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COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMADOS EM 2016

 A cada semestre letivo a Fatec procede a cerimônia de formatura dos alunos que concluíram seus cursos. Desta vez, em 10 
de fevereiro próximo passado, as solenidades foram para a vigésima quarta turma de tecnólogos em Informática para Negócios, da 
vigésima quarta turma de tecnólogos em Logística, da décima segunda turma de tecnólogos em Agronegócio, da décima segunda 
turma de tecnólogos em Produção Industrial, da décima primeira turma de tecnólogos em Radiologia e da primeira turma de 
tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, turmas essas denominadas “Prof. Me. Vitor de Campos Leite”. 
 Após a formação da mesa diretora, composta pelo diretor da faculdade, prof. Dr. Roberto Antonio Colenci e pelo vice, prof. 
Dr. Celso Fernandes Joaquim Junior e demais autoridades, a douta congregação da Fatec tomou seu lugar e em seguida iniciou-se a 
recepção dos professores, dos representantes discentes, dos funcionários que fazem parte da cerimônia e dos formandos, os grandes 
homenageados da solenidade.
 Os professores homenageados nessa solenidade foram os prof. Dr. Fábio Becheli Tonin – homenageado da turma do 
Agronegócio; prof. Dr. Ricardo Rall – homenageado da turma de Informática para Negócios e da turma de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas; prof.ª Ms. Maria Fernanda Martins – homenageada da turma de Logística; prof. Ms. Gilson Eduardo Tarrento – 
homenageado da turma de Produção Industrial, no ato representado pelo prof. Dr. Paulo André De Oliveira; prof.ª. Dra. Rejane de 
Lima e Silva – homenageada da turma de Radiologia. 
 O presidente dos trabalhos, prof. Dr. Roberto Antonio Colenci declarou aberta a solenidade e em seguida ouviu-se o hino 
nacional e o juramento do tecnológo proferido pela aluna Fernanda Garcia Aun, representando todos os formados. A aluna formada 
Tamires Cristina Oliveira de Andrade, recebeu o grau de tecnólogo, representando todos os formados. O diretor da Faculdade de 
Tecnologia de Botucatu, no uso das atribuições que a lei lhe concede, outorgou os títulos de tecnólogos a todos os formados que 
assinaram a respectiva ata.
 O professor Dr. Paulo André de Oliveira entregou os diplomas para os tecnólogos em Agronegócio e de Produção Industrial;
 O prof. Dr. Gustavo Kimura Montanha entregou os diplomas aos tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 
Informática para Negócios; o prof. Esp. Vicente Marcio Cornago Junior entregou os diplomas aos tecnólogos em Logística; a profª. 
Dra. Marjorie do Val Ietsugu para os tecnólogos em Radiologia.
	 O	discurso	em	nome	de	todos	os	tecnólogos	foi	pronunciado	pela	tecnóloga	Jeniffer	Meira	Ramires	Diniz.	
 Os paraninfos das turmas de tecnólogos que entregaram os diplomas aos formados deixaram suas mensagens aos ex-alunos 
e em seguida os alunos prestaram homenagens aos professores. O tecnólogo Fernando Henrique Sacomani, homenageou o prof. 
Dr. Osmar Delmanto Junior, patrono dos tecnólogos, representado pelo prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior; a tecnóloga Ana 
Carolina Trombaco do Amaral, prestou homenagem ao prof. Me. Vitor de Campos Leite, nome desta turma de tecnólogos; o tecnólogo 
Yohan Erik Bergoce D’azeredo prestou homenagem ao prof. Dr. Paulo André de Oliveira, paraninfo das turmas de Agronegócio e de 
Produção Industrial; o tecnólogo Thiago Augusto Jorge, prestou homenagem ao prof. Dr. Gustavo Kimura Montanha paraninfo da 
turma de Informática para Negócios e paraninfo da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; a tecnóloga Juliana Oliveira 
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	 "Como	é	gratificante	começar	o	ano	com	a	formatura	de	98	alunos,	poder	ver	o	Ginásio	lotado	de	famílias,	amigos,	música,	
discursos emocionados e muita alegria. Para nós docentes e funcionários, representa o sentimento do dever cumprido; devolver 
à comunidade novos talentos que serão capazes de transformar suas próprias vidas e a de seus pares em algo muito melhor. E a 
dinâmica da Fatec não para. Recebemos 240 novos alunos que trazem consigo na energia da juventude o querer aprender. 
Sejam muitos felizes novos tecnólogos, sejam bem-vindos os novos alunos!!!"

