
acompanhar seu desenrolar por meio de 
telefone celular, tablets e notebooks.



Estavam também presentes na solenidade os 
novos Membros da Congregação, também 
relacionados nesta edição. Os professores 
homenageados na formatura foram: Profª. Dra. 
Fernanda Cristina Pierre– homenageada da 
turma do Agronegócio e da turma de Produção 
Industrial, Profª. Me. Vivian Toledo Santos 
Gambarato – homenageada da turma de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
manhã, Prof. Dr. Ricardo Rall – homenageado 
da turma de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas Noturno, Prof. Me. José Benedito 
Leandro – homenageado da turma de gestão 
empresarial, Prof. Dr. Paulo André de Oliveira – 
homenageado da turma de Logística, Prof. Me.  





Formatura 2º semestre 2020

Na edição de número 42, a expectativa da 
direção, dos funcionários, professores, 
auxiliares e alunos da Fatec era de que a 
formatura dos concluintes dos cursos do 
segundo semestre de 2020, fosse presencial, 
com todo o elenco das formaturas anteriores e 
com muitos abraços e fotos.



Infelizmente, ainda devido à pandemia 
Covid-19, que vitimou preciosas vidas no 
mundo todo, a solenidade que ocorreu no 
último dia 26 de março, foi “online”, assim 
como aconteceu com os formandos do 
primeiro semestre de 2020, quando a partir de 
março daquele ano, as aulas passaram a ser 
pela Internet, em tempo real. De forma virtual, e 
com o apoio do corpo técnico da Fatec, os 
participantes desta última cerimônia, puderam
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Há dezessete anos a Fatec e o Rotary Clube 
Botucatu Norte firmaram uma parceria com a 
finalidade de premiar os alunos com o melhor 
desempenho acadêmico, através da Avenida de 
Serviços Profissionais. Representando o 
Rotary, o Sr. Francisco Mota fez seu 
pronunciamento e anunciou que os premiados 



foram Alana Pontes Sun de Souza, do 
Agronegócio, Erica Kaioko Hamaguti do ADS 
Matutino, Yohel Domingo Larrauri Pizarro do 
ADS Noturno, Cíntia Teixeira de Cais Batista de 
Gestão Empresarial, Ramon Santos Correa 
Oliveira de Logística, Edson Moraes Martins de 
Produção Industrial e Sara de Almeida Prado 
de Radiologia. 



Em seguida, o Diretor da Fatec Professor 
Doutor Celso Fernandes Joaquim Junior, fez 
seu discurso final enaltecendo aos alunos pelo 
ótimo desempenho acadêmico e a todos os 
professores e colaboradores pelo ótimo 
trabalho, mesmo “online” em tempos de 
pandemia.



Helderjan de Souza Mendes– homenageado da 
turma de Radiologia, Sra. Danisley de Paula 
Roschel - funcionária homenageada pelos 
formandos. O professor Dr. Celso Fernandes 
Joaquim Junior. Diretor da Faculdade, assumiu 
a presidência e declarou a abertura dos 
trabalhos da Sessão Solene da Formatura.



A Formanda Beatriz Hellena Cipola Costa 
procedeu o Juramento de Tecnólogo, 
representando todos os formandos.



Em seguida o professor Dr. Celso Fernandes 
Joaquim Junior, Diretor da Faculdade e 
Presidente de sua Congregação, no uso das 
atribuições que a Lei lhe concede, outorgou o 
título de Tecnólogo dos respectivos cursos, a 
todos os alunos que prestaram juramento   e 
que, oportunamente, assinarão o Livro de Atas 
de Colação de Grau. 



Prestaram juramento e receberam virtualmente 
os respectivos diplomas, dezesseis alunos do 
curso do Agronegócio, treze alunos dos cursos 
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
catorze do curso de Logística, vinte e um do 
curso de Produção Industrial e dez alunos do 
curso de Radiologia. 



