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No último dia 06 de março a Fatec realizou 

sua solenidade de Formatura das trigésimas 

turmas dos tecnólogos em Informática para 

Negócios e dos Tecnólogos em Logística, das 

décimas oitavas turmas dos Tecnólogos em 

Agronegócio e dos Tecnólogos em Produção 

Industrial, da décima sétima turma dos 

Tecnólogos em Radiologia, da sétima turma 

dos Tecnólogos em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e da sexta 

turma de Tecnólogos em Gestão Empresarial 

- EaD, turmas essas denominadas “Júlia 

Torralbo de Souza Ramos” “In memorian”. 

 

Formaram a mesa diretora, respectivamente o 

Diretor Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim 

Júnior, Prof. Dr. Ivan Fernandes de Souza, 

Patrono dos Formandos, o Prof. Dr. Fábio 

Bechelli Tonin, Coordenador do Curso do 

Agronegócio, Prof. Dr. Gustavo Kimura 

Montanha, Coordenador dos Cursos de ADS 

e Informática para Negócios, e Paraninfo da 

Turma de ADS Noturno, Prof. Me. Vitor de 

Campos Leite, Coordenador do Curso de 

Produção Industrial, Prof. Dr. Adolfo 

Alexandre Vernini, Coordenador do Curso de 

Logística, Prof. Dra. Letícia Diniz Vieira, 

Coordenadora e Paraninfa do Curso de 

Radiologia. Engenheiro Valter Cesar de 

Souza, Presidente do Rotary Clube Botucatu 

Norte, Prof. Ma. Ana Lucia Marcondes, 

Paraninfa da Turma de Gestão Empresarial, 

Prof. Dr. Ricardo Rall, Paraninfo da Turma de 

ADS Matutino e Homenageado do ADS 

Noturno, Prof. Dr. Paulo André de Oliveira, 

Paraninfo da Turma do Agronegócio, Prof. 

Me. Vicente Márcio Cornago Junior, 

Paraninfo da Turma de Logística, Prof. Dr. 

Gilson Eduardo Tarrento, Paraninfo da Turma 

de Produção Industrial. 

 

Formada também a mesa da Congregação 

com Coordenadores dos Cursos, Professores, 

dois Representantes Discentes e por dois 

Representantes dos Funcionários, o Professor 

Dr. Celso Fernandes Joaquim Junior assumiu 

a Presidência dos Trabalhos declarando aberta 

a Sessão Solene para a Colação de Grau. Em 

seguida, todos os presentes foram convidados 

a ouvir o Hino Nacional. Após a audição do 

Hino, representando todos os formandos, 

proferiu o Juramento do Tecnólogo o 

formando Dionathan Matheus Carneiro da 

Silva e em seguida, recebeu o Grau de 

Tecnólogo, representando todos os 

formandos, Juliana Souza Vieira da Silva. 

Solenidade de Colação de Grau – 120 novos Tecnólogos 

Os formandos do segundo semestre de 2019 – FATEC Botucatu. 
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Entrega dos diplomas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Professor Dr. Paulo André de Oliveira foi o 

primeiro professor convidado a proceder a 

entrega dos merecidos diplomas aos formados 

do Curso do Agronegócio. O Professor Dr. 

Ricardo Rall entregou os diplomas aos 

Tecnólogos em ADS do período matutino. 

Para os formados em Gestão Empresarial foi 

convocada a Professora Ma. Ana Lúcia 

Marcondes e o Professor Dr. Gustavo Kimura 

Montanha, entregou os diplomas para os 

tecnólogos em ADS Noturno. O Professor 

Me. Vicente Márcio Cornago Júnior entregou 

os diplomas aos Tecnólogos em Logística. O 

Professor Dr. Gilson Eduardo Tarrento foi 

convocado para a entrega aos formados em 

Produção Industrial. A Professora Dra. Letícia 

Diniz Vieira entregou os diplomas aos 

formados do curso de Tecnologia em 

Radiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tecnóloga Grasiele Aparecida Lima 