Prof. Dr. Roberto Colenci - Diretor da Fatec.
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Godoy prestou homenagem ao prof. Esp. Vicente Márcio Cornago Júnior, paraninfo da turma de Logística; a tecnóloga 
Amanda De Fátima Lucio Rodrigues Dos Santos prestou homenagem à profª. Dra. Marjorie do Val Yetsugu, paraninfa da 
turma de Radiologia; a tecnóloga Bárbara Gonçalves Cavallini, prestou homenagem ao prof. Dr. Fábio Bechelli Tonin, 
homenageado da turma de Agronegócio; o tecnólogo Fabiano Nogueira Gomes, homenageou o prof. Dr. Ricardo Rall, 
homenageado das turmas de Informática para Negócios e Análise e Desenvolvimento de Sistemas; a tecnóloga Yasmin 
Sawaya, homenageou a profª. Ms. Maria Fernanda Martins, da turma de Logística; o tecnólogo Wagner Bento Pessoa, 
homenageou o prof. Ms. Gilson Eduardo Tarrento, da turma de Produção Industrial, neste ato representado pelo prof. 
Dr. Paulo André de Oliveira; a tecnóloga Pâmela Petenucci Da Silva, homenageou a profª. Dra. Rejane Lima e Silva, da 
turma de Radiologia; a tecnóloga Yasmin Pâmela Benedito De Jesus, representou todos os tecnólogos para homenagear a 
funcionária Luana Martins Fazzio.

MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO

 Durante o mês de Novembro de 2016 foi realizado 
o Treinamento Básico de CNC 3ª Turma, no laboratório de 
usinagem da Fatec Botucatu. O curso, destinado aos alunos 
do Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial, foi 
ministrado pelos alunos Felipe Sandre Nascimento, Rodrigo 
Franco de Lima e Rodrigo Pereira de Moraes pertencentes 
ao mesmo curso e pelo ex-aluno Wilker Costa Terra Santos 
que contribuiu como voluntário, sob coordenação dos 
professores Dr. Celso Joaquim e Me. Alexandre Vernini. 
Foram englobados aspectos teóricos e práticos ligados a 
usinagem CNC.
 Como continuidade do treinamento foi realizada uma 
visita	técnica	na	empresa	Mazatech	afim	de	complementar	
os conhecimentos adquiridos na faculdade aplicados no 
segmento industrial.

CURSO BÁSICO DE CNC - 3ª TURMA

 Estão abertas as inscrições para o 37º Prêmio José 
Reis	de	Divulgação	Científica	e	Tecnológica,	edição	2017	
até o dia 17/abr/2017.
 A categoria desta edição é a de "Jornalista em Ciência 
e	 Tecnologia",	 que	 selecionará	 o	 jornalista	 profissional	
que se destaque na difusão da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação nos meios de comunicação de massa.
 A premiação consiste em R$ 20 mil em espécie, 
diploma, passagem aérea e hospedagem para o agraciado 
participar da cerimônia de entrega do Prêmio, a ser realizada 
durante	a	69ª	Reunião	Anual	da	Sociedade	Brasileira	para	o	
Progresso da Ciência (SBPC), prevista para julho de 2017, 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo 
Horizonte/MG.
 Todas as informações relativas ao Prêmio podem ser 
acessadas no site: www.premiojosereis.cnpq.br  - Serviço 
de Prêmios do CNPq

O CNPQ INFORMA:

