-BT. A comissão organizadora preparou 
temas em conformidade com as necessidades dos produtores rurais associados ao 
Sindicato Rural de Pardinho. O Simpósio contou com várias palestras proferidas 
pelo Prof. Dr. Geraldo de Nardi Jr. e por alunos do Curso de Agronegócio sobre os 
seguintes temas: 

“Manejo, nutrição e genética na bovinocultura de leite” – Prof. Dr. Geraldo de Nardi 
Jr.; 

“Principais raças para a bovinocultura de leite – acadêmico Douglas Fernandes de 
Santi;

“Atividade agrossilvopastoril na bovinocultura de leite” – acadêmico Romulo 
Leonardo da Silva; 

“Monta natural e inseminação artificial na bovinocultura de leite” – acadêmico 
Thiago Franco da Silveira.

PESQUISADOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEC-BT 
DESTACA-SE EM EVENTO NA UFMG

O projeto de iniciação científica, do aluno Thiago Franco da Silveira 
do 4º ciclo do curso de Tecnologia em Agronegócio da FATEC-BT, 
“Desempenho produtivo de animais confinados alimentados com 
silagem de milho processada”, ficou em segundo lugar na classificação 
forragicultura na “II Mostra Científica e de Extensão em Produção 
de Leite Sustentável”, realizada no período de 13 a 15 de setembro 
de 2012 pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em 
Montes Claros-MG. O referido projeto teve orientação do Prof. Dr. 

Geraldo de Nardi Jr., docente na área de Produção Animal da FATEC-BT e colaboração da equipe do Prof. Dr. Ciniro Costa 
da FMVZ-Unesp-Botucatu, campus Lageado.
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HOMENAGEM AOS PRIMEIROS FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES DA FATEC-BT

No dia 28 de setembro, no Auditório da FATEC-BT, foi 
realizada uma comemoração pelos dez anos de fundação 
da Faculdade de Tecnologia de Botucatu – FATEC-BT. 
Na ocasião, o Diretor, Prof. Dr. Roberto Antônio Colenci 
falou a respeito das conquistas alcançadas nesses anos 
e prestou homenagem aos primeiros funcionários e 
professores; em seguida, convidou os presentes para 
que se dirigirem à frente do Bloco B e convidou os 
seguintes funcionários e professores: Adolfo Alexandre 
Vernini, Carla S. Mazzutti Teixeira; Silas S. Santos; 
Silvio Eduardo Luiz; Aguinaldo Giacóia Júnior; Rita de 
Cássia S. Carvalho; Roseane Raquel de Moraes; Jiddu 
S. Carniello; Ana Paula Batista; Gustavo K. Montanha; 
Luiz Enéias Z. Cardoso e Rogério Ferreira Sgoti, todos 
egressos de cursos de Tecnologia da FATEC-BT, para 
fazerem o plantio das doze mudas de árvores. Após 
esse plantio, os presentes se dividiram em dois grupos: 
um dirigiu-se até a Escola do Meio Ambiente – EMA, 
e outro grupo permaneceu na FATEC-BT para que 
fosse feito o plantio simultâneo de duas paineiras (uma 
crescerá na EMA e outra, na FATEC-BT).
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No dia 08, a Profª Ms. Maria Fernanda Martins defendeu 
sua dissertação de Mestrado intitulada “Análise da 
compreensão escrita em Língua Inglesa no Caderno do 
Professor”, na área de “Linguística Aplicada e Estudos 
da Linguagem”, sob orientação da Profª Drª Rosinda 
de Castro Guerra Ramos, pelo programa de Linguística 
Aplicada e Estudos da Linguaguem – LAEL – da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Além da 
orientadora, participaram da banca examinadora a Profª 
Drª Maria Aparecida Caltabiano Borges da Silva e a Profª 
Drª Andréa Patrícia Nogueira.