pronunciou seu discurso em nome de todos os 

Tecnólogos. Os Paraninfos das Turmas, os 

professores Dr. Paulo André de Oliveira, 

Ricardo Rall, Gustavo Kimura Montanha, 

Ma. Ana Lúcia Marcondes, Me. Vicente 

Márcio Cornago Jr., Professores Dr. Gilson 

Eduardo Tarrento e Letícia Diniz Vieira, 

direcionaram seus discursos para os formados 

dos respectivos cursos de Agronegócio, ADS 

Matutino, ADS Noturno e Informática para 

Negócios, Gestão Empresarial, Produção 

Industrial e Radiologia. 

 

 

 

 

Todos os formandos nomearam um 

representante de cada classe para homenagear 

os professores. O Tecnólogo Lucas Eid 

Ramire Gonçalves prestou homenagem ao 

Prof. Dr. Ivan Fernandes de Souza, patrono 

dos Tecnólogos. As Tecnólogas Larissa 

Marques Pessoa e Aline Fernanda de Souza 

Couto Nascimento prestaram homenagens ao 

nome da Turma de Tecnólogos, aos pais da 

Larissa, Fabiana Torraldo e Luís Paulo de 

Souza Ramos. O Tecnólogo Cid Almeida 

Costa Neto homenageou o Prof. Dr. Paulo 

André de Oliveira. A Tecnóloga Pâmela 

Cristina Campos homenageou o Prof. Dr. 

Ricardo Rall e o Tecnólogo Fábio Bilick dos 

Santos homenageou o Prof. Dr. Gustavo 

Kimura Montanha. A Tecnóloga Regina Célia 

Abreu prestou homenagem à Prof. Ma. Ana 

Lucia Marcondes. O Prof. Me. Vicente 

Márcio Cornago Jr. foi homenageado pela 

Tecnóloga Rebeca Natalia Marques. O 

Tecnólogo Alessandro Gabriel de Pontes 

homenageou o Prof. Dr. Gilson Eduardo 

Tarrento e a Prof. Dra. Letícia Diniz Vieira 

foi homenageada pela Tecnóloga Rebecca 

Prasinos Daurizio. Fernanda Zamboni Silva 

homenageou o Prof. Dr. Marcelo Scatamburlo 

Denadai e Larissa da Cruz Gonzaga Aguiar 

homenageou o Professor Especialista Marco 

Antonio Nagao. Matheus Alves de Almeida 

Batista homenageou o Prof. Dr. Ricardo Rall. 

Larissa de Almeida Rossi prestou homenagem 

à Prof. Me. Letícia Negrisoli e Diogo Vieira 

dos Santos homenageou o Prof. Dr. Adolfo 

Alexandre Vernini. Felipe André Rodrigues 

prestou homenagem à Prof. Dra. Fernanda 

Cristina Pierre. A Prof. Ma. Ana Lúcia 

Marcondes foi homenageada pela Tecnóloga 

Caroline Souto Oliveira. O Tecnólogo 

Rogério Visentini entregou sua lembrança ao 

funcionário Ramiro José Moraes e o 

funcionário João Pedroso Prado foi 

homenageado pela Tecnóloga Letícia Cristina 

Galhardo. 

Discursos 

Homenagens 

Professores se preparando para a entrega dos diplomas. 

Vista total da cerimônia de formatura. 
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Há quinze anos a Fatec 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 Valter 

César de Souza Presidente do Rotary 

procedeu as merecidas homenagens ao 

Tecnólogo que obteve melhor desempenho 

acadêmico no curso de Agronegócio, Matheus 

Emanuel de Oliveira. Jorge Gabriel da Silva 

Lúcio recebeu a homenagem pelo melhor 

desempenho no curso de ADS Matutino. Juan 

Matheus Arasaki Brisola recebeu a 

homenagem pelo melhor desempenho no 

curso de ADS Noturno. Marcos Antonio 

Cappelletti obteve o melhor desempenho 

acadêmico no curso de Gestão Empresarial. 

