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   A FATEC de Botucatu e a Comissão Organizadora estão 
preparando o IX SINTAGRO – Simpósio Nacional de Tecnologia 
no Agronegócio, que ocorrerá no período de 22 a 24 de junho de 
2017, sendo que este é uma iniciativa das Faculdades de Tecnologia 
do Estado de São Paulo que possuem o Curso de Tecnologia em 
Agronegócio e a primeira versão do evento foi realizada na cidade 
de Presidente Prudente em outubro de 2009.    
        As Faculdades de Tecnologia são mantidas pelo Centro 
Paula Souza, autarquia do governo do Estado vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Atualmente, nove unidades da Fatec oferecem o curso 
superior de graduação em Tecnologia em Agronegócio, estando 
situadas nas cidades de Botucatu, Itapetininga, Jales, Mococa, 
Mogi das Cruzes, Ourinhos, Presidente Prudente, São José do Rio 
Preto e Taquaritinga.
    O IX SINTAGRO tem como tema principal “Gestão, 
Tecnologia e Inovação no Agronegócio”, cujo objetivo será 
discutir o cenário atual, tendências e perspectivas da Gestão, 
Tecnologia e Inovação no Agronegócio, tendo como público alvo 
estudantes universitários, alunos de pós-graduação, professores, 
pesquisadores, produtores rurais, profissionais e empresas do 
agronegócio.   

             O evento contará com a apresentação de palestras técnicas e de trabalhos científicos nas áreas temáticas do Agronegócio, de 
ampla abrangência, conforme banner anexo.
        A Faculdade de Tecnologia de Botucatu e a Comissão Organizadora, esperamos contar com a presença de professores, 
alunos, produtores rurais e profissionais da área do Agronegócio em nossa cidade e região.



Fatec Botucatu participa do 8º Fatec 
Log

Fatec Consulta a Comunidade Acadêmica
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 A paixão pela Tecnologia da Informação e o Centro 
Paula Souza fazem parte da vida pessoal e da carreira 
profissional do Erik, nosso ex-aluno.
 Egresso do curso de Tecnologia em Informática para 
Negócios na FATEC-Botucatu, com colação de grau em agosto 
de 2014, Erik atualmente é Servidor Público Federal, Analista 
Judiciário especializado em Tecnologia da Informação no 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP). Prestou 
concurso público que exigia diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de graduação de nível superior na área 
de Informática. 
 Antes do TRT8 também trabalhou no Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo/SP., no 
cargo de Técnico Judiciário Especializado em Tecnologia 
da Informação, cujo requisito era curso técnico na área de 
Informática. Esse curso também havia sido feito no Centro 
Paula Souza, porém na ETEC Salles Gomes em Tatuí, SP.
 Durante a graduação foi servidor da equipe de 
colaboradores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo, campus Avaré (IFSP), no cargo de 
Técnico de Tecnologia da Informação, ocupando a função de 
Coordenador de Tecnologia da Informação.
 Nas palavras do Erik, seu aprendizado no Centro Paula 
Souza foi muito importante para que ele alcançasse esse nível 
de desenvolvimento. E seu esforço pessoal fez com que ele se 
destacasse nos concursos. 
 Atualmente mora em Belém, PA e seu e-mail é:
erikyami@gmail.com

Coluna do Egresso
Onde está você?

Francisco Erik da Silva.

 Os meses de abril e maio de 2017 marcaram um 
momento muito importante para a comunidade acadêmica 
da Fatec Botucatu. Nesse período ocorreu o processo de 
consulta para a formação da lista tríplice para escolha de 
diretor e vice-diretor da Fatec para os próximos quatro 
anos. 
 O resultado dessa consulta servirá como subsídio 
para que a superintendente do Centro Paula Souza possa 
escolher a próxima direção da Fatec Botucatu. Nesse 
processo, alunos professores e funcionários votaram entre 
os dias 3 e 9 de maio.
 A lista tríplice das chapas foi encaminhada pela 
Congregação da Unidade ao Centro Paula Souza, cabendo 
à superintendente, até o dia 12 de junho de 2017, a escolha 
final daquela que assumirá a direção da Fatec Botucatu. As 
chapas encaminhadas tiveram a seguinte composição:

Erik e o Prof. Dr. Ricardo Rall por 

ocasião da formatura.

