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JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A Jornada Científica e Tecnológica da Faculdade de Tecnologia de Botucatu – Jornacitec - chega este ano à sua 5ª Edição. O
evento, que será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro, visa estimular a divulgação de trabalhos acadêmicos de cunhos científico
e tecnológico de alunos de graduação e pós-graduação de Botucatu e região. São aceitas submissões de trabalhos em
seis áreas temáticas: Agronegócio, Ciência da Computação, Gestão de Negócios, Logística, Produção Industrial e Saúde.
Em sua última edição, foram publicados 147 trabalhos oriundos de 13 instituições de Botucatu e região, além de um artigo
de outra região do Estado de São Paulo.
As inscrições encerradas em 03/10/2016, mostram que 271 artigos foram submetidos e que 32 instituições de cinco estados
participarão dessa 5ª edição. Até então, a maior participação de todas as jornadas, no link:
www.fatecbt.edu.br/jornacitec.
A novidade para a 5ª Edição, deste ano, é a obrigatoriedade da doação de 1 kg de alimento não perecível ou de material de
higiene e limpeza para a apresentação de cada trabalho. Os produtos arrecadados serão doados às instituições de apoio e assistência
social de Botucatu e/ou região, conforme matéria divulgada nesta edição.

CAPACITAÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO

Nos   dias 3, 4 e 5 de agosto, o SEBRAE de Botucatu em parceria com o Parque Tecnológico de Botucatu, promoveu
um curso de capacitação sobre Empreendedorismo para professores da FATEC e UNESP. Participaram do curso os professores
Bernadete Rossi B. Fantin, Rogério Ferreira Sgoti, Marcelo S. Denadai, Gustavo K. Montanha, José Carlos Omodei Jr, Vlademir
Fazzio. Este é um projeto do NEI - Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, do Parque Tecnológico, que visa disseminar a cultura
empreendedora nas Universidades de Botucatu. Os leitores que quiserem obter mais informações podem consultar o link:  
http://parquebtu.org.br/noticias/66-iniciam- se-as- atividades-do- nucleo-de-empreendedorismo-e- inovacao-nei- curso-decapacitacao-em- empreendedorismo-e-aplicado-aos- docentes-da- unesp-e- fatec-de- botucatu-no- parque-tecnologico
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TREINAMENTO EM COACHING

Professores, funcionários e familiares da FATEC, fizeram treinamento sobre Coaching promovido pela aluna do curso
de Gestão Empresarial (EaD), Milena Lozano sócia proprietária da empresa Inteligente Coaching. Engenheira Ambiental
de formação, Milena, que está se preparando para defender sua tese de doutorado, disse que a ideia do empreendimento
nasceu a partir de uma oportunidade de negócio que ela visualizou durante o curso da Fatec. A Inteligente Coaching
promoveu uma campanha e realizou treinamento nas empresas interessadas em troca de doação de agasalhos  que foram
doados às entidades carentes de Botucatu.
Na opinião dos participantes do curso, essa experiência sobre coaching é única e nas palavras da Coordenadora do
Curso, Bernadete Fantin “...é gratificante ver nossos alunos conquistando seu lugar no mundo dos negócios tendo como
referência os conhecimentos aprendidos nos cursos da Fatec...”

