
Faculdade de Tecnologia de Botucatu           Ano 8 nº 29 fev/mar. 2018

 A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) 
Botucatu recebeu a aprovação de dois registros de 
programas de computador no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). Os softwares foram 
criados por alunos e professores do curso superior 
de tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (ADS), após um ano de atividades 
no Laboratório de Realidade Virtual da unidade. 
Desenvolvidos para serem utilizados nos cursos 
de Radiologia e Agronegócio da própria Fatec, os 
programas contam com tecnologia que possibilita a 
sensação de imersão e interatividade com ambientes 
artificiais.
 O primeiro aplicativo facilita o entendimento 
e o aprendizado de modelos ósseos por meio da 
realidade virtual. Já o outro permite ao estudante 
operar um trator em que o objetivo é simular uma 

Fatec Botucatu conquista dois registros de softwares 
pelo INPI

semeadura. É possível conduzir o veículo pela área preparada para receber as sementes e controlar a altura da semeadora, de modo 
que ela seja acionada no momento correto da deposição.
 De acordo com o diretor da unidade, Professor Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior, a realidade virtual pode contribuir 
no aprendizado como uma ferramenta prática de estímulo a habilidades intuitivas. “É uma interface avançada do usuário para 
acessar aplicações executadas em um computador, tendo como características a visualização de modelos em três dimensões e sua 
movimentação em tempo real”, explica.

Propriedade Industrial

 O registro confere o direito de impedir terceiro, sem consentimento, de produzir, usar, vender ou importar o processo 
patenteado. Os titulares do registro têm o direito assegurado de obter indenização pela exploração indevida do produto ou processo 
registrado.
 O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo 
aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a 
indústria. Entre seus serviços estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador 
e topografias de circuitos integrados, bem como concessões de patentes, averbações de contratos de franquia e transferência de 
tecnologia.
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XXVI SOLENIDADE DE FORMATURA DA FATEC BOTUCATU

 O último dia 02 de março de 2018 foi mais uma 
data muito importante para a FATEC de Botucatu. Ocorreu 
mais uma cerimônia de formatura dos alunos, desta vez, 
da 26ª turma de tecnólogos em Informática para Negócios, 
da vigésima sexta turma de tecnólogos em Logística, da 
décima quarta turma de tecnólogos em Agronegócio, da 
décima quarta turma de tecnólogos em Produção Industrial, 
da décima terceira turma de tecnólogos em Radiologia, da 
terceira turma de tecnólogos em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e da segunda turma de tecnólogos em Gestão 
Empresarial, turmas essas denominadas “Prof. Esp. Vicente 
Márcio Cornago Júnior”. 
 O professor Dr. Celso Fernandes Joaquim Júnior e o 
professor doutor Roberto Antonio Colenci, respectivamente 
Diretor e Vice da faculdade, iniciaram a composição da mesa 
diretora da solenidade. Em seguida, o coordenador técnico da 
unidade de ensino superior de graduação do Centro Estadual 
de Educação Tecnológica Paula Souza Dr. André Alves de 
Macêdo, o professor especialista Vicente Márcio Cornago 
Junior, nome da turma de formandos, acompanhados pelo 
engenheiro Rogério Stelzer, presidente do Rotary Clube de 
Botucatu – Norte, pelos demais professores e também pelos 
membros da douta congregação completaram a formação da 
mesa.  
 Os professores homenageados na solenidade 
foram os prof. Me. José Benedito Leandro, homenageado 
da turma do Agronegócio; prof. Dr. Ricardo Rall, 
homenageado das turmas de Informática para Negócios e 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professora Dra. 
Fernanda Cristina Pierre, homenageada da turma de Gestão 
Empresarial, prof. Dr. Paulo André de Oliveira, homenageado 
da turma de Logística, prof. Mestre Gilson Eduardo 
Tarrento, homenageado da turma de Produção Industrial, 
professora Me. Letícia Diniz Vieira, homenageada da turma 
de Radiologia. 
 O presidente dos trabalhos, prof. Dr. Celso 
Fernandes Joaquim Júnior declarou aberta a solenidade 
e em seguida ouviu-se o hino nacional e o juramento do 
tecnólogo proferido pela aluna Verônica Ariana Leite Dos 