Posse no cargo de Analista Judiciário 

no TRT8

 Assim como ocorre todos os anos, em maio próximo 
passado nos dias 26 e 27, aconteceu a oitava edição do 
Fatec Log, desta vez na Fatec Zona Leste.
Mais uma vez alunos e professores da Fatec Botucatu 
marcaram presença e se destacaram com os projetos 
apresentados.
 Sob a orientação dos professores Rafael Pilan, 
Ricardo Rall e Vicente Cornago, os alunos apresentaram 
trabalhos ligados a duas tecnologias. Utilizando tecnologia 
de Identificação por Rádio Frequência (RFID em inglês), 
os alunos apresentaram projetos que podem ser utilizados 
por empresas de vários segmentos de mercado, em seus 
processos de rastreabilidade e controle, oferecendo 
soluções inteligentes.
 Outra tecnologia apresentada foi ligada à realidade 
virtual – Virtual Reality, VR, em inglês – que é uma forma 
mais avançada de interface do usuário da informação que 
visa proporcionar as sensações de imersão e interação em 
ambientes não naturais.
 Na foto é possível perceber a empolgação dos 
professores e alunos nas apresentação dos trabalhos que 
mereceram destaque nessa edição do congresso. 
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Fora da Sala de Aula
Coluna

 Entre uma noite e outra dentro de salas de aulas, 
sempre tem um dia no meio para a prática de atividades além 
da preparação e da aplicação das aulas. Para tirar fotografias!
 Já em sua adolescência o professor Marcelo como é 
conhecido pelos colegas e alunos da nossa Fatec, tinha gosto 
pela fotografia. Como que predestinado, ganhou por sorteio 
uma máquina fotográfica “nova em folha” de um supermercado 
da sua cidade natal,  Araçatuba.
 Foi o começo de tudo!
 Rapidamente, tirou fotos de animais, paisagens, 
membros da família. Foi tão rápido que acabou com o rolo 
de filme da máquina descartável....acabou a festa! Mas, outras 
câmeras fotográficas vieram, melhores e novas fotos passaram 
a fazer parte do acervo do Marcelo.
 Após o término da faculdade o professor foi fazer 
mestrado no Japão, e não perdeu a oportunidade. Comprou 
sua primeira máquina profissional! Com muito mais recursos 
e preço favorável. Hoje já está com a terceira máquina, digital, 
moderna, toda cheia de recursos que facilitam a tomada de 
lindas fotos. Com alguma frequência, sai às voltas pela região 
de Botucatu para fotografar a natureza e lugares agradáveis. 
Quando viaja para visitar os pais aproveita para fotografar o 
sítio.
 Recentemente adquiriu um drone para fotografar de 
ângulos e alturas diferentes e está cada vez mais surpreso com 
a experiência, que o motiva cada vez mais.
 Graduado em Agronomia, o professor Marcelo é 
Mestre e professor do Curso de Agronegócio.

Professor Mestre Marcelo Denadai 
Fotografia

Fotos sob a ótica do professor.

 Por iniciativa da aluna Bruna Carmo do 4º Ciclo 
do curso de Tecnologia em Agronegócio, ela e o aluno 
Renato Acerra, também do quarto ciclo, foram em todas 
as salas de aula da faculdade pedindo colaboração para a 
Páscoa das crianças da Pediatria da Unesp de Botucatu.
 Ao todo foram arrecadados 46 pacotes dos mais 
variados tipos de chocolate, desde em barras, como 
bombons, ovinhos e caixas de Bis. 
 Mais importante que a quantidade, foi a iniciativa 
para essa arrecadação que visou atender e ampliar as 
expectativas para uma Páscoa melhor às crianças da 
Pediatria da Unesp.
 Parabéns ao curso e a todos que colaboraram com 
a campanha.
 Na foto com o Coordenador do curso, os alunos 
Bruna Carmo e Leandro Duarte que colaborou na 
organização dos pacotes.   