Bárbara Pereira da Cruz Catharino recebeu o 

prêmio pelo melhor desempenho em Logística 

e Thais Ferreira Gomes recebeu o melhor 

prêmio do curso de Produção Industrial e pelo 

melhor desempenho acadêmico no curso de 

Radiologia, o prêmio foi para Larrissa 

Marques Pessoa. 

 

 

 

 

 

“Com esta solenidade de Colação de Grau, a 

Faculdade de Tecnologia de Botucatu teve a 

honra e a satisfação de entregar à 

comunidade, 120 novos tecnólogos. Em nome 

da Faculdade e particularmente da Diretoria e 

da Congregação, expresso os mais sinceros 

agradecimentos pela presença e participação 

de todos os componentes que engrandeceram 

e dignificaram o evento e o declaro 

encerrado”, acrescentou o Diretor Prof. Dr. 

Celso Joaquim Fernandes Junior. 

 

Em seguida todos os familiares e amigos 

presentes se confraternizaram com os 

formandos. 

A Fatec agradece e deseja aos novos 

tecnólogos, que realizem seus sonhos e que 

continuem aprendendo sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêmios 

Encerramento 

Extras 

Alunos se preparando para receber o diploma. 

Aluna Juliana Souza Vieira da Silva representando todos 

os formandos. 

EXPEDIENTE 
Via Tecnológica é um jornal da Faculdade 

de Tecnologia de Botucatu. 

Site: www.fatecbt.edu.br 

Endereço: Av. José Ítalo Bacchi, s/n 

Jardim Aeroporto Botucatu (SP) 

Telefone: (014) 3814-3004 

Diretor: Prof. Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Júnior 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Roberto Antonio 

Colenci 

Organizador: Prof. Esp. José Augusto 

Rota 

Diagramação: Evandro de Assis Rosa, 

José Henrique da Fonseca Coca, Ruben 

Boy Júnior 

Colaboradores: alunos, professores e 

funcionários da Fatec-Botucatu 

Edição Digital 

Fale conosco: jornal@fatecbt.edu.br 
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RECEPÇÃO DOS NOVOS CALOUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros calouros da Fatec de Botucatu 

de 2020, futuros Tecnólogos, foram 

carinhosamente recebidos no dia 06 de 

fevereiro próximo passado. Todos se 

reuniram no Auditório da Fatec e dando início 

à programação, o Prof. Dr. Celso Fernandes 

Joaquim Jr., Diretor, deu boas-vindas a todos 

os novos alunos, destacando também todo o 

trabalho que foi e vem sendo feito para 

manter a Faculdade atualizada na preparação 

dos novos tecnólogos para o mercado de 

trabalho ou para o empreendedorismo. Em 

seguida, o Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci, 

atual Vice-Diretor, um dos responsáveis pela 

implantação da Fatec em Botucatu, reforçou 

as palavras da diretoria, desejando muito 

sucesso aos novos alunos. 

 

Para que todos os calouros tomassem 

conhecimento da estrutura da Fatec e do apoio 

que podem receber, se pronunciaram em 

seguida, o Diretor de Serviços 

Administrativos José Roberto, a Diretora de 

Serviços Acadêmicos Danisley de Paula 

Roschel, respectivamente responsáveis por 

todos os trabalhos administrativos e 

acadêmicos, as Assistentes Administrativas 

Ana Paula Batista que é responsável pela 

documentação das atividades de Estágio 

Obrigatório, e Ananda Domingues Ferreira 

que coordena todas as atividades relativas à 

Biblioteca da Faculdade.  

