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Este INFORMATIVO SEMESTRAL tem como 
objetivo divulgar as atividades acadêmicas  
desenvolvidas no 1o semestre/2017 do curso 
Superior em Logística da Fatec Barueri. 

 

 

Participação na Feira do Empreendedor 
do SEBRAE/SP - 2017 
 

Dia 20 de fevereiro os alunos da turma de 
Logística, da Fatec Barueri, estiveram 
presentes na Feira do empreendedor do 
Sebrae SP. Essa sexta edição da Feira do 
Empreendedor do SEBRAE-SP ocorreu de 18 
a 21 de fevereiro de 2017, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi. A reunião de 
expositores e consultores, foi uma 
oportunidade do corpo discente fazer contato 
o ambiente empresarial e acompanhar as 
tendências do mundo do empreendedorismo, 
além de participarem de palestras 
relacionados a novas oportunidades de 
negócios. 
 

 
 
Ao final do evento os alunos puderam 
identificar que a inovação e 
empreendedorismo fazem parte do motor 
que move a economia, a partir, inclusive, de 
pequenas empresas, que desenvolveram um 
novo produto para atender nichos de 
mercados, buscam informações para exportar 
e expandir seus mercados. A Câmara de 
Comércio de países como o Canadá estavam 
apresentando os mecanismos de entrada para 
seus respectivos  mercados e países. 
 

 
 

 
 

 
8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE LOGÍSTICA 
DAS FATECS 26 e 27 de Maio, Fatec Zona 
Leste, São Paulo 
 

 
O FATEC LOG é um evento organizado pelas 
Fatecs com que ofertam o curso de Logística. 
Nesse ambiente acadêmico e empresarial, 
docentes, discentes, empresários e 
provedores de soluções na área de logística 
discutiram temas de interesse para gestão 
empresarial. Essa é uma oportunidade de 
participação de um diálogo construtivo  sobre 
aspectos diversos da gestão logística e de 
operações, sob a perspectiva da inovação. 

 

Durante as atividades de apresentação de 
trabalhos acadêmicos, na modalidade pôster, 
contamos com alunas do curso de Logística 
da Fatec Barueri, apresentando a pesquisa 

sobre “Logística integrada à função de 
marketing: o caminho do varejo para o digital”. 

 

 
 

 
 

 
 
Destacamos o empenho no processo de reflexão 
crítica das alunas do segundo semestre, Larissa, 
Nataly e Maria Juliana, no desenvolvimento dessa 
pesquisa, que elaboraram um artigo científico, 
apresentado na disciplina Projeto Integrador II.  
 
O interesse pela pesquisa é fundamental para a 
formação de alunos com uma leitura crítica do 
mundo que o cerca, além de desenvolver a 
curiosidade de pesquisador, auxilia na 
interpretação de fenômenos contemporâneos e 
seus efeitos nos ambientes social e econômico. 
 
VISITA TÉCNICA À EMPRESA BRASIL KIRIN, EM 
ITÚ, SÃO PAULO 

 

 
 
No dia 15 de maio, das 13h às 18h, os alunos do 2º 
do semestre, sob organização e acompanhamento 
da profas. Paula Valéria e Alair  Helena, realizaram 
uma visita técnica à 
empresa BRASIL KIRIN (antiga Schincariol), em 
Itú, São Paulo. Durante essa atividade foi 
apresentado o processo de produção das bebida, 
envase e curiosidade sobre os produtos. Além 
de uma apresentação dos principais programas de 
gestão e iniciativas destinadas a responsabilidade 
socioambiental. A visita buscou proporcionar uma 
visão aos alunos sobre a movimentação de 
materiais, da logística inbound de um fabricante de 
bebidas, bem como da logística de distribuição do 
produto acabado.  