Agronegócio colabora com a Páscoa 
da Unesp

 É de conhecimento de muitos que o mundo vive por 
períodos de grandes e rápidas mudanças e cada vez mais 
as empresas precisam de profissionais preparados.  A conta 
entre a oferta e a procura por profissionais competentes 
não fecha. De acordo com Sofia Esteves, fundadora e 
presidente do conselho de administração do Grupo DMRH, 
um exemplo disso vem dos processos de seleção de novos 
talentos. Apesar do número de candidatos ser maior do que 
o número de vagas, nem sempre as empresas conseguem 
contratar o profissional ideal. Dos mais de 1,2 milhão 
de inscritos em processos da Cia. de Talentos, em 2015, 
apenas 0,3% foi aprovado. O motivo não está ligado aos 
aspectos técnicos. O que impede que essa taxa seja maior 
são as competências comportamentais, como resiliência, 
comunicação, adaptabilidade e empatia - habilidades 
necessárias para o desenvolvimento em qualquer área de 
atuação.  Para unir a oferta e a procura, está em andamento 
o programa Jornada para o Futuro com investimentos de 
grandes organizações e universidades. 
Para saber mais, acesse: https://ciadetalentos.elancers.net/
MiniCadastro/Home/Sobre
Fonte: Você S. A. página 81, fevereiro de 2017.

Capacitação para atender à demanda 
do mercado
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 A comissão organizadora da 1° Gincana Tecnológica 
da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, deu início à 
avaliação dos projetos apresentados pelos alunos para 
a gincana. O evento foi criado por iniciativa do Prof. Dr. 
Celso, Vice Diretor, que imediatamente recebeu o apoio de 
todos os coordenadores dos cursos da Fatec, e também, do 
Prof. Dr. Ricardo Rall. 
 Trata-se de uma competição entre equipes que 
visa o desenvolvimento e a apresentação de projetos de 
mecanização e automatização de sistemas e processos, 
orientados à resolução de problemas ou inovações 
tecnológicas nas áreas dos seis cursos de graduação 
em tecnologia desta faculdade: Agronegócio, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (matutino e noturno), Gestão 
Empresarial, Logística, Produção Industrial e Radiologia.
            Atenção alunos acessem o site da Fatec (www.
fatecbt.edu.br), leiam o regulamento, montem sua equipe 
e comecem a preparar sua proposta de projeto, conforme 
modelo no site.
 Além da importância acadêmica, mais importante 
ainda é a finalidade social da Gincana. O litro de leite “longa 
vida” que será entregue no momento de cada inscrição, será 
doado a uma entidade assistencial de Botucatu.
 Na próxima edição serão apresentados os projetos 
selecionados.

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

 Com o objetivo de construir o conhecimento a 
partir da observação e da revisão dos conceitos teórico-
práticos ministrados durante o curso, os alunos do curso de 
Logística visitaram as instalações da Estação Ferroviária de 
Botucatu - Nelson Dib Saad – que recebeu esse nome em 
homenagem ao ex-superintendente regional da Estrada de 
Ferro Sorocabana e gerente regional da Ferrovia Paulista 
S.A. (Fepasa), em Botucatu.  O prédio, todo revitalizado, 
mostra às novas gerações como era a rotina da estação de 
onde partiam e chegavam trens de passageiros entre 1934 
e 1999, de várias localidades.
 O resultado das obras de revitalização que levou 
quatro anos para ser concluída e contou com investimentos 
da Prefeitura de Botucatu, cerca de R$ 400 mil, que também 
ficou responsável pelo contrato junto à empresa Estúdio 
Sarasá para execução das obras, teve também o apoio de 
empresas locais, como Duratex e Caio, com investimentos 
da ordem de R$ 600 mil, através do ProAC (Programa de 
Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo. 
 Sob os olhares dos alunos, essa atividade 
proporcionada pela Fatec, além de ser importante para 
os alunos do curso de Logística, pode-se observar que 
os benefícios deste tipo de visita extrapolam o ambiente 
acadêmico porque além de técnicos são enriquecidos pelos 
aspectos culturais e históricos do modal ferroviário no 
Estado.

Alunos visitam a Estação 
Ferroviária      

O prof. Vicente Cornago e os alunos durante a visita


