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A Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias - 

FCAV/Unesp,  Jaboticabal-SP, 

inicialmente designada Faculdade de 

Medicina Veterinária e Agronomia de 

Jaboticabal, foi criada pela lei estadual nº 

8.194, em 25 de junho de 1964. 

A inauguração oficial deu-se 

aos 3 de maio de 1966  e o primeiro 

período letivo do curso de Agronomia 

iniciou-se no dia 1º de junho de 1966, data 

em que se comemora o aniversário da 

instituição. 

No dia 1º de junho de 2015 

comemorou o seu 49º aniversário que 

contou com apresentação da banda do 

Colégio Técnico Agrícola na solenidade. 
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VIAGEM TÉCNICA 

 

 

 

 

Autora: Jaqueline Pavanini 3º E

 

No dia 25/05/2015 foi realizada 

pelos alunos das terceiras séries do CTA, 

juntamente com o Professor César 

Martorelli da Silveira, uma viagem técnica 

para Dow Agrosciences localizada na 

cidade de Mogi Mirim. 

A empresa está presente no Brasil 

desde 1956 com cinco escritórios, cinco 

laboratórios e centro de pesquisa  e 22 

unidades fabris, sua atuação tem base em 

três pilares estratégicos: no bem – estar e 

no desenvolvimento das pessoas, na 

química sustentável e na inovação a 

serviço dos clientes. Seus produtos são 

vinculados para a Agricultura, Consumo & 

Estilo de Vida, Energia e Transporte & 

Infraestrutura. 

A visita técnica teve como objetivo 

apresentar a empresa para os alunos, pois 

a mesma possui um Programa de Estágio 

ideal para estudantes que buscam 

começar sua carreira nessa área e que 

quer experiências diversas. Essa visita 

ajudou os alunos interessados na área, 

assim como os que procuram lugar para 

realização do Estágio Obrigatório. 

Na viagem também observou   

que a Dow se preocupa muito com a 

segurança dos funcionários e dos 

estagiários, foi possível conhecer os 

laboratórios, a parte experimental com as 

culturas milho, café, arroz, entre outros, 

como é o dia-a-dia de seus funcionários e 

como é fundamental o trabalho em equipe. 

 

 

Filiais: 

 

 
Fontes:http://www.dow.com/brasil/empresa/nossa_

empresa/ 

http://www.dow.com/brasil/carreiras/trabalhe-cono

sco/programa-de-estagio.htm 
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ENEM 2015 
 

 

Autores: Jonas Natanael de Souza 3ª E e  

Maria Rosa Soares 3ª F 

 

 

O Enem foi criado para avaliar os 

alunos que estão concluindo o ensino médio 

ou que já concluíram em anos anteriores. 

Não importa a idade nem o ano do término 

do curso, basta que o interessado faça sua 

inscrição na página eletrônica do Enem. 

Estudantes que não terminaram o ensino 

médio este ano podem participar como 

treineiros, ou seja, o resultado não poderá 

ser usado para participar de programas de 

acesso ao ensino superior. 

O exame custou R$ 63, e foi  pago 

até o dia 10 de junho. As provas serão 

aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. 

A nota da prova pode ser usada para o 

candidato participar de programas como o 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que 

disponibiliza vagas no ensino superior 

público; o Programa Universidade para 

Todos (ProUni), que oferece bolsas em 

instituições privadas; e o Sistema de 

Seleção Unificada do Ensino Técnico e 

Profissional (Sisutec), que garante vagas 

gratuitas em cursos técnicos. 

 

 

 

 

 

Foi também na inscrição que os 

participantes solicitaram atendimento 

especializado ou específico. O atendimento 

especializado é oferecido a pessoas com 

baixa visão, cegueira, visão monocular, 

deficiência física, deficiência auditiva, 

surdez, deficiência intelectual, surdo 

cegueira, dislexia, déficit de atenção, 

autismo, discalculia ou com outra condição 

especial.  

Os adultos poderão fazer o Enem para 

conseguir o certificado de conclusão do 

ensino médio. Pelas regras do governo 

federal, qualquer pessoa com pelo menos 18 

anos na data da primeira prova (24 de 

outubro), que não terminou o ensino médio na 

idade certa, pode tentar fazer o Enem. Se 

tirarem pelo menos 450 pontos em cada 

prova objetiva, e 500 na redação, esses 

candidatos podem pedir a certificação, que 

funciona como diploma do nível médio. 

No CTA alguns alunos se reúnem às 

terças-feiras para estudar tanto para 

vestibulares, ENEM quanto para provas da 

própria instituição, o grupo se chama “IsAll” e 

é formado apenas por alunos do 3º ano 

(Amanda, Leonardo Zechin, Luiz Guilherme e 

Maria Rosa). “Parece que as 

responsabilidades estão pesando cada vez 

mais nas costas dos alunos”. 
Fonte: 

http://www.ebc.com.br/educacao/2015/05/comecam-hoj

e-incricoes-para-o-enem 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-0

5/primeiro-dia-de-inscricoes-registra-mais-de-400-mil-c

andidatos 

 

 

http://www.ebc.com.br/educacao/2015/05/comecam-hoje-incricoes-para-o-enem
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/05/comecam-hoje-incricoes-para-o-enem
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-05/primeiro-dia-de-inscricoes-registra-mais-de-400-mil-candidatos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-05/primeiro-dia-de-inscricoes-registra-mais-de-400-mil-candidatos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-05/primeiro-dia-de-inscricoes-registra-mais-de-400-mil-candidatos
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
 

Autora: Pietra Vitória Domingos 3ª F 

 

No dia 06 de junho de 2015, na Praça 

Nove de Julho ocorreu uma Feira em 

comemoração e incentivo a preservação do 

Meio Ambiente. O Colégio Técnico Agrícola 

“José Bonifácio” participou com o projeto de 

Vermicompostagem, onde as alunas 

Emanuele Zequim e Maria Rosa Soares, 

apresentaram o tema e ensinaram a 

confeccionar uma Composteira Caseira, de 

maneira simples e prática, apresentando 

assim,uma alternativa para evitar o número de 

resíduo orgânico destinado aos lixões e 

aterros sanitários, visando diminuir o impacto 

Ambiental causado pelo lixo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do projeto de Compostagem, tiveram 

projetos como o Brigada das esponjas que 

recolhe as esponjas de limpeza doméstica e 

encaminha para reciclagem. A esponja é 

composta por petróleo e componentes químicos, 

sua decomposição no ambiente dura 350 anos, 

sendo um grande poluente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
São produzidas cerca de 360 milhões de esponjas multiuso anualmente 

no Brasil. (http://ciclovivo.com.br/noticia/projeto-recicla-esponja) 

 

 

Podemos dizer que uma ideia trás outra, 

uma atitude incentiva outra e assim se faz uma 

revolução, faça a sua parte! A preservação do 

meio ambiente começa com pequenas atitudes 

diárias que fazem toda a diferença.  

 
https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=+meioambie

nte&ei=aop1VYSlM8ieNpO2gcgH 
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