Santos, representando todos os formados. A aluna formada 
Mariana Carolina Batista Serra, 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.
 Em seguida iniciaram-se os procedimentos para 
a entrega dos merecidos diplomas. O professor dr. Fábio 
Bechelli Tonin entregou os diplomas para os tecnólogos em 
Agronegócio.
 O prof. Me. José Benedito Leandro entregou os 
diplomas aos tecnólogos em gestão empresarial;
 O prof. Dr. Gustavo Kimura Montanha entregou 
os diplomas aos tecnólogos em Informática e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas.
 Os diplomas aos tecnólogos em Logística foram 
entregues pelo prof. Esp. Vicente Márcio Cornago Junior, 
nome das turmas.
 A prof. Dra. Fernanda Cristina Pierre teve a honra 
de entregar os diplomas para os formados em Produção 
Industrial e o prof. Dr. Leandro Bolognesi homenageou os 
formados entregando a eles os diplomas de tecnólogos em 
Radiologia. 
 A tecnóloga Aline Cristina Scarpelini Barbosa, em 
nome de todos os formados, proferiu o discurso de formatura. 
E, em seguida, o patrono das turmas de formandos, prof. 
Dr. André Alves Macêdo proferiu sua mensagem aos novos 
tecnólogos.
 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. A tecnóloga Franciely Cristina de Oliveira 
homenageou o Dr. André Alves Macêdo, patrono dos 
tecnólogos. O tecnólogo Bruno Sol Bispo dos Santos prestou 
homenagem ao prof. Esp. Vicente Márcio Cornago Junior, 
nome da turma de tecnólogos. A tecnóloga Evaniele Cristina 
Pimentel Leandro homenageou o prof. Dr. Fábio Bechelli 
Tonin, o tecnólogo Lucas Augusto Ferreira, homenageou o 
prof. Dr. Gustavo Kimura Montanha a tecnóloga Sônia Enide 



Aiello Fazzio homenageou o prof.  Me. José Benedito Leandro, a tecnóloga Jéssica De Oliveira Mello prestou homenagem 
ao prof. Esp. Vicente Márcio Cornago Junior e o tecnólogo Jonas José Nunes Pelisson homenageou a profª dra. Fernanda 
Cristina Pierre. O tecnólogo Vinícus Pedrero de Arruda homenageou o prof. Dr. Leandro Bolognesi, o tecnólogo Rodrigo 
Florindo Ribeiro Gomes, homenageou o prof. Me. José Benedito Leandro. A tecnóloga Carla Dayane Lopes homenageou 
a profª. Dr. Fernanda Cristina Pierre. O prof. Dr. Ricardo Rall foi homenageado pela tecnóloga Lis Virgínia Ramos Vieira. 
A tecnóloga Pâmela Rafaela Oliveira De Brito homenageou o prof. Dr. Paulo André De Oliveira. O tecnólogo Maurício 
José Marchi homenageou o prof. Me. Gilson Eduardo Tarrento. A tecnóloga Maria Lucia da Silva homenageou a profª. Me. 
Letícia Diniz Vieira. A funcionária Carla Da Silva Mazzutti Teixeira recebeu homenagem do tecnólogo Lucas Dos Santos 
De Pádua Bento.