 Há doze anos a Faculdade de Tecnologia de Botucatu 
e	o	Rotary	Clube	Botucatu	Norte	firmaram	uma	parceria	com	
a	finalidade	de	premiar	os	alunos	com	melhor	desempenho	
acadêmico,	 através	 da	 avenida	 de	 serviços	 profissionais.	
Para abrilhantar o momento o sr. Lucas Pinheiro Machado, 
DD. Presidente do Rotary Clube Botucatu Norte, procedeu 
as merecidas homenagens.
 O prêmio de melhor desempenho acadêmico no 
curso de Agronegócio coube ao tecnólogo Alex Bento 
Barbosa. Para o tecnólogo que obteve melhor desempenho 
acadêmico no curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, o prêmio foi entregue ao tecnólogo Emerson Elder 
Moreira. O prêmio que homenageou o aluno que obteve 
melhor desempenho acadêmico no curso de Logística foi 
entregue ao tecnólogo Fernando Oliveira Costa Filho. 
A entrega do prêmio que homenageou o tecnólogo que 
obteve melhor desempenho acadêmico no curso de Produção 
Industrial coube a Vitória Castro Santos Barreto. 
 A entrega do prêmio que homenageou o tecnólogo 
que obteve melhor desempenho acadêmico no curso 
de Radiologia foi entregue à formada Verônica Sabrina 
Padovan. 
 Após as homenagens o prof. Dr. Roberto Antonio 
Colenci declarou encerrada a sessão solene da formatura. 
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA (PICIT)

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU
VIGÊNCIA:	08/2017	a	07/2018

EDITAL DE INSCRIÇÃO

	 Encontram-se	 abertas	 as	 inscrições	 para	 o	Programa	de	 Iniciação	Científica	 e	Tecnológica	 (PICIT)	 destinada	 à	
comunidade discente da Faculdade de Tecnologia de Botucatu. 
Para inscrição, aluno e professor deverão entregar, na sala Apoio à Coordenação – Bloco A, aos cuidados de Luana, os 
seguintes documentos: 
1) Requerimento de Inscrição (modelo no site – cópia impressa)
2) Termo de Orientação (modelo no site – cópia impressa)
3) Plano de Atividades (modelo no site – cópia impressa)
4) Atestado de matrícula (aluno)
5) Histórico escolar atualizado (aluno)
6) PROJETO DE PESQUISA (MODELO NO SITE – CÓPIA DIGITAL – ENVIAR AO E-MAIL: PICIT@FATECBT.
EDU.BR - FORMATO DOCX) – ENVIADO PELO ORIENTADOR
7) CURRÍCULO LATTES (ALUNO – FORMATO DIGITAL AO E-MAIL: PICIT@FATECBT.EDU.BR) – 
ENVIADO PELO ORIENTADOR

Período de inscrição: 01 de MARÇO a 15 de JUNHO de 2017.
Divulgação dos resultados: 30 de JUNHO de 2017.
Início das atividades: 01 de AGOSTO de 2017.

•	 No	início	das	atividades,	o	aluno	não	poderá	estar	cursando	os	1º	ou	2º	ciclos,	nem	o	semestre	de	conclusão	do	
curso. 
Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail: picit@fatecbt.edu.br

Prof. Dr. Geraldo de Nardi Junior
Coordenador	do	Programa	de	Iniciação	Científica	e	Tecnológica

 Nas duas primeiras semanas de dezembro próximo passado, os professores Esp. Alex Sander Lyra, Rinaldo Antonio 
Montanher e Vicente Marcio Cornago Junior; o Me. Marcelo Denadai, e o Coordenador do Curso de Logística Me. Vítor 
de Campos Leite e o Auxiliar Docente Bruno Mafra participaram da Semana SIPAT – Semana da Prevenção Interna de 
Acidentes, da CIPA, do Grupo INDUSCAR composto pelas empresas Caio, Imbrasp, Tecglass, Fiberbus e CPA/GR3. 
O objetivo da participação da Fatec, foi apresentar as maquetes dos equipamentos como Ponte Rolante e Empilhadeira 
e suas respectivas dinâmicas para a Estufagem de um Container. Essas ferramentas foram desenvolvidas na Disciplina 
de Movimentação e Armazenagem de Materiais e a dinâmica foi oportuna para conscientizar os colaboradores do grupo 
Induscar para o devido uso dos equipamentos de proteção e prevenção de acidentes – EPI para tornar as operações mais 
seguras. Devido à proximidade do Vestibular da Fatec, nos foi oferecida a oportunidade de divulgação do Curso de Logística. 
Foram	cerca	de	3500	colaboradores	das	empresas	do	grupo	e	cerca	de	3000	flyers	sobre	a	Fatec	e	seu	Vestibular,	distribuídos	
entre os participantes. Parabéns aos organizadores da SIPAT.

