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Este INFORMATIVO SEMESTRAL tem como
objetivo divulgar as atividades acadêmicas no
2o semestre/2016 no curso.

O Senhor Roberto Gomes preparou a recepção
com a separação dos livros da área do
conhecimento presentes na relação de disciplinas
estudadas ao longo do curso de Logística. Além
de apresentar e manusear as obras, foram feitas
reflexões
sobre
a
necessidade
do
aprofundamento em temas relacionados à área
de formação e sobre a inter displinariedade na
formação do profissional que pode atuar em
diferentes segmentos do mercado.

Semana de Recepção dos Alunos
Ingressantes
Nos dias 2,4 e 9 de Agosto de 2016, o curso
Superior em Logística da Fatec Barueri iniciou
sua primeira turma do período Vespertino
com a apresentação de Palestras temáticas
sobre a área, a fim de promover a integração
dos alunos ao ambiente acadêmico.
Nessa oportunidade, os alunos participaram
de palestras sobre assuntos relacionados ao
meio empresarial e estratégico das
organizações. A partir de reflexões sobre
como a estrutura curricular do curso
desenvolve competências para o profissional
que atua no segmento logístico .

E, por fim, uma visão sobre a Contabilidade e
sua aplicação no Setor de Logística, com a
professora Paula Valéria.

Essa aproximação, e maneira sistematizada,
junto ao ambiente da biblioteca, proporcionou o
desenvolvimento de uma cultura de pesquisa que
é fundamental durante o s três anos de formação
do Tecnólogo no Curso Superior em Logística.

No dia 2 de agosto o professor Antônio F.
Degobbi apresentou sobre “O profissional de
Logística: uma perspectiva sobre as demandas
do mercado de trabalho”. Foram apresentadas
experiências profissionais, em logística
doméstica e internacional. O debate sobre os
desafios do estratégicos e operacionais da
distribuição física, no sentido de ilustrar como
um gestor de logística pode atuar no
segmento de distribuição, além de
planejamento
físico,
armazenagem,
transporte, engenharia econômica, gestão de
materiais e operações de serviços e fabril.
Enquanto a discussão do dia 4 de agosto
abordou
a
"Introdução
à
Logística
Internacional", com o professor Sérgio Dias. A
contribuição da Logística no contexto do
comércio exterior foi apresentada a partir de
discussões sobre empresas que atuam nos
segmentos de grande, m micro e pequeno
porte com vistas a desenvolver negócios
internacionais.

As atividades desenvolvidas, no período de
integração dos alunos tiveram como objetivo
discutir sobre o profissional de Logística,
como um agente de tomada de decisões
estratégicas nas organizações públicas e
privadas.

O Projeto Integrador I foi beneficiado por
fomentar a associação da pesquisa bibliográfica à
prática do profissional. Essa visita inicial foi
importante para que pudessem aprender os
procedimentos de reserva e empréstimo dos
livros e periódicos. Além de despertar a
curiosidade por leitura sobre outras áreas de
interesse não técnico, como, por exemplo,
Literatura e Filosofia.

Visita do I Semestre de Logística à
Biblioteca da Fatec Barueri
O fortalecimento da atividade de ensino e
pesquisa é visível a partir da apropriação do
espaço da biblioteca pelos alunos de um
curso superior. Com o objetivo de
desenvolver o espírito crítico e uma trajetória
de formação continuada e autônoma, os
discentes do curso de Logística realizaram,
no dia 19 de Agosto, uma visita monitorada à
Biblioteca da Fatec Barueri.

