
 

 O Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim Junior, diretor da faculdade proferiu discurso de abertura das atividades de encerramento 
da Jornacitec e em seguida deu-se o início das premiações dos melhores trabalhos apresentados em cada área temática. O presidente 
do Rotary Clube Botucatu Cuesta sr. Edivaldo Garcia acompanhou a entrega dos prêmios efetuada pelos professores coordenadores 
dos cursos. 
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VI JORNACITEC 
SURPREENDE EXPECTATIVAS E BATE RECORDES

 Muito bem planejada e executada, a Jornacitec superou as expectativas e bateu recorde de público e de trabalhos. Segue 
abaixo o contingente e a estrutura necessária para atender a demanda dessa edição.

- 6 professores atuando como Diretores de Modalidade;
- 56 avaliadores online;
- 385 trabalhos submetidos no sistema, superando as melhores expectativas;
- 326 trabalhos aprovados (82%) em resumos simples e expandidos;
- 161 trabalhos aprovados foram da Fatec Botucatu (49%);
- 86 resumos expandidos foram apresentados para aproveitamento de TCC da Fatec Botucatu;
- Os 326 trabalhos aprovados representaram 221 resumos expandidos e 115 resumos simples;
- 3 dias de apresentações de trabalhos (oral e pôster);
- 10 salas de apresentações orais por dia;
- Aproximadamente 40 pôsteres apresentados por dia;
- 25 professores pareceristas de trabalhos por dia;
- Aumento da área de apresentação de pôsteres do Bloco C de 25 para 60 trabalhos por sessão.
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 O Prof. Dr. Osmar Delmanto Junior entregou os premios para os trabalhos apresentados na área de agronegócio.
 Na modalidade pôster o prêmio de  2º lugar, “Biometeorologia e as demandas do século XXI” foi apresentado por 
Firmo Souza Campos. O 1º lugar, trabalho entitulado “Modelo de dimensionamento de sistema fotovoltaico” foi apresentado 
por William Ramos
  Na modalidade oral o prêmio  foi  2º lugar: trabalho entitulado “Construção de um biodigestor de batelada para 
tratamento de dejetos bovinos e produção de biogás”, apresentado por Marcelo Felipe Matias. O primeiro lugar coube ao 
trabalho entitulado “Controle hormonal da morfogênese mamária de animais leiteiros”, apresentado por Ariane Dantas.
 O Prof. Dr. Roberto Antonio Colenci entregou os premios da área de Ciência da Computação ao segundo lugar 
para o trabalho entitulado “Desenvolvimento de um simulador automotivo em realidade virtual” apresentado por Victor 
Galvão Campanella e o de primeiro lugar para o trabalho entitulado “Benefícios da utilização do software de gestão de 
estoque no setor de alimentação fora do lar” apresentado por Rodrigo Cesar Suman Pires da Silva. Na modalidade oral o 
prêmio de 2º lugar coube ao trabalho entitulado “Desenvolvimento de um aplicativo em realidade aumentada para o ensino 
de anatomia” apresentado por Lucas Zonta e Eli Wilfredo Zavaleta Aguilar recebeu o título de 1º lugar por apresentar o 
“Desenvolvimento de um software para avaliar o número de estágios teóricos num destilador de amônia”.
 A Profª. Ma. Ana Lúcia Marcondes entregou os prêmios referentes à área de Gestão Empresarial na modalidade 
poster o prêmio para o segundo lugar foi o trabalho entitulado “A teoria de Maslow e a motivação profissional” apresentado 
por Camila Bertoloni Santos. O prêmio de primeiro lugar foi para o trabalho entitulado “A visão integradora do tecnólogo 