Também se pronunciaram aos alunos os 

Auxiliares Docentes Rubens Sacramento, 

egresso do curso de Informática da Fatec e 

Especialista em Tecnologia da Informação, 

sobre os Laboratórios de Informática, sobre os 

computadores, WiFi, Moodle, Facebook, 

outras ferramentas e também sobre o e-mail 

institucional utilizado por todos os alunos e 

funcionários, Bruno Mafra Dias sobre 

Segurança e CIPA e o Prof. Dr. Marcelo 

Denadai que falou sobre a CPA – Comissão 

Própria de Avaliação instituída pelo Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

Sinaes.   

 

Os Coordenadores de Cursos, Prof. Dr. 

Letícia Diniz, Fábio Tonin, e Gustavo 

Montanha, respectivamente responsáveis 

pelos cursos de Radiologia, Agronegócio e 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e os 

Prof. Mestres Vitor Leite e Adolfo Vernini, 

respetivamente responsáveis pelos cursos de 

Produção Industrial e Logística, cada um em 

uma sala de aula, transmitiram aos seus novos 

alunos o conteúdo programático dos seus 

respectivos cursos a cada semestre, os 

objetivos de cada um deles, suas aplicações 

práticas e as oportunidades de emprego em 

Botucatu e toda grande região. 

 

Estavam programadas duas palestras para os 

novos alunos, mas por força das fortes chuvas 

que assolaram Botucatu e região, foram 

adiadas. Até o fechamento dessa edição não 

tínhamos a data da realização das palestras. 

 

 

Calouros ADS 2020 – manhã. Calouros Logística 2020. 
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Coluna do Egresso – José Rafael Franco 

Ainda no terceiro ano do ensino médio José Rafael não sabia 

exatamente que área seguir e diante de várias opções, antes de 

optar por uma faculdade decidiu fazer um curso técnico em 

informática. Optou pelo SENAC para conhecer melhor assuntos 

ligados à Tecnologia da Informação. “Esse primeiro contato com a 

Tecnologia da Informação despertou em mim uma grande vontade 

de prosseguir na área” afirma José Rafael. Ao terminar o ensino 

médio tomou conhecimento dos cursos da Fatec e a abertura da 

primeira turma para o Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. Matriculou-se, prestou o Vestibular e estava lá ele na 

primeira turma de ADS, em 2014. Formou-se em 2017. 

 

“A FATEC foi um elo essencial em minha carreira profissional, já 

no segundo semestre tive a oportunidade de realizar minha 

primeira atividade científica, na qual aprendi muito sobre a parte 

de pesquisa. Adquiri muita experiência ao participar como 

voluntário e apresentar trabalho em duas edições da Jornacitec. 

Tive a oportunidade de trabalhar junto a uma equipe para 

desenvolvimento de um Software para Contabilização do Tempo 

de Transição em Provas de Duathlon” comenta entusiasmado 

nosso egresso.  

 

Durante o curso realizou o estágio obrigatório junto à empresa PR 

Telecomunicações por um ano, onde adquiriu muita experiência 

em Atendimento ao Cliente, Manutenção de Redes e 

Computadores que complementaram seus conhecimentos 

adquiridos na faculdade sobre Desenvolvimento de Sistemas e o 

mercado de trabalho. Após finalizar o estágio trabalhou por três 

anos na empresa Icuesta.NET como auxiliar de Sistema, onde 

aplicou outros conhecimentos adquiridos na graduação, como 

Engenharia de Software, Banco de Dados, entre outras disciplinas 

no desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados. “Ainda 

durante a graduação, tive a oportunidade de realizar duas 

iniciações científicas sobre o desenvolvimento de um Sistema 

computacional de análise e processamento digital de imagem do 

exame de brucelose bovina, orientado pelo professor Dr. Geraldo 

Nardi Junior, acompanhado por outros professores e colegas” 

conta José Rafael. Realizou as certificações oferecidas pelo Cisco: 

ITE, CCNA1 e CCNA2. Após o término do curso na Fatec, cursou 

Especialização em Banco de Dados na UNICESUMAR de 

Botucatu. 

 

“Atualmente sou bolsista CNPQ, aluno de mestrado do Curso de 

Irrigação e Drenagem pela Faculdade de Ciências Agronômicas 

(FCA) UNESP Campus de Botucatu e estou me dando muito bem 

com o que estou estudando lá”. 