VESTIBULAR 2º SEMESTRE DE 2016

Tradicionalmente a Fatec realiza vestibular duas vezes por ano, nos meses de julho e janeiro, para todos os cursos.
Para o vestibular do segundo semestre deste ano, setecentos e cincoenta e seis candidatos compareceram para as provas,
disputando as duzentas e oitenta vagas oferecidas.
Os cursos são Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistema (ADS), Gestão Empresarial (Ensino a Distância),
Logística, Produção Industrial e Radiologia. A procura pelos cursos foi bastante equilibrada com uma pequena vantagem
para o curso de Radiologia.
Iniciado o semestre, os calouros foram recebidos pelos coordenadores e professores e fizeram um reconhecimento
das instalações da Fatec antes do início das aulas, como mostra a reportagem desta edição.  
NÚMEROS DO VESTIBULAR DO 2º. SEM./2016
Total de candidatos inscritos:  756
Total de vagas oferecidas:  280
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RECEPÇÃO DE CALOUROS
Visando facilitar a adaptação dos calouros ao seu ingresso nos cursos da Faculdade de Tecnologia de Botucatu,
foi criado e implantado, no início do segundo semestre letivo de 2014, um novo programa de recepção de calouros.
Em sua quarta execução, ocorrida nos dias 01 e 02 de agosto 2016, os alunos dos diversos cursos foram recebidos
com o seguinte programa:
Primeiro dia
Nesta data os alunos foram recebidos pelo diretor da unidade, prof. Dr. Roberto Colenci que lhes deu as boas-vindas
e diversas orientações gerais sobre o Centro Paula Souza e a unidade da Fatec Botucatu. Em sequência o vice-diretor,
prof. Dr. Celso F. Joaquim Jr expôs aos alunos as diversas atividades de cunho acadêmico que a unidade disponibiliza aos
alunos, como monitorias, iniciação científica, grupos de pesquisas, etc.
Também receberam os alunos o diretor de serviços administrativos, sr. José Roberto Sperandim, a diretora acadêmica, srta.
Martha A. Augusto e a srta. Ana Paula Batista, responsável pelo setor de estágios da unidade, os quais forneceram diversas
informações e orientações aos alunos sobre seus respectivos setores. Em complemento, os alunos foram apresentados ao
sr. Rubens Sacramento Junior, recebendo instruções sobre o funcionamento da área de TI da unidade.
Segundo dia
Os alunos, recepcionados pelos coordenadores dos respectivos cursos, receberam importantes informações sobre
o projeto pedagógico de seus cursos. Foram apresentadas as disciplinas, sua importância e interdisciplinaridade, visando
fornecer aos alunos uma visão global do curso, logo em seu início.
Os  coordenadores apresentaram aos ingressantes o perfil profissional do tecnólogo em cada uma de suas áreas de
atuação, bem como suas atividades e horizontes profissionais, ampliando o ângulo de visão dos mesmos sobre suas futuras
profissões.
No final da recepção, os alunos foram guiados a uma visita por todas as instalações da faculdade; salas de aulas,
laboratórios, biblioteca, etc. Desta forma, os mesmos puderam ter uma ampla visão, não somente da infraestrutura de seu
curso em particular, mas de todos os demais.
Como resultado final da recepção, além da melhor e mais rápida interação do aluno na vida da faculdade, almeja-se
a diminuição do abandono do curso o qual se dá, historicamente, em seus primeiros dois ciclos.