MELHOR DESEMPENHO ACADÊMICO

 Há catorze 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 engenheiro Rogério Stelzer, DD. Presidente do Rotary Clube Botucatu Norte, procedeu as 
merecidas homenagens.
 O prêmio de melhor desempenho acadêmico no curso de Agronegócio coube à tecnóloga Verônica Ariana Leite dos 
Santos. Para o tecnólogo que obteve melhor desempenho acadêmico no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
o prêmio foi entregue ao tecnólogo Leonardo Nobre Mascarenhas. O prêmio que homenageou o aluno que obteve melhor 
desempenho acadêmico no curso de Gestão Empresarial foi entregue ao tecnólogo José Antonio De Andrade.
 A entrega do prêmio que homenageou o tecnólogo que obteve melhor desempenho acadêmico no curso de Logística 
coube ao tecnólogo Willian Lázaro Gimenez Keller. 
 A entrega do prêmio que homenageou o tecnólogo que obteve melhor desempenho acadêmico no curso de Produção 
Industrial coube à tecnóloga Aline Cristina Scarpelini Barbosa.
 A entrega do prêmio que homenageou o tecnólogo que obteve melhor desempenho acadêmico no curso de Radiologia 
coube ao tecnólogo Marcos Luís Oliveira, representado pela profª. Me. Letícia Diniz Vieira. 
  Após as homenagens o prof. Dr. Celso Joaquim Fernandes Junior pronunciou o discurso de encerramento da sessão 
solene da formatura que colocou no mercado de trabalho setenta e nove novos tecnólogos, destacando que “ ... A faculdade 
e particularmente a diretoria e a congregação expressam os mais sinceros agradecimentos pela presença e participação da 
mesa diretora, e de todos os personagens que engrandeceram e dignificaram o evento de hoje”.

Parabéns a todos e sucesso aos formados!
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 Iniciei minha jornada acadêmica na FATEC no segundo semestre de 2010 e em 2012 fiz um estágio de férias na 
FCA/UNESP, por sugestão do Coordenador do Curso de Tecnologia em Agronegócio, Prof. Dr. Osmar Delmanto.
Durante o período de atividades na FCA/UNESP fiquei sob os cuidados dos Professores Dr. Kléber Pereira Lanças e Saulo 
Guerra, coordenadores do NEMPA e do LABB, respectivamente: Núcleo de Ensaios de Máquinas e Pneus Agroflorestais 
e Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia.
 Dividi meu tempo entre os estudos acadêmicos, atividades curriculares, estágios, organização de eventos, 
participação em congressos, simpósios e dias de campo.
Tive a oportunidade ter contato com diversas empresas nacionais e internacionais, percorrendo diversos estados brasileiros 
em atividades de campo e avaliações de equipamentos inovadores.
 Fui premiado com o estágio remunerado, atuando em 3 projetos internacionais de desenvolvimento de máquinas e 
equipamentos agroflorestais para o mercado nacional (setores da Cana de Açúcar e mercado Florestal), até a conclusão do 
curso.
 Atualmente resido na cidade de Três Lagoas/MS e trabalho na área de Desenvolvimento Operacional na empresa 
Fibria (Grupo Votorantim) líder mundial na produção de celulose de eucalipto, desempenhando as seguintes funções:
 Avaliação e desenvolvimento de protótipos de máquinas na área de silvicultura florestal com foco em mecanização;
  - Estudos e testes com foco em Agricultura de Precisão, georreferenciamento e tecnologias embarcadas de 
gerenciamento operacional;
  - Desenvolvimento e elaboração de novas tecnologias (equipamentos agroflorestais, implementos e ferramentas) 
para a atividade de silvicultura florestal;
  - Treinamento e capacitação de colaboradores conforme o regimento da organização e as normas de segurança 
nacional.
 Colei grau em 2013 e no aniversário de 15 anos da Fatec, tive a honra de ser convidado para participar do grande 
evento fazendo um relato das minhas experiências como ex-aluno e como profissional de uma grande empresa. “Foi uma 
satisfação muito grande retornar para contribuir com a instituição que me forneceu conhecimento e me modelou para 
atuar no mercado de trabalho. Meus sinceros agradecimentos a todos os professores, funcionários, alunos e diretores dessa 
maravilhosa Faculdade”. Obrigado FATEC Botucatu! Afirma Romulo, que ainda, nas horas vagas, aprimora seu inglês, 
degusta cervejas artesanais com um bom churrasco e pratica corrida na Lagoa Maior, ponto turístico de Três Lagoas.
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Coluna do Egresso
Romulo Leonardo da Silva
5ª Turma do Agronegócio

Onde está você?