em radiologia na supervisão em diagnóstico por imagem” apresentado por Marcelo Salvador Celestino.
 Na modalidade oral o prêmio de 2º lugar foi entregue a  Washington Luiz Tomaz pelo trabalho entitulado “Interface 
da cultura informacional na criação da cultura de inovação em MPEs”. E em primeiro lugar ganhou o trabalho entitulado 
“Proposta de substituição do sistema de iluminação convencional por um sistema de iluminação com tecnologia LED em 
uma praça pública na cidade de Botucatu” apresentado por Fabio Mota e Marcos Pieri.
 O Prof. Me. Vitor de Campos Leite entregou os prêmios para os trabalhos apresentados na área de logística. Na 
modalidade poster o prêmio foi entregue ao 2º lugar ao trabalho entitulado “Conjuntura do e-commerce e logística: estudo 
de caso de um supermercado do interior paulista” apresentado por Demétrius Miguel de Oliveira. O prêmio de 1º lugar 
coube ao trabalho entitulado “Estudo sobre os principais desafios da logística no armazenamento de grãos” apresentado por 
Pamela Rafaela Oliveira Brito.
 Na modalidade oral o prêmio de 2º lugar foi para o  trabalho entitulado “Mapeamento logístico do processo de 
descarte de materiais recicláveis no setor sul da cidade de botucatu” apresentado por Leandro Tadeu da Silva. O prêmio de 
1º lugar foi entregue ao trabalho entitulado “Planejamento de entregas desde a expedição até a entrega ao cliente final em 
uma empresa do setor varejista” apresentado por Marildo Jose Gonçalves
 O Prof. Me. Adolfo Alexandre Vernini foi o responsável pela entrega dos premios  para os melhores  trabalhos 
apresentados na área de produção industrial. Na modalidade poster o prêmio de 2º lugar: trabalho entitulado “Implementação 
de dispositivo universal para dobradiças em uma empresa de usinagem” apresentado por Thaís Carolina Sandre Nascimento 
e 1º lugar para o trabalho entitulado “Proposta de implementação de dispositivo Poka Yoke para redução de retrabalhos em 
furos de peças usinadas”apresentado por Aline Rossini Dias. Na modalidade oral o prêmio de 2º lugar foi para o  trabalho 
entitulado “Kaizen para redução de não conformidades na indústria náutica” apresentado por Rafael Augusto Gois e em  1º 
lugar ficou o  trabalho entitulado “Sistema de automação residencial por meio de um celular” apresentado por Marcos Del 
Bem Junior.
 A Profª. Ma. Letícia Diniz Vieira entregou os prêmios para os trabalhos apresentados na área de saúde. Na modalidade 
poster o prêmio para o 2º lugar coube ao trabalho entitulado “Protocolos de tomografia em pacientes oncologicos” 
apresentado por Kelvin Luan Bueno e o título de 1º lugar trabalho entitulado “Avaliação radiotomográfica da aspergilose 
nasal canina” apresentado por Fernanda Michelon.
 Na modalidade oral o prêmio para o 2º lugar coube ao trabalho “Radiodiagnóstico e tratamento do cordoma sacral” 
apresentado por Cléia Hizume e para o 1º lugar o prêmio foi para o  trabalho entitulado “Benefícios dos stents bioabsorvíveis 
utilizados em angioplastias coronarianas” apresentado por Liv Wilman Quiozzo Nogueira.
 Os professores Esp. Vicente Marcio Cornago Junior e Dr. Gustavo Kimura Montanha foram os indicados para a 
entrega dos prêmios do I Fatec Games.
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 Na modalidade Fifa do período matutino os prêmios 
foram  entregues a:

2º lugar – Guilherme Vitoratti

1º lugar – Matheus Murback

Na modalidade Fifa do período noturno os prêmios foram 
entregues a:

2º lugar – Evandro Francisco

1º lugar – Guilherme Vitoratti
 Figuras importantes tanto no planejamento, na 
organização como na realização da VI Jornacitec a direção 
da Fatec também homenageou os voluntários da comissão 
organizadora que não mediram esforços para com o sucesso 

Fatec Games

da jornada. 
1º sorteio: 1 pen drive
2º sorteio: 1 pen drive
3º sorteio: 3 pares de convites para o Baile de 
comemoração dos 15 anos da Fatec.

 Para a realização da Sexta Jornacitec da Faculdade 
de Tecnologia de Botucatu, contamos com o apoio e 
colaboração de professores, alunos, funcionários e de 
várias empresas e instituições. 

Voluntários

 Nossos agradecimentos aos: 

Coordenador geral;
Coordenadores científicos;
Diretores de modalidade;
Empresas apoiadoras ;
Comissão organizadora; e
Aos mais de duzentos alunos voluntários que 
garantiram o sucesso deste evento. A vocês, 
nosso especial agradecimento.

 Em seguida o Prof. Dr. Celso Fernandes Joaquim 
Junior, agradeceu a presença e a participação de todos e 
apresentou um vídeo alusivo aos 15 anos da Fatec BT.

Colaboradores
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 A Faculdade de Tecnologia de Botucatu promoveu durante a VI Jornada Científica e Tecnológica o I Fatec Games. 
O evento surgiu a partir da iniciativa de alguns professores que para atender a pedidos dos alunos criaram uma Comissão 
Organizadora.  Nessa primeira edição, se inscreveram somente os alunos regularmente matriculados na Fatec Botucatu 
e também funcionários e professores.  A ideia é que para os próximos eventos a participação seja aberta para o público 
externo e também que novos jogos sejam adicionados como o Counter Striker, bastante solicitado pelos alunos. 
 O evento chamou a atenção de empresas de Botucatu, que se dispuseram a participar como apoiadoras. Dessa forma 
foi permitido a confecção de camisetas para a organização e troféus para os primeiros colocados.
 Pretende-se a partir do sucesso dessa iniciativa para a VII Jornacitec, um evento anual de Games quer permita 
integrar cada vez mais os alunos, funcionários e professores da Faculdade de Tecnologia de Botucatu. A equipe organizadora 
é formada pelos alunos Alexandre Ferreira, André Santana, Dante de Luccia, Felipe Alves de Brito, Felipe Oliveira, Gabriel 
Francisco, Gabriel Mariano, Guilherme Teixeira, Jonny Oliveira, Jorge Feitosa, Leonardo Fogaça, Leonardo Curvelo, 
Leonardo Melo, Lucas Zonta, Luiz Montanha, Marcos Fabiano, Matheus Batista, Matheus Murback, Mylena Dellanhol, 
Tulio Fernandes, pelo funcionário da Fatec André Liao e pelos professores Gustavo Montanha, Vicente Cornago, Tiago 
Mota e Carlos Padovani. 

 A Faculdade de Tecnologia de Botucatu comemorou no último mês de outubro 15 anos de existência. Além das 
atividades culturais, acadêmicas, integração de alunos, comunidade, professores e funcionários foi promovido um baile 
comemorativo a data que contou com a participação de mais de 100 pessoas, destacando-se professores, familiares, 
funcionários, alunos e egressos.
 O Baile foi realizado nas dependências do Centro Brasil Itália, contando com a animação e brilhantismo da renomada 
Banda Karisma de nossa cidade que animou a noite com diversos estilos musicais, com grande envolvimento dos presentes. 
Na oportunidade foi servido um coquetel de entrada e um jantar, ficando a cargo do buffet Sabor e Mordomia.
 Para os organizadores, o evento possibilitou uma confraternização diferente das até então realizadas entre a 
comunidade fatecana, onde vislumbraram uma oportunidade especial e um momento de descontração e relacionamento na 
comemoração de tão importante data. 

FATEC BOTUCATU PROMOVE SEU PRIMEIRO EVENTO DE GAMES

BAILE



  O dia 08 de novembro é considerado o Dia 
Mundial da Radiologia pois nesta data, em 1895, foram 
descobertos os Raios X pelo físico alemão Wilhelm Conrad 
Roentgen.
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 A “Gincana Solidária” da Fatec de Botucatu, 
que fez parte das atividades promovidas pela 6ª Jornada 
Científica e Tecnológica (Jornacitec), realizada no mês 
passado, arrecadou mais de uma tonelada de mantimentos. 
 Os alimentos e produtos de limpeza e higiene 
foram destinados a três entidades sociais do município de 
Botucatu, sendo o Asilo Padre Euclídes, Projeto Rural Irmã 
Ceci e Projeto Bem-te-vi.
 O curso de Agronegócio, bicampeão da Gincana 
Solidária, foi o que mais acumulou pontos, com 6.485, e 
mais de 40% do total angariado. Logística ficou em segundo, 
com 4.054 pontos (26% do total), seguido pela turma 
noturna de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 
2.709 pontos (17,5% do total), e Gestão Empresarial, com 
1.000 pontos (ou 6,5%). O curso de Radiologia ficou com 
680 pontos, turma matutina de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, com 325, e Produção Industrial, 242.