O Tecnólogo Guilherme Teixeira, em nome de 
todos os Tecnólogos, pronunciou o discurso e, 
orientados pela Mestre do Cerimonial da 
Formatura, todos os conectados “abriram” suas 
câmeras e microfones para acompanhar o 
pronunciamento. 



Em seguida, os Paraninfos das Turmas de 
formados, professores Doutores Geraldo de 
Nardi Junior, Gustavo Kimura Montanha, 
Mestras Vivian Toledo Santos Gambarato, Ana 
Lúcia Marcondes e Cilene de Oliveira, Doutor 
Gilson Eduardo Tarrento e Dra. Mariele Cristina 
Modolo Picka Watanabe pronunciaram suas 
mensagens para os recém formados dos 
cursos de Agronegócio, ADS Matutino, ADS 
Noturno, Gestão Empresarial, Logística, 
Produção Industrial, e Radiologia.

Embora as aulas continuem online devido à 
Pandemia do Covid-19, a Fatec, a exemplo do 
que ocorreu no segundo semestre de 2020, 
recebeu os novos calouros de forma online, 
iniciando por um treinamento básico para os 
novos calouros, no dia 06 de fevereiro próximo 
passado, a partir das 08:00. No dia 08 foram 
dadas as boas vindas da Fatec Botucatu às 
08;00 para o calouros do curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e às 19:00 para 
os calouros dos cursos noturnos de Radiologia, 
Logística, Agronegócio, Produção Industrial e 
ADS.



No dia seguinte, iniciando pela manhã foi dado 
um treinamento sobre a Plataforma Online 
Teams, ferramenta escolhida pelo Centro Paula 
Souza para as aulas e os trabalhos online em 
todas as Etecs e Fatecs, para os alunos do 
período da manhã, repetindo-o para todos os 
calouros do período noturno.



Quando encaminhamos essa matéria para 
edição do jornal, as aulas já se transcorriam 
normalmente, com ótimo índice de frequência.

Avenida de Serviços 
Profissionais


Recepção dos Calouros 
2021
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Ideia Brilhante 

Na edição anterior do nosso Via Tecnológica, noticiamos que a prov. Vívian e 
muitos professores, em consideração à 3ª Semana de Conscientização do 
Câncer de Mama, utilizaram a logomarca da campanha, como “pano de fundo” 
para suas aulas online....foram tantas as adesões que não tivemos espaço 
naquela edição para publicar todas as fotos. Em continuidade, abrimos espaço 
nessa edição para apresentar os professores que aderiram à campanha. 
Parabéns a todos!
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Nova Congregação

A cada dois anos a Egrégia Congregação 
da Fatec se renova para os 
Representantes Docentes e para os 
Representantes Técnicos e a cada um 
ano para os Representantes Discentes. 
Neste início de 2021, conforme 
anunciado nesta edição, a Formatura 
ocorreu com a presença dos novos 
integrantes da Congregação. São seus 
componentes, nas respectivas 
categorias:

Basicamente, dentre as funções da 
Congregação, estão: a aprovação e 
homologação de decisões de instâncias 
inferiores (como o currículo e a grade 
horária do curso de graduação, definidos 
pela Comissão de Graduação), a decisão 
sobre as regras gerais de funcionamento da 
unidade, a escolha de bancas de concursos 
para contratação de novos professores, 
entre outras.

Osmar Delmanto Junior

Bernadete Rossi Barbosa Fantin

Edson Aparecido Martins

Paulo André de Oliveira

Fernanda Cristina Pierre

Categoria Docente II - 
Titulares

José Benedito Leandro 

Letícia Diniz Vieira 

Renato Luiz Gambarato 


Categoria Docente II - 
Titulares

Categoria Docente II - 
Suplentes

Representação Discente - 
Titulares

Representação Discente - 
Suplente

A Congregação

Marcelo Scantamburlo Denadai 

Maria Fernanda Martins


Marco Antonio Nagao

José Roberto Sperandim 

Danisley de Paula Roschel

Marcio Barbosa Benevides 

Mateus José de Camargo Stefani

Mariana Rodrigues Santesso

Categoria Docente III - 
Titulares

Representação 
Técnico-Administrativo - 

Titulares
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Novidades na parceria com a

empresa CISCO

Os professores doutores Gustavo Montanha e 
Ricardo Rall, respectivamente Coordenador e 
Professor dos cursos de ADS matutino e 
noturno, informam que a partir desse ano, 
alunos regularmente matriculados no curso 
superior em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da Fatec Botucatu poderão participar 
gratuitamente de novos treinamentos.