  Graduada em Enfermagem pelo 
Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina 
de Botucatu no ano de 2002, onde também concluiu seu 
mestrado em 2009 e seu doutorado em 2017, especializou-
se também em Enfermagem em Terapia Intensiva e 
Gestão Hospitalar. Toda essa experiência contribuiu para 
que ela assumisse as disciplinas de Noções em Primeiros 
Socorros (NPS) e Gestão dos Serviços de Saúde (GSS) 
no curso de Radiologia. Além das aulas que leciona na 
Fatec, é Gerente de Unidade de Internação da Enfermaria 
de Dermatologia no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu desde 2012. No seu dia a dia, se 
dedica ao tratamento de feridas, área que mais gosta e que 
desempenha com competência. A formação acadêmica 
somada às atividades junto à Enfermaria Dermatológica 
é transmitida aos seus alunos, futuros Tecnólogos em 
Radiologia. Raquel, com toda segurança, afirma que “a 
atuação profissional permite trazer aos alunos experiências 
práticas do dia a dia de trabalho, enriquecendo as 
aulas. A disciplina NPS tem o objetivo de dar ao aluno 
conhecimento para atuação frente as situações de urgência 
e emergência que podem acontecer durante a realização de 
exames e procedimentos. Na disciplina de GSS os alunos 
têm embasamento teórico para atuar na área gerencial. As 
duas são consideradas como diferencial na formação do 
tecnólogo em radiologia do currículo da FATEC Botucatu, 
visto que ampliam o conhecimento”.
             Mesmo com todas essas atividades, além de curtir a 
família, Raquel ainda consegue encontrar um “tempinho” 
para a prática de atividades físicas. Gosta muito de corrida 
e tem participado de algumas provas em Botucatu e região. 
Ano passado decidiu se aventurar no exterior. Participou 
de uma meia Maratona - correspondente a 21quilômetros 
- em Buenos Aires. “Foi muito bom acrescentar ao meu 
currículo esportivo essa experiência. É gratificante!”

Fora da Sala de Aula
Coluna

Raquel Colenci

 A Fatec Botucatu e a empresa Consciência Soluções 
e Tecnologia firmaram no mês de fevereiro próximo 
passado, parceria para que os alunos do curso de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas possam participar de 
treinamentos oferecidos regularmente pela empresa.
 Há mais de vinte anos atuando no segmento de 
desenvolvimento de soluções integradas e tecnologia de ponta, 
a Consciência Soluções e Tecnologia é hoje uma das principais 
empresas do setor em nossa região.
 Os alunos interessados deverão primeiro, passar por um 
processo de seleção interna na Faculdade para depois iniciarem 
o treinamento na empresa.
 Sob a ótica do professor Coordenador do Curso de ADS, 
Dr. Gustavo Kimura Montanha, “essa parceria está abrindo 
portas para que os alunos sejam mais competitivos e possam 
mais facilmente ser contratados no mercado de trabalho”.
Parabéns à Fatec e à empresa pela iniciativa.

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. Celso Fernandes Joaquim Júnior
Vice-Diretor: Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci

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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 O espaço conta com três estações de trabalho, 
com equipamento de alta tecnologia de visualização 3-D, 
animação, convergência digital e áreas correlatas
 O Parque Tecnológico Botucatu apresentou em janeiro, 
dia 19, mais uma novidade: um Laboratório de Realidade 
Virtual (LabRV). O espaço conta com três estações de trabalho, 
com equipamentos de alta tecnologia de visualização 3-D, 
animação, convergência digital e áreas correlatas.  Trata-se 
de um ambiente para pesquisa, desenvolvimento e formação 
de alunos. Sempre com o objetivo de facilitar a criação de 
soluções inovadoras.
 O LabRV é fruto de investimento feito pela Prefeitura 
de Botucatu, através de convênio com Governo do Estado. O 
projeto contou com a colaboração da AnimaGames, empresa 
de Botucatu, especializada na área de desenvolvimento de 
jogos virtuais. Um Comitê Técnico formado por representantes 
do Parque Tecnológico, empresas que demandem este tipo 
de tecnologia, como a AnimaGames, e instituições de ensino 
que atuem na área, como a Faculdade de Tecnologia (Fatec), 
farão a gestão do laboratório.
 “Este laboratório vem de encontro à uma tendência 
mundial quando falamos de inovação. Não apenas no 
segmento de entretenimento, mas principalmente na 
educação. Com este tipo de tecnologia é possível provocar 
situações muito próximas da realidade como simular alguma 
atividade profissional ou, mesmo, apreciar virtualmente 
obras de museus espalhados pelo mundo, como o Louvre. É 
um salto bastante importante e que fortalece Botucatu neste 

Parque Tecnológico de 
Botucatu inaugura Laboratório 

de Realidade Virtual

cenário”, avalia o diretor-executivo do Parque Tecnológico 
de Botucatu, Carlos Alberto Costa.

Potencial tecnológico

 

 O diretor da Fatec Botucatu, Prof. Dr. Celso 
Fernandes Joaquim Júnior, ressaltou a importância 
do projeto para a Faculdade. “O laboratório vai nos 
permitir estreitar as relações com o Parque Tecnológico, 
potencializar as aplicações utilizando desta estrutura e 
também aprimorar a interface com o mercado, na medida 
em que o Parque vai atrair demanda de empresas que atuam 
com realidade virtual”, afirma.
 Segundo Alexandre Ribeiro, da AnimaGames, 
o equipamento vai acrescentar muito à tecnologia de 
Botucatu. “Será importante para empresas que desenvolvem 
esta tecnologia e para outras entidades, como a Fatec, que 
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estão começando a trabalhar com isso. Muitas vezes as 
empresas não têm acesso a equipamentos de ponta como 
este. Agora, elas podem vir ao Parque para testar o produto 
que estão desenvolvendo”, diz.
 Ribeiro ainda evidencia o aspecto positivo da 
novidade, que permite experimentar situações antes 
inimagináveis. “O legal do equipamento é se sentir dentro 
do lugar. Aqui, você não precisa ser astronauta para se 
sentir um, viajando pelo espaço. Ou coisas impossíveis, 
como criar um passeio dentro do corpo humano, como se 
fosse uma célula”, pontua.
 O secretário adjunto de Indústria e Comércio de 
Botucatu, Daniel Lopes, frisou o grande potencial do 
equipamento adquirido. “É um diferencial que o Parque 
Tecnológico vai ter. Ele vai servir como experimento para 
atração de investimentos, não apenas de novas empresas, 
mas também para quem quer fazer uma pesquisa nas mais 
diversas áreas, utilizando uma novidade da tecnologia da 
informação”, salienta. Relatório de Desempenho

 A cada início de ano o Centro Paula Souza compara 
a avaliação obtida no segundo semestre do ano anterior, com 
o primeiro semestre do mesmo ano, para obter um relatório 
comparativo quanto ao desempenho das Fatecs. Comparando 
os dois semestres de 2017 o CPS verificou que: “se destacaram 
com avaliação de Desempenho Excelente e - aproveitamos 
para parabenizá-las - Americana, Itaquaquecetuba, Pompeia, 
Araçatuba, Itaquera, Praia Grande, Bauru, Itu, Presidente 
Prudente, Botucatu, Jaboticabal, São Bernardo do Campo, 
Capão Bonito, Lins, São José dos Campos, Catanduva, 
Marília, São Paulo, Cruzeiro, Mococa, Sorocaba, Franca, 
Mogi das Cruzes, Tatuapé, Garça, Mogi Mirim, Tatuí, 
Guarulhos, Ourinhos, Zona Leste Administração Central 
Unidade do Ensino Superior de Graduação”. 
 Informa também o CPS que “Por essa razão, colocamo-
nos (o CPS) à disposição das Fatecs que não obtiveram esse 
desempenho para análise das estratégias utilizadas, orientação 
e esclarecimento de dúvidas. Reiteramos nossos elevados 
votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição 
para sugestões e eventuais esclarecimentos”, informa o e-mail 
enviado a todas as Fatecs. 
 A Diretoria da Fatec Botucatu agradece o empenho de 
alunos, funcionários e professores que muito contribuíram 
para que nossa Fatec atingisse esse importante nível de 
desempenho. Parabéns a todos!