Agronegócio grande vencedor da 
Gincana Solidária 

Dia Mundial da Radiologia 

 O objetivo do Dia Mundial da Radiologia é 
conscientizar a sociedade sobre a importância das 
técnicas radiológicas no diagnóstico e tratamento em 
saúde.
 Em homenagem aos nossos egressos e futuros 
Tecnólogos em Radiologia, a Fatec Botucatu realizou 
um evento comemorativo junto aos alunos do curso de 
Tecnologia em Radiologia.
 Com o intuito de promover uma reflexão 
acerca das diversas práticas profissionais, Direção, 
Coordenação e Professores do curso, juntamente com 
o Projeto Escritório de Carreiras, convidaram alguns 
Tecnólogos em Radiologia, ex-alunos desta instituição, 
para contarem um pouco aos alunos suas trajetórias e 
atuação profissional junto aos setores onde trabalham.
 Participaram desta mesa redonda os Tecnólogos 
Inara Souza, que atua no Hospital do Câncer em Barretos 
no setor de Radiologia e que falou acerca da sua trajetória 
e atuação profissional neste grande hospital; Jessica 
Fogaça, mestranda no Programa de Pós Graduação 
em Biotecnologia Animal, da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da UNESP, que falou 
sobre a importância das pesquisas e as possibilidades de 
atuação dos tecnólogos nesta área; Rafaela de Camargo, 
que atua na Seção de Tomografia Computadorizada 
e Ressonância Magnética do Hospital da Unimed e 
na Seção de Radioterapia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, que falou dos 
caminhos até sua contratação nos hospitais e sobre as 
particularidades da Tomografia; e Maurício Oliveira, 
que atua no setor de RX do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu e também no setor 
de RX  do Hospital Veterinário da FMVZ, que relatou sua 
experiência no atendimento dos setores onde trabalha.
 A interação entre alunos e ex-alunos foi bastante 
proveitosa, contribuindo e incentivando os futuros 
profissionais a serem formados. 
 Parabéns aos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas!!!
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 No último dia seis de novembro a Professora Dra. Letícia Negrisoli, Coordenadora do Escritório de Carreiras, 
organizou a apresentação de uma palestra denominada  “ Recrutamento e seleção - Novos tempos “ com a psicóloga  Maria 
Letícia Malheiro Sansão.
 A palestra foi uma atividade do Escritório de Talentos e Carreiras que é um projeto implantado na Faculdade 
de Tecnologia de Botucatu no 1º Semestre de 2017 e tem por objetivo auxiliar os alunos dos diversos cursos da Fatec 
Botucatu a planejar e gerenciar suas carreiras profissionais. Imagina-se que com isso eles poderão desenvolver habilidades 
e competências necessárias para conseguir gerenciar suas carreiras por toda a sua vida profissional.
 A palestra foi direcionada aos alunos do último semestre dos cursos da nossa unidade com o objetivo de contribuir 
para a preparação deles para o mercado de trabalho.
 A psicóloga Letícia Sansão tem uma vasta experiência em Recrutamento e Seleção e pôde contribuir muito para 
com o  desenvolvimento dos nossos alunos que serão concluintes neste semestre.