A Cisco é uma das companhias líderes em 
âmbito mundial em soluções para redes e 
comunicações na fabricação, venda e 
prestação de serviços.


para fornecer uma base para o currículo. No 
final do curso, os alunos poderão criar redes 
locais simples (LAN), realizar configurações 
básicas para roteadores e switches e 
implementar esquemas de endereçamento IP. 
Conclusão do treinamento ITE como 
pré-requisito.

Na Fatec Botucatu, os treinamentos são 
coordenados pelo Prof. Ricardo Rall, onde os 
alunos têm a oportunidade de se inscreverem 
e adquirirem certificações.

Este curso aborda princípios básicos de 
hardware e software do computador e 
conceitos avançados como segurança, redes e 
as responsabilidades de um profissional da 
área de TI. Não possui pré-requisitos para 
iniciar o treinamento.

Este curso apresenta a arquitetura, a estrutura, 
as funções, os componentes e os modelos da 
Internet e de outras redes de computadores. Os 
princípios e a estrutura do endereçamento IP e 
os fundamentos de conceitos, de meio físico e 
das operações da Ethernet são apresentados

ITE - IT Essentials v7

CNNA 1 – Introdução às 
Redes v7

CCNA 2 - Switching, 
Routing e Wireless 

Essentials v7

CCNA 3 - Rede, Segurança 
e Automação Empresarial 

v7

Este é o segundo curso da série curricular da 
CCNA. Ele se concentra nas tecnologias de 
comutação e nas operações do roteador que 
suportam redes de pequenas e médias 
empresas e inclui redes locais sem fio (WLAN) 
e conceitos de segurança.Além do aprendizado, 
dos principais conceitos de comutação e 
roteamento, os alunos serão capazes de 
executar configurações básicas de rede e 
solucionar problemas, identificar e mitigar 
ameaças à segurança da LAN, configurar e 
proteger uma WLAN básica. Conclusão do 
treinamento CCNA1 como pré-requisito.

Este terceiro curso do currículo do CCNA 
descreve as arquiteturas e considerações 
relacionadas ao design, segurança, operação e 
solução de problemas de redes corporativas. 
Este curso cobre tecnologias de rede de longa 
distância (WAN) e mecanismos de qualidade 
de serviço (QoS) usados para acesso remoto 
seguro, juntamente com a introdução de 
conceitos de rede, virtualização e automação 
definidos por software que suportam a 
digitalização de redes. Os alunos adquirem 
habilidades para configurar e solucionar 
problemas de redes corporativas e aprendem a 
identificar ameaças de segurança digital e se 
proteger contra essas ameaças. São 
apresentados às ferramentas de 
gerenciamento de rede e aprendem os 
principais conceitos de rede definida por 
software, incluindo arquiteturas baseadas em 
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Curso inicial e básico, foi planejado para 
explorar a segurança cibernética como uma 
possível especialização em segurança de 
dados na carreira de TI. Não possui 
pré-requisitos para iniciar.

Curso avançado onde a descoberta de crimes 
cibernéticos, espionagem cibernética e outras 
ameaças à rede são apenas alguns dos 
trabalhos empolgantes na área de segurança 
cibernética em todos os setores. Aprenda as 
habilidades para se juntar a essa área em 
constante evolução e aproveitar as 
oportunidades encontradas nos centros de 
operação de segurança. Sinta-se confiante de 
que está ajudando a transformar o mundo em 
um lugar mais seguro ao desempenhar um 
papel nesse campo. 