FATEC SOLIDÁRIA: 1ª GINCANA SOLIDÁRIA DA FATEC BOTUCATU
Esta programação é dirigida aos acadêmicos da Faculdade de Tecnologia de Botucatu e autores que apresentarão
trabalhos científicos (Oral e Pôsteres) na V JORNACITEC - Jornada Científica, com a finalidade de enaltecer a consciência
social, ambiental e, principalmente, solidária, a fim de fortalecer e consolidar práticas educativas relacionadas aos princípios
e valores presentes na missão da Fatec de Botucatu.
A gincana prevê a participação de todos os discentes da Fatec Botucatu, representando seus respectivos cursos, os
quais competirão objetivando obter a maior quantidade possível de alimentos não perecíveis ou de produtos de higiene
pessoal. Com regulamento estabelecido e divulgado amplamente no site da unidade, a gincana teve seu início em 15/08/2015
e prosseguirá com a campanha de arrecadação até o dia 26/10/2016, quando serão computados os pontos relativos à coleta
de cada um dos cursos.  Os pontos de coletas dos produtos estão identificados com as flâmulas de cada curso nos diversos
pontos da unidade, mapeados no regulamento do evento.
O curso vencedor será divulgado no dia 27/10/2016 durante a cerimônia de encerramento da V Jornacitec, quando as
doações coletadas serão entregues, simbolicamente, às instituições escolhidas para recebê-los. A flâmula do curso vencedor,
juntamente com sua taça de premiação, estão expostos na Fatec Botucatu até que seja conhecido o curso ganhador da
gincana programada para o ano seguinte.
Até o fechamento dessa edição, pontos de coleta já apresentavam boa quantidade de produtos não perecíveis. É
esperada a participação maciça dos alunos nesta competição sadia em que o verdadeiro ganhador é o espírito de solidariedade.
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SINDICATO RURAL DE PARDINHO E FATEC BOTUCATU
PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO
A Fatec de Botucatu em parceria com o Sindicato Rural de Pardinho vem contribuindo para com a realização de um
dos principais objetivos do Programa Jovem Agricultor do Futuro criado pelo Senar – AR/SP. O Senar – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos regulamentado por
lei, em junho de 1992.
O programa visa elevar os níveis técnico, social e econômico do homem do campo, principalmente dos adolescentes
entre catorze e dezesseis anos, por meio de cursos, palestras e atividades relacionadas ao desenvolvimento intelectual
proporcionando-lhes melhor qualidade de vida.
Essa parceria proporciona aprendizado simples e objetivo no que se refere às práticas agro-silvo-pastoris e do uso
correto das tecnologias mais adequadas para o aumento da produção e da produtividade rurais, devido à utilização do
laboratório de informática da faculdade pelos alunos inscritos no Programa Jovem Agricultor do Futuro.
Sob o olhar dos instrutores Wilson Sodré e Lucas Scherrer, este formado em Agronegócio, percebeu a importância
do programa e pelo segundo ano consecutivo disponibiliza a estrutura tecnológica do Laboratório de Informática,
proporcionando oportunidade imensurável para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens participantes.

FATEC DE PORTAS ABERTAS
Nos dias 25 e 26/10/2016 a Faculdade de Tecnologia de Botucatu abrirá suas portas à comunidade em geral. O
objetivo dessa iniciativa, que deve se repetir a cada semestre letivo, é receber alunos de escolas públicas ou privadas, pais,
parentes e/ou amigos de alunos da Fatec, bem como o público em geral, interessado em conhecer a instituição.
O programa apresenta aos visitantes atividades e demonstrações que contemplam visitas a laboratórios, atividades
e dinâmicas relacionadas aos cursos da Fatec Botucatu e suas tecnologias, testes vocacionais em ambiente virtual, entre
outras.
Todas as atividades serão acompanhadas por alunos dos cursos da unidade, monitorados por docentes.Objetiva-se,
com isso, ampliar a interação da Faculdade com a comunidade e divulgar e estimular o acesso ao ensino superior gratuito
e de qualidade oferecido pela Fatec Botucatu.

ALUNOS VISITAM O EADI BAURU

Anualmente, no primeiro semestre de cada ano letivo, a Fatec, por meio dos professores Vicente Cornago e José
Augusto Rota oferece aos alunos dos cursos de Logística e Agronegócio, das disciplinas de Comércio Internacional,
Comércio Exterior e Logística e Movimentação e Armazenagem, oportunidade para uma visita técnica à Estação Aduaneira
do Interior de Bauru.
A empresa, de 72,6 mil metros quadrados de área total e com 3,2 mil metros quadrados destinados a armazenagem,
estrategicamente localizada no centro do estado de São Paulo foi criada para contribuir nas operações logísticas e
alfandegárias de importação e exportação e oferece espaço para armazenagem das cargas importadas e a exportar. Além
de abrigar uma unidade da Secretaria da Receita Federal para processar e fiscalizar todos os documentos pertinentes aos
processos de importação e exportação, também detém as licenças exigidas pelos órgãos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Exército, para
fiscalização de mercadorias.
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
Organizador: Prof. Esp. José Augusto Rota
Diagramação: Ariadne Regina Spontone
Colaboradores: alunos, professores e funcionários da Fatec-Botucatu.
Edição Digital
Fale conosco: jornal@fatecbt.edu.br

Alunos que aproveitaram a oportunidade para conhecer o EADI, com
seus professores.
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