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ALUNOS DA FATEC CARAPICUÍBA, DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
EM LOGÍSTICA, VISITAM A CIDADE DE SANTOS 

 
O evento ocorreu no dia 07/05/2016, sábado, com saída em frente as Faculdades 

Integradas Campos Salles às 7h30min e as 08h30min em frente a Fatec de Carapicuíba. 
Os alunos do curso de Logística das turmas 1º e 3º módulos noturno das Faculdades 
Campos Salles, juntamente com os alunos do 1º semestre de Logística Manhã e Noite da 
Fatec Carapicuíba visitaram a cidade de Santos a 70 km da Capital. A visita foi 
acompanhada pelo Profº Roberto Datrino. 

A visita foi agendada e organizada pelo Prof.º Roberto Datrino com todo auxílio 
logístico da empresa Sampa Viagens e Turismo Ltda  

Essa visita teve como objetivo relacionar os conteúdos do curso de logística 
trabalhados em sala de aula com a visita in loco. Durante o percurso, os alunos 
perceberam através da observação o processo de conurbação (do lat. urbis, cidade - é a 
unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, em consequência de seu 
crescimento geográfico) entre São Paulo e Santos. O trecho da Serra do Mar cortada pelas 
Rodovias Anchieta, conhecida como rodovia dos caminhões que tem como destino Porto 
de Santos e a Imigrantes construída com um alto nível tecnológico com seus túneis 
imensos e escadas hidráulicas. Como fonte de pesquisa, foi realizado a observação em 
campo, desenvolvendo como habilidade a construção e a interpretação de diferentes 
representações gráficas e cartográficas do espaço vivenciado para um entendimento do 
processo logístico intermodal brasileiro.   

Chegando em Santos por volta das 10 horas o grupo realizou as visitas técnicas, 
acompanhada da guia local a Senhora Valéria Batista, muito experiente, com bom 
conhecimento de toda cidade de Santos e boa didática para explanação, onde teve início 
no Monte Serrat, em seguida na Bolsa do Café seguido de um almoço no restaurante 
Massas Giani, finalmente o Canal do Porto de Santos via Escuna e retorno para São Paulo 
próximo às 18horas. 

Logo chegando em Santos fomos ao Monte Serrat, que é o segundo morro mais alto 
de Santos. No Monte Serrat há um bondinho que usa o sistema funicular, isto é, enquanto 
um sobe o outro desce. O acesso pode ser feito também através de uma escadaria com 
416 degraus, que possui 14 nichos com representação da Via Sacra. A igreja, construída 
no alto do monte, remonta a 1603 e foi erguida a pedido de Dom Francisco de Sousa, 
governador-geral do Brasil de 1599 a 1605. Situado a 157m de altitude, possibilita uma 
visão de 360º de toda a cidade. É um marco no coração de Santos. Também possui em 
seu topo um Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat (padroeira de Santos, festejada 
no dia 8 de setembro). No século XIX existia um cassino localizado no Monte Serrat que foi 
desativado. O morro levou este nome, pois, um dia, Santos teria sido atacado por 
saqueadores e muitas pessoas subiram ao morro e rezaram à Virgem de Monserrate, para 
que os salvasse. A Virgem teria feito pedras caírem em cima dos saqueadores. Hoje, a 
Virgem de Monserrate é a padroeira de Santos. Os exuberantes salões do Monte Serrat 
foram palco das grandes festas da época áurea do café, e funcionou assim até a proibição 
do jogo pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946. Hoje, o cassino está 
completamente reformado e sedia eventos e festas promovidos pela sociedade santista. 
Ainda conta com lanchonete e equipamento de lazer para as crianças. Do seu mirante foi 
possível os alunos terem uma visão completa do Portos de Santos, parte dos morros que 
cercam a cidade de Santos, a formação das ruas de Santos, o Canal de Bertioga, o 
Estuário e as Ilhas Barnabé e de Santo Amaro. 

Em seguida o grupo foi para o Museu do café acompanhado da guia local, onde é 
um dos principais pontos turísticos da cidade de Santos, é uma instituição da Secretaria de 
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Estado da Cultura e foi criado em 1998 com o objetivo de preservar e divulgar a histórica 
relação entre o café e o Brasil. Entre objetos e documentos que formam seu acervo é 
possível perceber como a evolução da cafeicultura e o desenvolvimento político, 
econômico e cultural do país estão intimamente ligados. Uma relação que começou em 
meados do século XVIII e que se mantém forte até hoje. Instalado no edifício da antiga 
Bolsa Oficial de Café, inaugurado em 1922, o Museu do Café tem entre seus destaques do 
acervo telas e um vitral de Benedito Calixto, ícone da arte paulista. Além disso, o Salão do 
Pregão, local onde eram realizadas as negociações que determinavam as cotações diárias 
das sacas de café, esses pregões foram realizados no Palácio da Bolsa Oficial de Café até 
a década de 1950, quando os negócios foram transferidos para São Paulo. Toda essa área 
pode ser visitada pelos alunos com a explanação da guia local. 

Próximo das 14horas o grupo seguiu para o Restaurante Massas Giani, um 
restaurante tradicional de Santos que fica localizado próximo à praia com excelente comida 
e atendimento.  

E finalmente o Canal do Porto de Santos via Escuna, onde os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer todas as atividades realizadas nos dois lados do canal do Porto,  
esse que é o principal Porto do Hemisfério Sul em termos de volume de tráfego. Estende-
se ao longo de 15 quilômetros de um rio-estuário que tem largura média de 350 metros e 
profundidade entre 10 e 14 metros, além de mais de 50 pontos de atracação, sendo 
classificado como carga geral, isto é, opera com centenas de itens diferentes, produtos de 
importação e exportação decorrentes de várias atividades, que abrange todo o Estado de 
São Paulo e parte do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Pelo 
Porto de Santos escoa mais de um terço de toda a riqueza produzida em território 
brasileiro. 

No final dessas atividades em Santos, os alunos demonstraram que estavam 
satisfeitos, pois conseguiram vivenciar a prática na área de Logística e outras áreas, uma 
vez que são alunos do curso de logística. Desta forma, fica mais uma vez evidenciada a 
preocupação das Faculdades Campos Salles e da Fatec Carapicuíba, através do curso de 
logística em alinhar as atividades desenvolvidas em seu ambiente acadêmico com as 
práticas do mercado de trabalho. 

 
Figura 1 Visita ao Monte Serrat 

 
Figura 2 Visita ao Monte Serrat 

 
Figura 3 Visita ao Monte Serrat 

 
Figura 4 Visita ao Monte Serrat 
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Figura 5 Visita ao Museu do café 

 
Figura 6 Visita ao Museu do café 

 
Figura 7 Visita ao Museu do café 

 

 
Figura 8 Sobremessas no Restaurante Massas 

Giani após o almoço 

 

 
Figura 9 Visita ao Canal do Porto de Santos via Escuna 

 
Figura 10 Visita ao Canal do Porto de Santos via 

Escuna 

 
Figura 11 Visita ao Canal do Porto de Santos via Escuna 

 
Figura 12 Visita ao Canal do Porto de Santos via 

Escuna 
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