No dia 28, O Prof. Dr. Ivan Fernandes de Souza defendeu 
sua tese de Doutorado intitulada “Avaliação da qualidade da 
água do córrego São Caetano na área urbana no município 
de Botucatu-SP”, na área de “Agronomia”, sob orientação 
do Prof. Dr. Sérgio Campos e coorientação da Profª Drª 
Assunta Maria Marques da Silva, pelo Programa de Pós-
Graduação em Energia na Agricultura da Faculdade de 
Ciências Agronômicas da Unesp – Câmpus de Botucatu. 
Além da coorientadora, participaram da banca examinadora 
a Profª Drª Teresa Cristina Tarle Pissarra, Prof. Dr. Osmar 
Delmanto Junior, Prof. Dr. Luciano Nardini Gomes e Profª 
Drª Fernanda Leite Ribeiro.

PROFESSORA PARTICIPA DE EVENTOS CIENTÍFICOS
No mês de julho, a Profª Drª Adriane Belluci Belório de Castro 

participou de dois tradicionais eventos científicos nacionais nas áreas 
de Linguística e de Educação. O primeiro, realizado na USP - São 
Paulo entre os dias 04 e 06 de julho, foi o 60º Seminário do Grupo 
de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo – GEL, cuja primeira 
edição ocorreu em 1969, e desde então seus associados já realizaram 56 
seminários e publicaram 37 edições dos Estudos Linguísticos, refletindo 
a fecundidade e a regularidade da pesquisa linguística do Estado de 
São Paulo. No interior do 60º GEL, a docente apresentou o trabalho 
intitulado “Leitura: do processo às práticas”, tema de sua pesquisa em 
desenvolvimento na FATEC-BT. O segundo evento foi o 18º Congresso 
de Leitura do Brasil – COLE, realizado na UNICAMP entre os dias 16 a 
20 de julho, promovido pela Associação de Leitura do Brasil. 

PROFESSORES PARTICIPAM DO SINAPE

A Profª Ms. Gislaine Cristina Batistela e o Prof. Ms. Sergio 
Augusto Rodrigues participaram do SINAPE (Simpósio Nacional de 
Probabilidade e Estatística), apresentando o trabalho “Emprego da 
análise multivariada no estudo de diferenciação genética entre espécies 
de eucaliptos”. O SINAPE, organizado a cada dois anos pela Associação 
Brasileira de Estatística (ABE), é a principal reunião científica da 
comunidade estatística brasileira. Em sua vigésima edição, o SINAPE 
foi realizado em João Pessoa, PB, entre os dias 30 de julho a 03 de agosto 
de 2012, com inúmeras atividades científicas, destacando-se minicursos, 
conferências, fórum de debates, comunicações orais e em pôsteres, bem 
como mesas redondas e palestras com convidados de diversos países. 
Seu principal objetivo é promover a integração de usuários da Estatística 
através da discussão e difusão de novos conhecimentos, ideias e técnicas 
nas áreas de Probabilidade e Estatística, tanto em seus aspectos teóricos 
como de aplicações nas diversas áreas do conhecimento.

PARABÉNS AOS NOVOS MESTRES E DOUTORES
No mês de agosto, mais dois professores da FATEC-BT obtiveram títulos de pós-graduação. 



RETMOTORS, METAL LEVE E FATEC-BT PROMOVEM PALETRA SOBRE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL

Com o propósito de capacitar profissionalmente seus 
colaboradores, a Retmotors realizou juntamente com a 
Metal Leve e a FATEC-BT, no dia 18 de outubro, a palestra 
intitulada “Consumo de óleo lubrificante em motores de 
pequeno, médio e grande porte nos motores gasolina, flex, 
diesel e gnv”. A palestra teve como público alvo empresários 
do ramo de transportes, mecânicos e profissionais das áreas 
afins. O proprietário responsável pela Retmotors, Engº João 
Alberto Borges de Araújo, planeja realizar várias palestras durante o ano de 2013, com 

vistas a facilitar o contato dos clientes com a empresa e as fábricas de autopeças.
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REUNIÃO PEDAGÓGICA DA 
FATEC-BT É FEITA NA EMA 

Semestralmente, ocorre uma reunião 
pedagógica antes do início das aulas. Em 
agosto de 2012, a reunião teve cor e sabor 
diferentes. A direção, as coordenações e 
os professores da FATEC-BT reuniram-
se na Escola do Meio Ambiente (EMA), 
pertencente à Secretaria Municipal de 
Educação de Botucatu, e puderam vivenciar 
uma experiência singular proporcionada 
pela diretora da EMA, Eliana Gabriel, e 
toda sua equipe. Entre as atividades, os 
professores fizeram uma breve caminhada 
à luz de velas; ouviram músicas cantadas 
ao luar, participaram de dinâmicas de 
interação socioambiental e puderam 
saborear pratos preparados com produtos 
naturais. Foi uma noite encantadora!