Professores da Fatec participam da SIPAT no Grupo Induscar
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 No primeiro dia os alunos Curso Superior de 
Tecnologia em Produção Industrial foram recepcionados e 
apresentados ao Diretor Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci, 
ao Vice Diretor Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Junior, 
e aos demais gestores responsáveis pelos departamentos 
e processos dos quais os alunos serão integrados, como 
Diretoria Acadêmica, Diretoria Administrativa, Tecnologia 
da Informação, entre outros. Foram dadas as boas-vindas, 
informações importantes sobre os recursos disponíveis na 
Fatec, assim como regras e cuidados a serem observados.
 Em seguida os alunos foram recepcionados pelo 
Coordenador do Curso, o Prof. Me. Adolfo Alexandre 
Vernini, que apresentou o Projeto Pedagógico do Curso, seus 
recursos tecnológicos, ou seja, máquinas e equipamentos 
o	 perfil	 do	 profissional,	 áreas	 de	 atuação	 e	 mercado	 de	
trabalho	do	profissional	formado	em	Produção	Industrial.
 No segundo dia a recepção aos calouros foi 
finalizada	 com	 a	 realização	 de	 um	 tour	 pelas	 instalações,	
em especial aos laboratórios onde são ministradas as aulas 
do Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial. 
Essas atividades seguramente facilitam o processo de 
integração dos novos alunos com seus colegas, professores, 
funcionários e com todos os ambientes da Fatec Botucatu.

RECEPÇÃO DOS ALUNOS INGRESSANTES

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS

 Nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2017 foi realizada 
a recepção dos calouros do Curso Superior de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tanto para a 
turma do período matutino quanto para a turma do período 
noturno, ambas da Faculdade de Tecnologia de Botucatu.
 Na ocasião, os ingressantes foram recebidos no 
Auditório do Prédio 2, primeiramente pelo Coordenador do 
referido curso, Prof. Rogério Ferreira Sgoti, o qual realizou 
uma apresentação detalhada sobre o curso e a área de TI 
(Tecnologia da Informação), além de compartilhar com 
todos	 os	 presentes	 qual	 é	 o	 perfil	 profissional	 da	 área	 e	
algumas competências que necessitam ser desenvolvidas 
ao longo desta graduação.
 Na sequência os alunos ouviram o Diretor da 
Fatec Botucatu, Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci, o qual 
apresentou informações sobre o Centro Paula Souza e sobre 
a Fatec Botucatu, e também o Vice-diretor, Prof. Celso 
Fernandes Joaquim Júnior, o qual abordou as atividades 
acadêmicas	 e	 científicas	 que	 são	 desenvolvidas	 na	 Fatec	
Botucatu assim como inúmeras oportunidades que os alunos 
encontrarão na instituição para o seu desenvolvimento 
pessoal	e	profissional.

 Os alunos ainda tiveram a oportunidade de conhecer 
os representantes de todos os setores da faculdade, como: 
Secretaria Acadêmica, Diretoria de Serviços, Estágio e 
Apoio a TI, e, assim, obter informações importantes para 
quem está iniciando sua vida acadêmica e conhecer melhor 
o local onde estão ingressando.
 Finalizando as atividades de recepção, os alunos 
participaram de um tour monitorado pelo coordenador do 
curso ao longo de todas as dependências da faculdade, 
como: salas de aula, laboratórios, diretorias, biblioteca, 
ginásio de esportes, salas de pesquisa, entre outros.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
AGRONEGÓCIO

 Nos dias 06 e 07 de fevereiro/2017, aconteceu a 
tradicional recepção dos alunos aprovados no vestibular de 
final	de	ano.	Foram	recebidos	pela	direção	e	coordenação	
da Fatec de Botucatu e naquela ocasião lhes foram 
apresentados o Centro Paula Souza e a Faculdade que 
doravante vão frequentar.
 Posteriormente à apresentação, os alunos 
participaram da aula inaugural ministrada pelo coordenador 
do curso, que discorreu sobre as particularidades do curso de 
Agronegócio, focando na representabilidade e importância 
econômica do agronegócio do país, os objetivos do curso, 
perfil	profissional,	áreas	de	atuação,	competências,	mercado	
de trabalho, grade do curso, entre outros.
 No segundo dia, foi feito um passeio pelo 
campus, mostrando a parte operacional com seus diversos 
departamentos, salas de aulas, laboratórios, biblioteca, e 
área de vivência.
 Em relação ao curso de Agronegócio, foi evidenciado 
o Laboratório de Energias Alternativas contendo a área de 
produção do biodiesel obtido a partir do óleo de fritura 
usado e coletado pelos alunos da unidade, os produtos 
produzidos a partir da glicerina bruta obtida no processo 
e os equipamentos de Energia Solar e Energia Eólica. Para 
o Coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar, essa recepção 
tem-se mostrado ao longo dos anos, ser uma ferramenta 
que vem contribuindo sobremaneira para a diminuição da 
evasão, visto os alunos terem com antecedência uma visão 
geral do curso, o que terão de desenvolver no período e 
as diferentes atividades didáticas que poderão lhes dar um 
diferencial em seus currículos acadêmicos. 

