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A Fatec Jundiaí realizou no último dia 22/5 uma visita técnica com aproximadamente 85 

alunos do Curso Superior de Eventos aos bairros de Caxambu e Roseira, pertencentes 

a famosa Rota da Uva - circuito turístico que percorre belas paisagens e reúne inúmeros 

pontos de visitação entre sítios, adegas, restaurantes, bares e lojas. Boa parte desses 

lugares tem histórias muito interessantes sobre a cultura da uva na região e a imigração 

italiana.   

A visita, que faz parte das atividades extracurriculares e de extensão acadêmica dos 

alunos, foi acompanhada pelos professores, Adriana Perroni Ballerini, Márcia Maltoni, 

Mariana Garcia, pela funcionária Elizabete Mendes e pelo coordenador do curso de 

Eventos, Galileo Schioser. Os alunos puderam obter informações turísticas e históricas 

da região, pois foram acompanhados pela egressa do 1º Curso Superior de Eventos, 

Alcimari Gorla Bueno, responsável pela visita dos alunos e que atua de forma expressiva 

como representante da Rota da Uva. De ‘quebra’ puderam conhecer os deliciosos 

vinhos de mesa produzidos por adegas pertencentes aos bairros integrantes da Rota e 

as delícias tradicionais produzidas pelos descendentes de italianos.  
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Para o coordenador do curso, Galileo Schioser, “A visita técnica é fundamental, pois 

atua como uma aula prática, reforçando a teoria e o aprendizado adquirido em sala de 

aula. É importante o aluno ter a vivência e uma visão mais abrangente de diferentes 

espaços possíveis para a realização de eventos e a relevância histórica e turística da 

região”, afirma Schioser.  
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O circuito realizado pelos alunos incluiu os espaços e adegas: Fontebasso, Brunholi,  

Galvão e Maziero e, na última parada, os alunos puderam conhecer a diversidade das 

coxinhas do Kiosque da Roseira, vencedor do concurso de melhor coxinha de queijo em 



2018, feita com massa de mandioca, hoje um produto considerado Patrimônio Imaterial 

de Jundiaí e que para seu tombamento contou com um estudo realizado por alunos de 

Eventos da Fatec Jundiaí.  

 
Alunos com o responsável pela Adega Fontebasso 

 

Agradecemos o apoio e parceria dos produtores e responsáveis pelos espaços que 

integram a Rota da Uva e pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer da Prefeitura de 

Jundiaí, por ter cedido os ônibus que levaram os alunos.  

 
Alcimari Gorla Bueno, egressa da Fatec, apresenta a Adega Maziero aos alunos 

 



Para saber mais sobre a Rota da Uva, acesse:  https://rotadauva.com.br/ 
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