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. Rogério Ferreira Sgoti
Diagramação: Leandro Dias (graduando)

Colaboradores: alunos, professores e funcionários da Fatec-
-Botucatu.

Tiragem: 400 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

PROJETO FEIRA LEGAL
No dia 18 de outubro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 

em parceria com SEBRAE, FATEC-BT, CATI e FCA-Unesp, lançou o projeto 
Feira Legal, cujo objetivo é melhorar a qualidade dos produtos e dar assistência 
aos produtores. O projeto surgiu de uma pesquisa desenvolvida por Edval Luiz 
Batista dos Santos, aluno do curso de Agronegócio da FATEC-BT e estagiário junto 
à Secretaria de Agricultura.

Desde 2010, Edval estuda o perfil dos feirantes da cidade e maneiras como revitalizar 
as feiras livres. Além de incentivar a continuidade da agricultura familiar, o projeto 
tem como objetivo trazer qualidade de vida ao produtor e também melhorias para o 
consumidor, já que os produtos oferecidos nas feiras são mais frescos. 
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REALIZAÇÃO DE UM SONHO
Quando soube que tinha sido selecionada para o intercâmbio, fiquei 

muito feliz, quase não dormi nos primeiros dias e a “ficha só caiu” quando 
pisei em solo americano! O intercâmbio foi a realização de um sonho e 
superou todas as minhas expectativas. Fui para Berkeley, no estado da 
Califórnia, uma cidade pequena, tranquila e aconchegante, com a opção 
de, em apenas 20 minutos, estar no grande centro urbano de San Francisco. 
O transporte na cidade é excelente, mas é muito comum ainda as pessoas se 
locomoverem de bicicletas, patinetes, skates e patins. É em Berkeley que 
fica a grande Universidade da Califórnia, um grandioso campus que pode 
ser visitado por qualquer pessoa.

Nós estudávamos de segunda à sexta no período da manhã, sendo assim 
tínhamos o período da tarde e os finais de semana para passear. Mas, em todas as semanas, entregávamos três horas de 
atividades complementares como requisito, além dos testes valendo nota que fazíamos todas as segundas-feiras.

As aulas eram 100% em inglês e a imersão na língua inglesa continuava quando eu chegava na casa em que eu estava 
hospedada. A convivência com a família foi muito boa, fiquei em uma casa com mais duas intercambistas da China que 
estudavam na mesma escola que eu e elas me ajudaram muito. Cada um do grupo teve uma dificuldade diferente em 
relação ao lugar, devido ao famoso choque cultural, mas nada que não tenhamos tirado de letra. O grupo era superanimado, 
os professores ótimos e os lugares fascinantes! Com certeza, lembrarei para sempre dos momentos vividos e das pessoas 
que fizeram parte desta história. Agradeço ao Governo do Estado de São Paulo, ao Centro Paula Souza e à FATEC-BT por 
essa oportunidade.
Juliana Barreto Mendes, Tecnóloga em Logística, participou do Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, em Berkeley, nos EUA. 

ATLÉTICA SE DESTACA NA INTERFATEC

Mais uma vez, a Atlética se destacou na Interfatec, 
realizada neste ano em Rio Claro. O prêmio recebido foi 
o de campeão na categoria Futsal Masculino. A Atlética 
agradece a direção, atletas e alunos, além do apoio recebido 
de iGUi Piscinas, Panificadora Irmãos  Ceranto, Elias Cor 
Wash, Mr Soller, Casa da Pizza Frita, Uzze, Osmaraja, 
Academia Performance e Quitanda da Dona Marina.