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
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 A botucatuense Ana Carolina Trevisan, de 27 anos, foi premiada 
na última semana com o primeiro lugar na categoria Instrumentação 
e Dosimetria no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear. Sua tese 
de mestrado concorreu com centenas de outros trabalhos de todo o 
país.
 A notícia do prêmio veio em dezembro, quando já estava 
fechada a edição anterior do jornal. O 30º Congresso Brasileiro de 
Medicina Nuclear foi realizado em São Paulo entre os dias 12 e 14 de 
novembro, no Hotel Caesar Business.
“O reconhecimento de ganhar uma premiação em um Congresso 
Brasileiro	 é	 esplêndido,	 além	 de	 se	 ter	 um	 alto	 significado	 no	
curriculum	 de	 um	 profissional.	 Concorrer	 com	 grandes	 centros	 de	
pesquisas, como Hospital Israelita Albert Einstein, Sírio Libanês, 
Instituto do cérebro de Porto Alegre, entre outros centros importantes 
da área, me deu a certeza que a pesquisa contribuiu para a área”, 
comemora Trevisan.

O trabalho
 A tese premiada com o primeiro lugar no Congresso Brasileiro foi “Instrumentação para pacientes com Parkinson. 
O trabalho envolve um teste entre dois algoritmos de reconstrução de imagens de pacientes com a doença. Os resultados 
foram protocolados na rotina clínica e estão sendo utilizados por médicos nucleares, facilitando o laudo de SPECT cerebral 
com	um	radiofármaco	(99mTc	–	TRODAT-1)	que	poucos	centros	utilizam	no	Brasil.
 Ana Carolina Trevisan concluiu seu mestrado em 2015 pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. 
Atualmente é doutoranda pela mesma instituição e coordenadora do curso superior de Tecnologia em Radiologia de uma 
Faculdade particular.

Egressa da Fatec Botucatu

	 Ana	Carolina	cursou	Radiologia	na	Fatec	de	Botucatu	de	2009	a	2012,	antes	de	conquistar	uma	vaga	para	o	Mestrado	
na USP. Para ela, a base foi conquistada nos anos de aprendizado em Botucatu. O fato poderia servir de estimulo aos 
estudantes que ainda vão prestar o vestibular da Faculdade de Tecnologia em Botucatu.
“A base que tive na Fatec Botucatu foi muito importante. Isso mostra que realmente devemos levar nossos estudos com 
muita seriedade. Aos alunos de graduação ou que tenham interesse na área, digo que é uma área que está em extrema 
expansão, mas por ser uma área tecnológica, é necessário continuar os estudos e se manter sempre atualizado, além de 
muito conhecimento anatômico. O tecnólogo pode chegar muito longe, basta determinação”, disse Ana Carolina

EX-ALUNA DA FATEC, BOTUCATUENSE GANHA PRÊMIO EM CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MEDICINA NUCLEAR

 Nos últimos anos tem aumentado a procura 
por cursos de pós-graduação seja mestrado 
acadêmico ou MBA. Segundo Luiz Carlos 
Cabrera, professor da Escola de Administração 
da FGV, assim que o aluno se sentir pronto para 
fazer sua pós, deve levar em conta pelo menos 
esses três fatores: a qualidade da instituição, seu o 
corpo docente e a tradição de ensino do tema que 
o aluno quer se aprofundar; a qualidade da turma. 
Além	dos	professores,	avalie	o	perfil	dos	alunos	
que estudarão ao seu lado e, em terceiro, o seu 
esforço pessoal. Só aprenderá quem realmente se 
dedicar.
Você	S.	A.	Abril	de	2017,	página	88.				

PÓS-GRADUAÇÃO