    A Faculdade de Tecnologia de Botucatu 
marcou presença no mês de novembro da 1º Rodada de 
Empreendedorismo e Inovação realizado pelo Parque 
Tecnológico de Botucatu.
 O evento incluiu na sua programação palestras, 
mesa-redonda, mostra tecnológica, além da apresentação 
e premiação do programa Empreenda Botucatu 2017. Seu 
objetivo principal foi alavancar novas ideias de negócios 
e integrar as mais diversas intuições da cidade como 
Prefeitura Municipal de Botucatu, Sebrae, UNESP, FATEC, 
ITE, UNIBR, GALILEO dentre outras.
 A FATEC Botucatu expôs diversos projetos durante 
o evento. Dentre estes destacaram-se o Laboratório de 
Realidade Virtual e Aumentada, composta por alunos e 
professores do curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas que apresentaram soluções de T.I. integradas às 
áreas de Saúde, Agronegócio e Logística.
 Foi destaque também durante o evento os projetos de 
automação industrial e robótica apresentados pelos alunos 
do 6º Ciclo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 
pelo auxiliar docente Silas da Silva Santos.
 Com seu sucesso, o Parque Tecnológico e a Fatec 
Botucatu pretendem planejar no início de 2018, a 2º Rodada 
de Empreendedorismo e Inovação.

Escritório de Talentos e Carreiras

 No dia 07 de novembro próximo passado os alunos 
do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS 
visitaram as instalações da Empresa de bebidas Heineken, 
em Itu-SP.
 O grupo, coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Rall e 
acompanhado por monitores da empresa visitada, tiveram 
a oportunidade de conhecer toda a estrutura física e os 
processos envolvidos na produção e envase das bebidas. 
 Cabe ressaltar a importância da visita quanto à 
aquisição de conhecimentos, pois os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer importantes sistemas produtivos 
em funcionamento e de uma grande empresa como a 
Heineken.
 A Fatec, professor e alunos agradecem essa grande 
oportunidade oferecida pela Heineken, a segunda maior 
cervejaria do Brasil. Parabéns a todos!

FATEC BOTUCATU 
PARTICIPA DO 
1º RODADA DE 

EMPREENDEDORISMO & 
INOVAÇÃO

FATEC Botucatu 
visita a HEINEKEN
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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

 Ainda no início da carreira de agronomia, sua primeira 
formação, passou a administrar uma clínica de diagnóstico 
por imagem, de sua propriedade. Essa atividade despertou o 
interesse em adquirir conhecimentos específicos e, sabendo 
do curso de Radiologia da Fatec Botucatu, decidiu participar 
do processo seletivo. Aprovada, fez parte da terceira turma de 
alunos, cuja conclusão deu-se em 2012. 
 “Durante o curso, me apaixonei por todos os assuntos 
relacionados à área de Radiologia. Estudei muito, me dediquei 
e alguns meses após minha graduação a Fatec abriu concurso 
público para docente, do qual participei e venci. Iniciei 
minhas atividades aqui na Fatec em maio de 2013 e leciono 
as disciplinas Técnicas em Densitometria Óssea, Técnicas 
em Hemodinâmica, Técnicas em Mamografia e Fundamentos 
da Radiologia. Estou realizada em poder contribuir para com 
o desenvolvimento dos alunos. Além de lecionar na Fatec, 
continuo trabalhando na clínica de diagnóstico por imagem e 
telelaudos, a CDB - Centro Diagnóstico Botucatu. Sob minha 
responsabilidade está a administração geral da clínica, que 
realizo com muita segurança, pois o curso de radiologia me 
deu uma visão ampla tanto da parte administrativa como da 
área técnica”, afirma, orgulhosa, a prof. Ana Lúcia.
 A clínica tem dois equipamentos de diagnóstico 
por imagem: um equipamento de ultrassonografia que está 
localizado em Botucatu que atende, além de pacientes da 
cidade, algumas cidades da região. O outro equipamento é uma 
ressonância magnética de campo aberto na cidade de Jaú.
 Nas horas vagas tem como hobby o esporte, 
principalmente a corrida que a auxilia muito na manutenção 
de sua saúde, forma física e principalmente como lazer e 
relaxamento! Incentiva o esporte entre os seus alunos e suas 
duas filhas, que já têm o esporte como parte da vida delas.

Coluna do Egresso
Ana Lucia Marcondes

Onde está você?