Mais informações
 Os interessados em utilizar o LabRV devem entrar 
em contato como a Associação Parque Tecnológico Botucatu 
pelo telefone (14) 3813-3629 ou pelo e-mail contato@
parquebtu.org.br.

 Realidade virtual (RV) é uma interface 
computacional avançada que envolve simulação em 
tempo real e interações, através de canais multissensoriais.  
Essa simulação ocorre por intermédio do uso de diversos 
dispositivos computacionais de entrada/saída como, por 
exemplo, os de visualização 3D estereoscópicos, os de 
sensação de toque (dispositivos haptic) e os que capturam 
os movimentos dos usuários.
 Permite ainda que os usuários vivenciem situações 
reais, como a condução de um veículo, e imaginárias, 
como a navegação entre um planeta e outro em segundos. 
Assim, os benefícios da RV podem ser aplicados em 
diversas áreas do conhecimento. Na Engenharia, por 
exemplo, pode reduzir ou evitar a construção de protótipos 
físicos e simular ambientes inacessíveis ou perigosos. Já 
a Medicina pode utilizar esta tecnologia para interpretar 
dados, monitorar pacientes e planejar cirurgias.
 A RV permite conhecer e descobrir lugares em 
que jamais seria possível estar. Ela possibilita manusear 
objetos que na vida real seriam impossíveis de serem 
manuseados, seja pelo peso ou pelas dimensões. Permite 
a visualização do mundo hoje ou há milhares de anos; 
permite a exploração de ambientes e objetos através de 
ambientes virtuais, fotos, gráficos, entre outros.

O que é realidade virtual?
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RECEPÇÃO DOS NOVOS CALOUROS – 
FUTUROS TECNÓLOGOS

 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tradicionalmente a Fatec de Botucatu ao iniciar um novo semestre, recebe carinhosamente todos os calouros – futuros 
tecnólogos. No mês de fevereiro próximo passado, os dias 15 e 16 foram reservados para a recepção dos matriculados em 
todos os cursos que a Fatec oferece.
 No dia 15, especialmente para os alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS o programa 
de recepção iniciou às 09:30, com as boas vindas do Diretor da Fatec, Prof. Doutor Celso Fernandes Joaquim Junior, do 
Vice-Diretor Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci e de todo corpo de funcionários da faculdade. Em seguida e até as 13:00 
o atual Coordenador do Curso, Prof. Dr. Gustavo Kimura Montanha, recém empossado, deu continuidade à recepção, 
apresentando o conteúdo do curso, seus objetivos e sua aplicação prática.
 À noite, a partir das 19:00 até as 20:40, novamente, Diretor, Vice-Diretor e todos os colaboradores da Fatec 
recepcionaram os alunos do período noturno e, em seguida até as 22:30, horário de encerramento das aulas, cada coordenador 
dos cursos noturnos apresentou seus cursos e seus respectivos objetivos.
 Na manhã do dia 16, a partir das 09:30 os Coordenadores dos cursos e um grupo de professores de cada curso, 
fizeram um “tour” pela Faculdade para apresentar toda sua infraestrutura e, em seguida, o professor Me. José Rafael Pilan 
e o professor Esp. Vicente Cornago Junior apresentaram uma palestra intitulada "Realidade Virtual e Aumentada", cujo 
objetivo foi apresentar os equipamentos e projetos da faculdade.
 À noite do dia 16, novos alunos, inclusive os do período matutino, coordenadores, professores e funcionários 
visitaram todos os prédios do campus e em seguida, até as 22:30 ocorreu acalorada confraternização com banda ao vivo, 
carrinho de pipoca, carrinho de sorvete e refrigerante reforçando a integração entre calouros e veteranos da faculdade. 