"Meus filhos terão computadores, sim, mas antes
terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos
serão incapazes de escrever ‐ inclusive a sua própria
história."
Bill Gates
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Visita técnica à empresa Natura

mundo de hoje e seu papel na formação dos
povos, bem como, será um meio para melhor
interação entre alunos e a professora Juliana
Pelegrinelli.
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Visita técnica à empresa Kion Group

Participação no Salão Internacional
da Logística Integrada - MOVIMAT

A proposta dessa atividade foi Introduzir os
alunos ingressantes com as temáticas
relacionadas aos conteúdos da disciplina
Administração Geral, por meio de uma visita
técnica à empresa Natura, em Cajamar, São
Paulo. Além de uma aproximação maior com
o Curso de organização do armazém vertical
com uso de tecnologia intensiva, foi discutida
a atuação do setor de Logística, por meio da
estratégia de internacionalização da empresa
em território Francês, a visita permitiu,
também, uma maior interação entre os
alunos.

Visita à Exposição Beatlemania
Experience - São Paulo
O objetivo da visita à Exposição Beatlemania
Experience foi apresentar os alunos a vida e
obra dos Beatles por meio de uma visita
cultural e histórica. A exposição explorou
toda a gama do trabalho criativo do Grupo,
por meio de uma exposição que trouxe itens
raros e imagens da carreira do Quarteto de
Liverpool.
Nessa exposição, os alunos tiveram a
oportunidade de entrar em contato com
aspectos da vida e obra dos componentes da
banda, por intermédio de uma imersão total
nos momentos mais importantes do grupo.
A mostra foi realizada dentro de uma tenda
com mais de 2.000 metros quadrados, com
réplicas de roupas e instrumentos,
memorabilia, capas de revistas e jornais da
época, fotos, filmes, vídeos e totens
interativos fazem parte da exposição.

Especificamente, a visita serviu de input para
prática da Língua Inglesa à medida que os
alunos fizeram a visita e realizaram as
atividades propostas. Além da visita cultural
a oportunidade é um ponto de partida para
discussões em sala de aula sobre a cultura no

A ExpoMovimat é uma exposição de
empresas participantes do sistema integrado
de marketing e vendas voltado para a cadeia
logística da América Latina. Nessa ocasião os
discentes visualizaram as novas tecnologias
do setor, além de interagir com profissionais
que atuam na área e enfrentam a
competição
de
várias
cadeias
de
fornecimento de insumos e de distribuição de
produtos no país.

A visita à fábrica da Kion South America (KSA),
em Indaiatuba, interior do Estado de São
Paulo,no dia 5 de outubro, possibilitou conhecer
a produção de máquinas elétricas e a combustão
para as marcas Linde e Still, tanto para o
mercado brasileiro como para o mercado Sul
Americano. A empresa planejou a recepção com
o Diretor de Produção, Operações e Marketing.
Durante a exposição foram apresentadas
palestras sobre a eficiência da rede de
distribuição, sob diferentes perspectivas: da
disponibilidade de alternativas competitivas
de transporte, inclusive das operações
intermodais que envolvem mais de um
modal, da eficiência operacional, vista no
âmbito econômico, energético, ambiental e
de gestão.
A sofisticação tecnológica foi observada com
o uso estratégico de drones para realização
de
inventários
em
grandes
redes
atacadistas.

Foram proferidas palestras das respectivas áreas
e na sequência uma visita à linha de produção de
empilhadeiras. Nessa fábrica da Kion os alunos
tiveram uma visão de clientes, uma vez que
puderam visualizar todo o ciclo de produção dos
produtos Linde e Still, desde a entrada da
matéria‐prima, até a inspeção final de qualidade
do produto acabado.
O grupo de discentes da Fatec Barueri foi
recebido em uma área de eventos moderna, para
demonstrar seus produtos e acompanhar os
gestores nas apresentações das palestras sobre
temas estratégicos da empresa.
O Gerente de Logística e Suprimentos, Marcello
Cevalles destacou o processo de logística
aplicado na KSA, além de apresentar os sistemas
de abastecimento de linha (JIS/JIT/Kanban).
Esses conhecimentos remetem à discussão
realizada na disciplina de Administração Geral,
com a professora e também coordenadora do
curso Alair Helena Ferreira.

Profa. Dra. Alair Helena Ferreira
Coordenadora do Curso Superior em
Logística ‐ Fatec Barueri