 

http://www.fatecbarueri.edu.br/
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III SIMCOMEX na FATEC Barueri com 
alunos pesquisadores do Curso de 
Logística  
 

O III Simpósio de Comércio Exterior – 
SIMCOMEX 2017 – ocorreu nos dias 30 e 31 de 
maio de 2017 com a temática “Comércio 
Internacional de Serviços: inserção 
competitiva na economia global”.O foco das 
discussões foi o impacto do comércio exterior 
de serviços na competitividade brasileira. 
Nessa ocasião foram apresentados posters 
dos alunos de Logística que cursam a 
disciplina de Projeto Integrador II. Com os 
trabalhos que se seguem, sob a orientação da 
profa. Alair Helena: 

 
Tema: Logística Reversa: Uma Perspectiva sob 
a Legislação 
Autores: Diogo Lopes, Jauan Neri, Paulo R. 
Teodoro, Yasmim de Araujo. 

 
Tema: Gestão Logística: O caso de uma 
empresa de cosméticos 
Autores: Gean Passos, Nicolly Leite. 

 
 
 
 

Tema: Gestão Logística: O caso de uma 
empresa de cosméticos 
Autores: Eduarda Ramille V. Ramos, Gabriela 
A. Ferrarini, Joyce Labrego,Telma Maria da 
Silva. 

  
Tema: Competitividade e Logística 
Internacional: Uma visão integrada na 
perspectiva de uma empresa 
Autores: Juliana Silva, Luciano Vidal, Sandra 
Matos 

 
Tema: Infraestrutura de Modais no Brasil 
Autores: Mauro de Souza, Rodrigo Francelino 
Neto, Samila Camargo Martin 
 
A aluna Juliana Mello apresentou o artigo 
científico intitulado “A LOGÍSTICA 
HUMANITÁRIA E AS SITUAÇÕES 
EMERGENCIAIS”.  
Parabenizo a todos os alunos pela 
participação nos eventos científicos do  I 
semestre de 2017. 
 
VISITA AO PORTO DE SANTOS 
A visita ao Porto de Santos ocorreu dia 
13/05/2017, com a organização do prof. Givan. 
Integrou alunos de Comércio Exterior e 
Logística, além de apresentar os modais 
utilizados no Porto de Santos. 

 
 
 
 

 
 
VISITA AO MEMORIAL DA INCLUSÃO 
 

No dia 20 de maio foi realizada visita ao Memorial 
da Inclusão, organizada pela profa. Juliana 
Pellegrinelli, cujo objetivo foi de proporcionar aos 
alunos maior formação em relação a sua 
cidadania, conhecer as diversas realidades de 
pessoas com deficiência e o processo histórico de 
sua inclusão social no Brasil e no mundo. 
Posteriormente, foi abordada a questão da 
nomenclatura usada para designar as pessoas 
com deficiência, em português, inglês e Libras, 
com o intuito de aproximar o tema da visita às 
questões da disciplina de Inglês a partir de uma 
visão em contexto linguístico mais amplo. 
 

 
 
 
A visita técnica criou oportunidades para o aluno 
desenvolver algumas habilidades e competências:  
 
1.  Entendimento Nacional da luta pela inclusão; 
2. Compreensão da inclusão como um movimento 
global; 
3. Socialização entre os alunos; 
4. Uso de nomenclatura adequada com respeito à 
pessoa com deficiência; 
5.Estímulo para que o aluno a conheça os aspectos 
históricos e culturais vistos na exposição;  
6. Ampliação da noção de cidadania. 
 
Para relacionar a atividade à disciplina de Inglês foi 
solicitada a realização de atividades vinculadas à 
visita técnica, onde foram relatadas, por meio de 
texto e imagens, as atividades desenvolvidas e 
observadas na visita. Posteriormente, em sala de 
aula houve a ligação entre o tema “Pessoas com 
deficiência” e a língua Inglesa, sendo observados 
os termos usados em inglês na Convenção dos 
Direitos da Pessoa com deficiência (documento da 
ONU do qual o Brasil é signatário). 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8wZ2jNMcbM7aGhUa25GNkJoT28?usp=sharing_eil&ts=5917aa22