AGRONEGÓCIO

 Recém nomeado para a Coordenação do Curso do Agronegócio, o professor Dr. Fábio Bechelli Tonin, vivenciou 
pela primeira vez a recepção dos calouros sob sua coordenação. Em companhia de seus professores, inicialmente ministrou 
breve aula sobre a grade curricular, o perfil do profissional, as competências, áreas de atuação e mercado de trabalho. 
Apresentou o Eng. Agr. Me. William J. Dellabiglia, que auxiliará a coordenação e os professores do curso para a realização 
das atividades relacionadas às diversas disciplinas ao longo do curso. Na sequência ouviram o Diretor da Fatec Prof. Dr. 
Celso Fernandes Joaquim Junior e o Vice-Diretor Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci, em apresentação sobre a instituição 
Centro Paula Souza, sua história, o histórico da faculdade, a importância do tecnólogo no campo profissional, áreas de 
pesquisa, oportunidades, e ainda os funcionários e os setores internos. No segundo dia da recepção, o ex-coordenador 
do curso, Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior apresentou toda a infraestrutura da faculdade, como blocos de salas de aula, 
biblioteca, laboratórios de informática, áreas administrativas, o ginásio de esportes, o prédio de estudos em energias 
alternativas e o prédio das áreas de tecnologia para os demais cursos da faculdade. Durante a caminhada os alunos 
receberam breve aula sobre pesquisas realizadas, tanto com estudo do biodiesel quanto as relacionadas aos estudos em 
energias alternativas, cada qual em seus laboratórios específicos. Temas que vão além das barreiras do agronegócio para ir 
ao encontro das demandas atuais de diversos setores. “Esse tipo de atividade é muito importante para que os novos alunos 
se sintam acolhidos em sua nova ‘casa’ e iniciem um processo de desenvolvimento e criação de laços de amizade que farão 
parte de suas vidas e que possam carregar com orgulho o nome da Fatec”, afirma o professor Dr. Fabio Tonin.
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LOGÍSTICA

 “O evento de Recepção aos Calouros na Fatec Botucatu realizado todo semestre é de fundamental importância 
no sentido de apresentar aos alunos ingressantes as instalações e a infraestrutura da Faculdade na qual os mesmos devem 
desfrutar um ambiente altamente tecnológico nos próximos anos.
 Tendo assumido recentemente a Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Logística no qual também 
tenho formação pela Fatec de Botucatu, apresentei aos alunos ingressantes nesta oportunidade, o perfil do profissional, 
áreas de atuação, suas competências e oportunidades no mercado para o profissional com formação nesta área, sendo que 
eles expressaram a escolha certa do curso para sua formação”, afirma o Prof. Mestre Adolfo Alexandre Vernni.

PRODUÇÃO

 O evento de Recepção aos Calouros na Fatec Botucatu, vem sendo realizado há alguns semestres já se tornando 
uma tradição positiva. É um momento de vital importância para conhecermos os anseios de nossos novos alunos e 
apresentarmos nossa instituição a eles. Em especial no curso de Tecnologia em Produção Industrial, demos as boas-vindas 
a um grupo entusiasmado de alunos, com muita vontade e grandes expectativas para seu estudo na Fatec Botucatu, e que 
relatou uma ótima primeira impressão de nossa instituição.
 “Tendo assumido recentemente a Coordenação do Curso de Produção Industrial, tive a oportunidade de apresentar 
aos alunos os laboratórios do curso, cujas instalações se destacam tanto no Centro Paula Souza, como a nível nacional; 
sendo um grande desafio para todos nós desenvolvermos o aprendizado de nossos alunos, com base nestas tecnologias", 
afirmou, o Prof. Me. Vitor de Campos Leite.