 
 Formado pela Universidade Estadual Paulista 
– Unesp de Bauru, o Prof. Me. em Design de Produto e 
professor nos cursos de Produção Industrial e Análise de 
Desenvolvimento de Sistemas, Ricardo Gasperini, também 
trabalha na Irizar Brasil Ltda., que tem como atividade 
principal, a fabricação de carrocerias para ônibus.  
 Além de designer e professor tem como hobbies 
algumas paixões como o cultivo de Bonsais e curtir bandas 
de Rock. Tanto é que é baterista de uma banda de rock. 
O cultivo de bonsais (plantas em miniatura) de origem 
oriental, começou já na sua adolescência, por volta dos 
seus 15 anos, no momento em que seu irmão lhe apresentou 
pela primeira vez uma pequena planta com uma estética 
perfeita em miniatura de uma árvore. Desde então ele fez 
cursos e se aperfeiçoou na arte milenar oriental. Paixão 
esta que já lhe proporcionou vários exemplares de plantas 
de diferentes espécies e tamanhos com idades de ate 25 
anos de cultivo.
 Já com as bandas de Rock seu início é mais 
recente, há cerca de 2 anos e meio, quando o professor 
começou a praticar as aulas de bateria. O curioso é que 
uma das Bandas de Rock nasceu na própria Fatec, onde em 
conjunto com os alunos de ADS formou a banda Durango 
95 a qual se apresentou durante a V JORNACITEC - 
Jornada Cientifica e Tecnológica, em 2016,  para uma 
apresentação de trabalhos. E esta banda está em atividade 
até hoje tocando em bares e casas noturnas da cidade!
 “É muito legal contribuir para com desenvolvimento 
de produtos, de pessoas e poder praticar hobbies” diz 
orgulhoso, o professor Ricardo.

Fora da Sala de Aula
Coluna

Ricardo Gasperini
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 Encerrado oficialmente na terça, 12 de dezembro, o 
Vestibular Fatec apresentou o seguinte resultado:

ALUNOS DA FATEC 
BOTUCATU VISITAM 

O DATACENTER 
DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS - UNESP

 No último dia 14 de novembro de 2017 os alunos 
do 6º Ciclo do curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas - ADS matutino visitaram as instalações do 
CIMED (Centro de Informática Médica) do HC da 
Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, o maior 
hospital da região.
 O grupo foi coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo 
Rall e recebeu as boas-vindas do funcionário Allan 
Tomazella que é aluno da Fatec. 
 Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer 
um dos mais equipados Datacenters de nossa região, com 
informações sobre milhares de pacientes no Sistema de 
Informação Integrado daquele tão importante hospital. 
 Cabe ressaltar a importância da visita quanto 
à aquisição de conhecimentos, pois os alunos tiveram 
a oportunidade de conhecer importantes sistemas de 
informação e a excelente e avançada estrutura de rede 
de computadores e de telecomunicações da empresa.
 Ao final da visita, que se estendeu por toda a 
manhã, os universitários saíram com a certeza de que a 
missão desta Instituição é a de contribuir para a melhoria 
das condições de saúde dos cidadãos, utilizando a 
Tecnologia da Informação como uma ferramenta 
imprescindível. A Fatec, seus professores e alunos se 
sentem honrados com essa oportunidade. Parabéns!

Vestibular 
Fatec 2018

 Sob a coordenação do Prof. Especialista Vicente 
Cornago e com a colaboração da direção, dos funcionários, 
professores, alunos e egressos, o resultado desta edição do 
vestibular surpreendeu as expectativas. 

 Sob a ótica da direção da Faculdade, “...foi uma 
demonstração de força do trabalho em equipe em prol do 
bem coletivo e da instituição. Parabéns a todos os que 
contribuíram....” destaca ainda o Diretor Prof. Dr. Celso, 
que foi um trabalho digno de nota do Prof. Vicente e seus 
colaboradores. Parabéns a todos! 
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 A aproximadamente um ano deu-se início na Fatec, por iniciativa dos Professores Dr. e Especialista Ricardo Rall e 
Vicente Cornago., respectivamente, um projeto de Laboratório Avançado que hoje já se torna realidade. 
Os processos desenvolvidos no Laboratório se aplicam em disciplinas dos cursos de Logística, Produção, Agronegócio, 
ADS e Gestão Empresarial e seus objetivos  são implantar a tecnologia de RFID (Identificação por Radiofrequência em 
português) em dinâmicas que tem por finalidade o a separação de materiais através de equipamentos de movimentações 
de cargas do laboratório de Logística; reproduzir com a maior proximidade possível, situações reais em que o aluno vá 
se deparar na sua vida profissional; proporcionar ao aluno um conhecimento prático na implantação do Hardware e do 
Software para o controle das operações, ampliando sua capacidade de desenvolvimento sistêmico e prover artigos em 
congressos e apresentação em feiras.