Tópicos do curso:

•   Conceitos de segurança;

•   Monitoramento de segurança;

•   Análise baseada em host;

• Análise de invasão de rede e políticas e 
procedimentos de segurança.



Este curso também se alinha à estrutura da 
força de trabalho de segurança cibernética da 
National Initiative for Cybersecurity Education 
(NICE) para oferecer suporte a uma linguagem 
de comunicação coerente no ensino da 
segurança cibernética, no treinamento e no 
desenvolvimento da força de trabalho. Como 
pré-requisito recomendado o aluno deve ter 
concluído o treinamento de Introdução a Cyber


Segurança ou CCNA1, complementam os 
professores Gustavo Montanha e Ricardo Rall.

CyberOps – Cyber 
segurança Avançada

Introdução a 
Cybersegurança 

controlador e como as interfaces de 
programação de aplicações (APIs) permitem a

automação de rede. Conclusão do treinamento 
CCNA2 como pré-requisito. 



Porém, a novidade principal é a oferta de novos 
treinamentos na área de segurança digital. A 
partir desse ano, aos alunos poderão participar, 
também de forma gratuita, dos seguintes 
treinamentos:

Curtinhas

Escritório de Carreiras

Durante o período de distanciamento social, a 
Fatec abriu um espaço social para que os

sonhos de futuro dos nossos alunos não sejam 
interrompidos. 



O Escritório de Carreiras atende online. Os 
interessados podem agendar um horário pelo

site www.fatecbt.edu.br/fatec/index.php/escr

itorio-de-carreiras. Até o fechamento dessa 
edição o Escritório de Carreiras fez 54 
Mapeamentos de Competências de alunos, 
orientou sobre o Direito das Startups 21 alunos 
com participações síncronas. Via Webinar a 
“Apresentação Escritório de carreiras teve 220 
visualizações, o Live “Simplificando o Design 
Thinking” registrou 427 visualizações.



Por sua vez, o Treinamento “Design Thinking: 
Imersão, Ideação e Prototipação teve 
participações síncronas de 54 alunos.

Aquisições Importantes
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Curtinhas

A Fatec adquiriu 41 desktops completos com 
monitor, teclado e mouse. Esses micro - 
computadores possuem processador AMD de 
última geração com placa gráfica  3D, estão 
equipados com 16 Gb de memória RAM e seu 
armazenamento é em estado sólido (SSD). 
Adquiriu também um novo servidor Dell Rack 
Mount, com processador Intel Xeon Silver, 
64Gb de RAM e 2.4Tb de armazenamento de 
alto desempenho.

NAP - Núcleo de Apoio 
Psicológico

Assim como o Escritório de Carreiras, os 
alunos da Fatec podem contar com um espaço 
para apoio psicológico oferecido pelo NAP. Os 
interessados podem agendar horário via e-mail 
em leticia.negrisoli@fatec.sp.gov.br. Em suas 
Rodas de conversa o NAP abordou os temas 
Fatores de Risco para suicídio no Brasil, temas 
relacionados à juventude, conflitos, 
dificuldades, desafios, prevenção em saúde 
mental e modos de cuidado. 



Em suas Rodas de conversa o NAP abordou 
os temas Fatores de Risco para suicídio no

Brasil, temas relacionados à juventude, 
conflitos, dificuldades, desafios, prevenção em

saúde mental e modos de cuidado. 



Os alunos registraram a importância do NAP e 
a satisfação por poder participar do espaço de 
apoio.

Escola de Inovadores

A Escola de Inovadores foi criada em junho de 
2015 pela INOVA CPS, com a finalidade de 
fomentar o empreendedorismo por meio de 
um ferramental básico de empreendedorismo 
e inovação. No ano de 2019, a Escola de 
Inovadores cresceu 469% em relação a 2018. 
De 2019 para 2020, devido à pandemia da 
Covid-19, houve menor participação, mas 
nesse início de 2021, já se percebe a retomada 
de participantes. O objetivo é ampliar esses 
números para os próximos anos.
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