MINICURSO LOGISLAB
Durante a IX SETEC, foi realizado o minicurso “Logislab”, ministrado pelo 

Prof. Vicente Cornago aos alunos do curso de Logística. Em sua segunda edição, o 
minicurso teve por objetivo transmitir uma visão de planejar, colocar em operação 
e controlar as atividades de logística de uma empresa, utilizando as metodologias 
e tecnologias atualizadas de gestão e identificando oportunidades de redução de 
custos, aumento da qualidade dos serviços em geral e aumento da qualidade de 
cumprimento do prazo. Foi oferecido ao aluno um conceito básico em aperfeiçoar 
os processos de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais dentro do 
conceito de cadeia de suprimento (supply-chain), bem como para analisar aspectos 
de dimensão e localização de centros de distribuição, visando à minimização de 
custos operacionais, sem perda na qualidade dos serviços e possibilitando vantagens competitivas para uma organização. 

EGRESSO DA RADIOLOGIA AGRADECE AOS PROFESSORES DA FATEC

Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que eu pudesse me graduar novamente. Foram 
três anos de muitas conquistas e desafios juntamente com todos os membros do corpo docente e colegas de classe do 
curso de Tecnologia em Radiologia. A homenagem recebida pelo meu desempenho acadêmico me deixou extremamente 
emocionado e orgulhoso, pois, durante este período, tive a honra de conviver ao lado de profissionais de tamanha 
grandeza no mundo acadêmico, os quais certamente me servirão de exemplo, para que futuramente eu possa ingressar 
nesta maravilhosa profissão de professor universitário. Garanto que a homenagem estará em uma parte muito importante 
do meu currículo acadêmico e da minha vida, uma vez que jamais esquecerei este momento. Grande abraço a todos, e 
novamente, muito obrigado!
Lucas Langoni Cassettari - Tecnólogo em Radiologia
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ALUNOS DO CURSO DE AGRONEGÓCIO PARTICIPAM DE 
CICLO DE VISITAS TÉCNICAS

Neste semestre, através da iniciativa do Prof. Dr. Danilo Simões, 
os alunos do Curso de Agronegócio - 6º ciclo realizaram uma série de 
visitas técnicas vinculadas à disciplina de Projeto de Agronegócio III. 
As visitas tiveram como propósito apresentar algumas agroindústrias 
instaladas em nossa região, sendo essa uma reinvindicação dos alunos, a 
qual tem também a prerrogativa de propiciar o conhecimento prático de 
operações agroindustriais e estabelecimento de network para possíveis 
contratações de estagiários ou até mesmo de egressos.

Em agosto, primeira visita, foi ao viveiro de pesquisa de mudas 
florestais, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP, 
onde os alunos puderam conhecer na prática todo o processo que 
abrange a produção de mudas florestais. Segundo o aluno Mateus 
William de Oliveira, “esta visita foi de grande importância para minha 
formação acadêmica, pois pude enxergar de perto, do início ao fim 
como é realizado todo o processo de produção de mudas, como são 
as instalações de um viveiro florestal, o que é preciso para se ter um 
viveiro de qualidade, além de servir como uma extensão prática das 
aulas teóricas de Técnicas e Operações Florestais”.

Em setembro, a visita foi à ZAF Agroflorestal, uma grande empresa 
com sede no município de Bofete. Os alunos puderam visitar o viveiro 
de produção de mudas florestais, que tem a capacidade produtividade de 
12 milhões de mudas ao ano, as quais são fornecidas para as principais 
empresas de base florestal instaladas no Estado de São Paulo. Esta 
visita complementou a anterior e os ensinamentos do Prof. Éder, que 
ministra a disciplina de Técnicas e Operações Florestais.Para Thiago 
Pijenburg, “essa visita foi extremamente valiosa, pois pude entender 
melhor e ter uma visão mais ampla de como funciona todo o processo 
produtivo de um viveiro de mudas de eucalipto e nativas. Com certeza, 
graças a esse conhecimento adquirido na prática, me sinto muito mais 
preparado profissionalmente”.