Como ninguém é de “ferro”, José Rafael diz que para se distrair, 

tem como hobbyes atividades relacionadas a TI, principalmente 

utilizando eletrônica como microcontroladores Arduino além de 

experimentos tecnológicos realizados com colegas radioamadores. 

Também gosta muito de realizar passeios de moto com amigos, 

pela região. 
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Logo  no início das atividades deste ano letivo a direção da nossa Fatec informou a todos os 

fatecanos que depois de muitos esforços junto ao Centro Paula Souza, conseguiu liberação de verba 

para licitar uma série de melhorias na infraestrutura da Fatec, contemplando redimensionamento e 

substituição da fiação da rede elétrica, correções no telhado, beirais, rufos e calhas, reparos para 

combater infiltrações, substituição do carpete e remoção do tablado do auditório do Bloco A, 

remoção e troca do toldo de entrada, eliminação das infiltrações de banheiros, construção de drenos 

para escoar águas pluviais, construção de escada e rampa para cadeirantes, ampliação do piso 

externo e acessibilidade à cantina. Foram contemplados todos os Blocos A, B e C e o prédio 2. 

O valor total da obra passa de R$ 330 mil e foram iniciados praticamente junto com o início das 

aulas, com previsão de término em noventa dias.  

Mais um investimento, não só em valores, mas em segurança e qualidade de vida para todos os 

fatecanos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoras na Infraestrutura da Fatec 

Reformas na parte externa da Fatec-Botucatu. 

Reforma em um dos banheiros da Fatec-Botucatu. 
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(ESPAÇO PARA FOTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início deste ano letivo nossa unidade esteve envolvida na VI SPAP, trazendo como tema central 

"O plano de ensino por competência". O evento aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2020, 

contanto com a presença do corpo docente, coordenadores de curso, diretor e vice-diretor da Fatec 

Botucatu, que fizeram parte ativa de toda a programação. E evento foi estruturado numa noite para 

um balanço geral das atividades realizadas em 2019, uma palestra proferida pela Profª Ma. Adriana 

Cristina Lázaro e teve seu fechamento com uma oficina pedagógica, onde foi possível, de forma 

lúdica, conhecer demandas da sala de aula, assim como também,  vivenciar práticas na montagem 

de planos de aulas baseados na taxonomia de Bloom, conduzida com a colaboração do Prof. Dr. 

Rodrigo Rodrigues que em suas palavras, "A SPAP busca oportunizar em dois momentos distintos 

do ano, reuniões do corpo docente, aproximando realidades didático-pedagógicas por meio de boas 

práticas em contextos educacionais. Certamente, foi um momento de reflexão proposto de forma 

descontraída, carregado de valores subjetivos para a construções de conhecimento e enriquecimento 

para os nossos alunos". 

 

O Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Jr., Diretor da Fatec Botucatu, ressalta a importância da 

Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico: as atividades da SPAP permitem à 

unidade a realização de um importante balanço do semestre anterior no tocante aos mais diversos 

aspectos envolvidos na vida acadêmica e administrativa da unidade: realização de eventos, 

resultados do vestibular, ações e projetos desenvolvidos, indicadores acadêmico-pedagógicos, 

investimentos realizados, ações e planejamentos futuros, etc. Outro aspecto positivo, foco central da 

semana, é a realização de palestras, debates, dinâmicas e oficinas com temas didático-pedagógicos 

envolvendo todos os docentes, promovendo a troca de ideias, informações e reflexões sobre o 

processo de ensino-aprendizagem. "Trata-se de uma semana muito produtiva com envolvimento de 

todo o corpo docente e equipe gestora". 

 

Para encerrar, houve uma festiva confraternização pelo reencontro, seguido de um coffee brake. 

VI SPAP – Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento 

Pedagógico 

 

Reunião de professores durante a VI SPAP. 
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