RADIOLOGIA

 Durante o procedimento de recepção aos calouros, os alunos da Radiologia recém-chegados foram recebidos com 
uma aula demonstrativa e viram a realização de um exame de ultrassom em uma cadela prenha. Enquanto o exame era 
realizado, os alunos foram tirando suas dúvidas quanto ao exame e também sobre os possíveis campos de atuação do 
Tecnólogo depois de formados. 
 Além disso, houve uma rodada de conversa com professores e alunos de outros ciclos, que compartilharam suas 
experiências e vivências na faculdade. “Essa interação foi bastante proveitosa e acreditamos que os novos alunos foram 
bem recepcionados e sentiram motivados pela escolha do curso” afirma a Coordenadora do Curso, Letícia Diniz”. 
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Fatec com novos sinais de trânsito

  Aproveitando o período de férias letivas e visando 
contribuir com a segurança de pedestres e veículos que 
circulam pelo campus, a Fatec Botucatu refez, melhorou e 
ampliou as sinalizações de trânsito na unidade.
 Além da renovação de todas as sinalizações de solo 
existentes e já desgastadas, novas sinalizações para pedestres 
e veículos foram feitas:
• faixas de sinalização para estacionamento de deficientes 

físicos;
• faixas de pedestres nas vias de acesso de ônibus na entrada 

e na saída do campus;
• faixas de demarcação dos estacionamentos de motos, 

incluindo faixa para passagem de pedestres;
• demarcações de estacionamento na parte de trás do prédio 

2 (Produção Industrial);
• faixas e sinalizações de "PARE", entre outras.

 Também foram incorporadas placas com indicação 
de limite de velocidade em todo o campus, de 20 km/h, 
garantindo maior segurança a veículos e, principalmente, aos 
pedestres.
 Outros investimentos em acessibilidade e segurança 
estão sendo feitos, com a incorporação de corrimãos em locais 
críticos e renovação e ampliação das luzes de emergência em 
todo o campus.
 Espera-se que as medidas juntamente com ações 
de conscientização dos usuários, aumentem ainda mais, a 
segurança para toda a nossa comunidade Fatecana.
Obedeça a sinalização!

Fique por dentro
O QUE É A INDÚSTRIA 4.0?

 O termo indústria 4.0 foi utilizado pela primeira 
vez em 2011 em uma feira de Hanover, refere-se à 
quarta revolução industrial, e foi originada de um projeto 
de estratégia de alta tecnologia do governo alemão, 
promovendo a informatização da fábrica.
 Resumidamente é um conjunto de tecnologias 
baseado nos conceitos e nas respectivas interações entre 
os sistemas cyber-físicos, a Internet das Coisas e o Big 
Data, assim tornando uma “fábrica sem papel”, facilitando 
a visão e as tomadas de decisões por humanos da fábrica 
inteligente (http://www.prodwin.com.br/blog/o-que-e-a-
industria-4-0/)
 Esse conjunto de tecnologias está sendo utilizado 
também no campo, conforme matéria publicada no site da 
Endeavor, como podemos ler abaixo.

Agroindústria

 A agricultura de precisão que ajudou a desenvolver 
práticas não sustentáveis de agricultura, é um reflexo das 
inovações trazidas pela indústria 4.0. Big Data e internet 
das coisas, combinados com máquinas e sensores mais 
sofisticados estão viabilizando ganhos cada vez maiores 
em dois sentidos: produtividade e sustentabilidade. 
O caminho está aberto também para o crescimento 
da bioeconomia, baseada em recursos biológicos e 
sustentáveis, com processos limpos e renováveis (https://
endeavor.org.br/industria-4-0-)