Ainda no município de Bofete, os alunos visitaram a Alliz Alimentos, 
que atua na criação e distribuição de frangos de corte, tanto no mercado 
interno quanto no externo, atendendo países da África, Américas, Ásia, 
Comunidade Europeia, Oriente Médio, Japão, Rússia e mais de 30 
países. Os alunos visitaram os galpões de aves, com capacidade total 
para 30.000 frangos, onde receberam informações sobre alojamento 
e recepção das aves, manejo sanitário, aquecimento, comedouros, 
iluminação e manejo das cortinas, densidade do alojamento.

Já em outubro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o sistema 
de produção de laranjas para a agroindústria de suco concentrado, a 
Fazenda São Gabriel - Botucatu, a qual está entre as grandes produtoras do 
segmento em nosso país. Foram vistas as técnicas de cultivo e produção 
sendo desde a seleção das mudas, plantio, colheita e transporte do fruto 
até a agroindústria. Os alunos obtiveram ainda informações sobre as 
novas tecnologias de plantio, dos eventuais problemas deste setor e 
ainda puderam ver de perto as dificuldades da citricultura no país. Para 
Charles de Camargo, “esta visita foi uma oportunidade única ao aluno 
de conhecer a citricultura na região de Botucatu, demostrando a força 
do agronegócio no Brasil e oportunidades de atuação para o Tecnólogo 

de Agronegócio”.
Ainda em outubro, os 

alunos foram a Pardinho 
para visitar a agroindústria 
Carolina Soil, maior 
empresa do Brasil no 
segmento de substrato, 
a qual detém 75% de 
participação no mercado de 

tabaco, citrus e florestal e 20% no mercado de flores, o que corresponde 
a um volume comercial de 2,5 milhões de sacos de substratos 
fornecidos para empresas como Duratex, Eucatex, International Paper, 
Eldorado, Fibria, Souza Cruz, entre outras. Os alunos tiveram acesso 
a todas as instalações da empresa, como pátio de recepção, expedição, 
processo da chegada da matéria prima, todo processo de formulação do 
substrato, controle da matéria prima e teste laboratorial. Para Cláudio 

Denir Alves Costa, “recebemos do gerente comercial uma importante 
aula de gestão de sucesso e de informações principalmente do mercado 
florestal. Diante desses relatos, pude compreender a missão da empresa, 
a qual busca não somente vender seu produto, mas fazer com que seus 
clientes tenham sucesso em seus empreendimentos, visão essa que 
complementará a minha formação acadêmica”.

Para encerrar o ciclo de visita, além dos alunos do 6º ciclo do Curso 
de Agronegócio, os alunos do 5º ciclo de Logística e de Agronegócio, 
sob a supervisão dos professores Luís Enéas e Ricardo G. Cervi, foram 
à Duratex na unidade fabril de Botucatu. Para Danilo, a oportunidade 
como essa, ou seja, de interação entre os cursos, é de extrema 
importância para a instituição, pois o empenho e a participação de todos 
reforçam o desenvolvimento técnico-científico dos envolvidos. Nessa 
visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os dois processos 
de fabricação realizados pela unidade, um mais simples à base de água 
em que se utiliza um maior número de mão de obra, que resulta em 
chapas de fibra como produto final e outro processo completamente 
automatizado, à base de resina, que necessita de poucos funcionários 
para produzir painéis de média e alta densidade (MDF e HDF). Para o 
aluno Reginaldo da Silva Cardoso, “o monitor que nos acompanhou nos 
esclareceu várias dúvidas, como por exemplo, os controles do processo 
de produção e de qualidade dos produtos, conhecimentos esses que 
agregaram aos adquiridos em salas de aula”.
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Em continuidade à proposta de esclarecer algumas 
dúvidas frequentes no uso da Língua Portuguesa, 
apresentamos, nesta edição, as seguintes expressões:

acerca de    = sobre, a respeito de

a cerca de    = aproximadamente

há cerca de = período aproximado de tempo já 
transcorrido (há/faz aproximadamente)        

Embora iguais em termos fonéticos (mesma pronúncia), 
essas expressões referem-se a significados distintos e 
devem ser usadas em diferentes situações.