Atividades planejadas e ações realizadas:
 Foi criado um grupo de alunos dos cursos de ADS e de Logística com experiência sobre o tema que recebe o 
suporte necessário do professor Dr. Ricardo Rall do curso de ADS. Toda semana, por duas horas, ocorrem reuniões com a 
equipe e professores para o desenvolvimento e aplicação da arquitetura de Hardware e Software. E mais quatro horas por 
semana para descrever o resultado de tudo o que foi pesquisado pelos alunos em literatura, Internet e em sala de aula. Toda 
experiência e conteúdo de pesquisa acumulados até outubro próximo passado, foram apresentados em forma de Resumo 
Expandido pelo aluno Rafael Moraes na VI JORNACITEC que apresentou o desenvolvimento uma estrutura de hardware 
e de um software para a implantação da tecnologia RFID, em um protótipo de automação de uma esteira transportadora de 
um sistema de Picking, para melhorar a separação de produtos e garantir a qualidade e agilidade através da implantação 
desta tecnologia. Nos próximos eventos em Botucatu ou região, esse projeto será apresentado 

Resultados: 
 O primeiro e importante resultado gerado foi o esquema elétrico desenvolvido e depois executado sobre a estrutura 
de hardware, contendo os sensores e atuadores. Foi utilizado uma fonte externa para a alimentação dos servos e outra para 
o Motor DC (corrente contínua) 12v, responsável por movimentar a esteira, conforme projeto lógico abaixo.

Laboratório Avançado de Processos 
Logísticos

Esquema elétrico desenvolvido Projeto finalizado 

 Como mostra, os botões brancos com os números 1 e 2 representam os dois tipos de itens a serem transportados na esteira. O botão azul é 
responsável por confirmar o pedido, criando uma interação física com o usuário através de um meio simples e de fácil utilização.
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 Assim, podem ser realizados 2 pedidos distintos por vez e, dependendo o número de itens de cada tipo a ser 
separado, este é o número de vezes que o botão respectivo do item deve ser pressionado. Assim que o segundo pedido 
é finalizado, é apresentado um resumo dos pedidos na Serial Monitor, conforme Figura 5. Após a exibição do resumo, o 
motor que movimenta a esteira é acionado através de um relé via comando realizado na programação de um Controlador 
Lógico Programável (CLP) Arduino.
 A partir do projeto desenvolvido, conclui-se que o microcontrolador Arduino Uno atendeu de forma satisfatória 
a necessidade originária do projeto. Com a implantação da tecnologia de RFID, houve uma melhor compreensão dos 
conceitos da tecnologia nas operações de separação de produtos, tais como a simplificação das operações em ciclo de 
tempo, acuracidade da informação e aumento na velocidade de trabalho. O uso adequado destes conceitos e tecnologia 
direciona a preparação para o trabalho, de modo a aumentar a produtividade na atividade de separação de itens. De acordo 
com o conteúdo apresentado, a automação de processos de Picking podem ser realizados através de uma ferramenta 
funcional e de baixo custo.

Conclusão:
 Conforme relatado nas atividades desenvolvidas, a equipe estima que 100% das atividades propostas foram 
realizadas. Além de atender ao indicador proposto no projeto, a equipe participou da Primeira Semana do Empreendedorismo 
e Inovação que ocorreu no Parque Tecnológico.

Professor Dr. Ricardo Rall e o aluno 
Rafael Moraes do curso ADS Matutino

Participação das atividades da Rodada Tecnológica no Parque Tecnológico de Botucatu


