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Este INFORMATIVO SEMESTRAL tem como 
objetivo divulgar as atividades acadêmicas 
desenvolvidas no 1o semestre/2016 no curso 
de Transporte Terrestre da Faculdade de 
Tecnologia de Barueri – Fatec Barueri. 

V SIMTTE — Quinto Simpósio de 
Transporte Terrestre 
Nos dias 22 e 23 de junho aconteceu o V 
Simpósio de Transporte Terrestre 2016, das 
19h30min às 22h00min – evento acadêmico-
profissional, promovido pelo Curso Superior 
de Tecnologia em Transporte Terrestre da 
Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José 
de Oliveira Ohl – FATEC BARUERI, que teve 
como temática: “O desenvolvimento social a 
partir da mobilidade urbana”. A quinta 
edição do SIMTTE contou com a presença de 
mais de 180 pessoas no evento, entre alunos 
e convidados. Na abertura do evento tivemos 
a palestra ministrada pelo Sr. Heráclito Rosa 
de Andrade e Filho, consultor e ex gerente 
executivo da Nestlê, que versou sobre 
logística, transportes e cadeia de 
suprimentos. 

 

Após a palestra houve a entrega, por sorteio, 
de brindes e livros doados pela editora 
Cengage Learning. 

 

 

Na sequência do mesmo dia de evento foi 
realizado um coffee-break para todos os 
convidados e alunos. 

 

 

O evento do primeiro dia foi encerrado com a 
II Corrida de Carrinhos movidos a energia 
elástica, com a participação de todos os 
alunos ingressantes do primeiro semestre do 
curso. 

 

No segundo dia do evento foram ministrados 
dois minicursos simultaneamente. O 
primeiro minicurso foi ministrado pela Profa. 
Dra. Viviane Shibaki, com o título 
Transporte Terrestre Turístico, às 19h00min. 

 

O outro minicurso foi ministrado pelo Prof. 
Me. Adriano Amaro de Sousa, com o título 
Mobilidade e Concessões Rodoviárias no 
Estado de São Paulo. 

 

 

O evento foi encerrado com as apresentações 
dos trabalhos dos alunos participantes das 
atividades do evento: II Teste de Ruptura de 
Pontes de Macarrão 

 

 

e a I Mostra de Propostas de Aplicações de 
Energias Renováveis. 
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Visitas técnicas 
As visitas técnicas têm a função de contribuir 
para a formação humana, cultural, acadêmica 
e profissional dos alunos e são uma prática 
regular no Curso de Transporte Terrestre. 
Numa terça feira, dia 15 de março, foram 
conduzidas as turmas do 5o semestre 
vespertino e 6o semestre noturno para a 
exposição “O Mundo de Tim Burton” no 
Museu da Imagem e do Som (MIS), sobre o 
cineasta Tim Burton, atividade acadêmica-
cultural conduzida pelas professoras Juliana 
Pellegrinelli Barbosa Costa e Helena 
Damélio. A exposição teve todo seu acervo 
disponibilizado em inglês e português. Os 
alunos foram encorajados a ler as 
informações em inglês e, posteriormente, em 
sala de aula, apresentaram relatórios orais 
sobre a exposição. 

 

 

No dia 27 de abril foi conduzida pelo 
professor que ministra a disciplina 
Sinalização Ferroviária do noturno, Allan do 
Nascimento Silva, uma visita técnica ao 
SENAI da CPTM - Centro de Formação 
Profissional Eng. James C. Stewart. O 
professor Allan Silva também conduziu no 
dia 07 do mês de maio uma visita à base de 
manutenção de sinalização da linha 10 da 
CPTM, em São Caetano do Sul. Nenhum 
registro visual da visita foi realizado, pois não 
era permitido filmar e fotografar nas 
dependências da empresa. 
No dia 05 do mês de junho o professor Allan 
Silva conduziu alunos do 5o semestre 
noturno para uma visita técnica no CCO 
(Centro de Controle Operacional) da CPTM, 
visando aprimorar os conhecimentos na área 
de Sinalização Ferroviária. 
 
No dia 25 do mês de junho foram realizadas 
duas visitas técnicas, uma conduzida pelo 
Prof. Dr. Sandro Francisco Detoni e outra 
pelo Prof. Esp. Paulo José André Pereira. 
 
O Prof. Dr. Sandro Francisco Detoni, que 
ministra a disciplina Impactos Ambientais na 
Operação dos Transportes, conduziu um 
grupo de 06 alunos do 5o semestre ao Centro 
de Controle da CCR na Rodovia Castelo 
Branco, com o objetivo de verificar o 
funcionamento dos programas de gestão 
ambiental da concessionária e a aplicação das 
medidas de monitoramento ambiental 
propostas no Estudo de Impacto Ambiental 
do Rodoanel. 
 

 

O professor Paulo Pereira, que ministra a 
disciplina Sinalização Rodoviária para o 4o 
semestre noturno, conduziu duas visitas 
técnicas para empresas do ramo de 
sinalização, uma para a empresa 
SINALRONDA (realizada em junho) e outra 
para a empresa SINALISA (realizada em 
maio). 

 

 

 

Estágios e Trabalhos de Graduação 
(TG) 
Foram adicionadas e cadastradas, via 
coordenação de estágios, duas empresas com 
vagas para Transporte Terrestre, Direct do 
grupo B2W e Pointer Brasil. 

Um total de treze (13) trabalhos de 
graduação, entre Pitaco e Mostra de 
Trabalhos, foram apresentados no mês de 
julho. 

As atividades desenvolvidas ao longo do 
semestre têm a função de fortalecer e 
estimular o interesse do público alvo em 
relação ao curso de Transporte Terrestre. 