Ex. 1: O professor discursava acerca da crise econômica 
europeia. (sobre)

Ex. 2: O prédio fica a cerca de dois quilômetros da 
praça. (aproximadamente)

Ex. 3: Há cerca de dez anos, conheci uma pessoa 
admirável. (há/faz aproximadamente)
Profª Drª Adriane Belluci Belório de Castro
Professora de Comunicação da FATEC-BT

ALUNOS DA FATEC-BT PARTICIPAM 
DE FORUM EMPRESARIAL

No dia 30 de outubro, foi realizado 
em Botucatu, um Forum Empresarial, 
promovido pelo Sebrae e pela Solotudo. O 
evento englobou diversas palestras sobre 
temas e perspectivas atuais para empresários 
e gestores empresariais. Duas palestras 
foram proferidas por egressos da FATEC-
BT. Alunos de diversos cursos da FATEC-
BT, além dos coordenadores Bernadete 
Rossi Fantin e Edson Martins, participaram 
do evento.

ALUNOS DA FATEC-BT GANHAM 
NOVO LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA

No início do segundo semestre de 2012, 
os alunos de Informática para Negócios 
ganharam um novo espaço para desenvolver 
seus estudos e pesquisas. Trata-se de um 
laboratório de Informática, provido de 
computadores de última geração de marca 
HP, alimentados por roteador Cisco de 
grande potência. São 24 equipamentos 
para os alunos mais o do professor que 
alimenta uma TV de 50 polegadas. O 
mesmo laboratório possui dispositivos para 
o desenvolvimento de disciplinas ligadas 
à Rede de Computadores e Segurança de 
Dados.

DIRETOR DA FATEC-BT RECEBE TÍTULO DA 
ABL

No dia 10 de agosto, na Câmara Municipal de Botucatu, 
em sessão solene em comemoração aos seus 40 anos, a 
Academia Botucatuense de Letras deu posse como Membro 
Honorário ao Prof. Dr. Roberto Antônio Colenci, diretor da 
FATEC-BT. 

COLaçÃO De GraU 2º semesTre De 2012
Na noite de 10 de agosto, foi realizada a colação de grau da XV Turma de 

Tecnólogos em Informática para Negócios, da XV Turma de Tecnólogos 
em Logística, da III Turma de Tecnólogos em Agronegócio, da III Turma 
de Tecnólogos em Produção Industrial e da II Turma de Tecnólogos 
em Radiologia, turmas denominadas “Profª Ms. Vivian Toledo Santos 
Gambarato”. Receberam o prêmio de melhor desempenho acadêmico os 
seguintes alunos: Maira Carolina da Silva Maria (Agronegócio); Fernando 
Januário Cordeiro (Informática para Negócios-Vespertino); Ademir 
Rodrigues (Informática para Negócios-Noturno); Juliana Barreto Mendes 
(Logística); Mario Fernandes Vasques Júnior (Produção Industrial) e Lucas 
Langoni Cassetari (Radiologia). Os melhores trabalhos de conclusão de 
curso foram os seguintes: “Análise de viabilidade econômica de produção 
de mel da Associação de Apicultores do Polo Cuesta, Itatinga-SP” – Joel 
Santiago de Andrade (Agronegócio); “A inclusão digital de adultos do 
assentamento Sumaré I - SP: dilemas e dificuldades no aprendizado de 
novas tecnologias” – Saulo Bueno (Informática para Negócios-Vesp.); 
“Implantação de um sistema ERP, módulo WMS em uma empresa do 
ramo moveleiro” – Fernando de Oliveira Castro (Informática para 
Negócios-Not.); “Percepção geral da qualidade do transporte e da 
mobilidade urbana na cidade de Botucatu” – Juliana Barreto Mendes 
(Logística); “Eliminação de processos sem agregação de valor: um estudo 
de caso” – Paulo Rogério Talamonte (Produção Industrial); “Diagnóstico 
e tratamento do aneurisma de artéria aorta abdominal” Camila Castro de 
Almeida (Radiologia).


