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PLANO DE TRABALHO 

 

Com o objetivo de ocupar a função de Coordenação do curso de Tecnologia em 

Gestão Empresarial apresento um breve programa com as principais linhas e diretrizes 

que serão adotadas em um plano de gestão para o biênio 2018-2019.  

Pretende-se, no geral, além de continuar as ações já desenvolvidas junto ao curso de 

Gestão Empresarial na Fatec Piracicaba: 

 Realizar as atividades da coordenação (reuniões, eventos, documentações e 

processos internos) de modo ético e transparente de modo a promover que todas 

as demandas do curso em relação à faculdade sejam atendidas; 

 Promover ações que possibilitem o desenvolvimento dos alunos para a  

integração da sua realidade de formação e da oferta da FATEC (Curso de 

Tecnólogo) 

 Incentivar ações que visem promover a integração da Fatec junto a comunidade 

local como uma opção efetiva e conhecida para formação profissional, tal como 

programas de Pesquisa e Extensão, feiras e eventos juntamente com demais 

cursos da Instituição; 
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 Dar suporte a ações que visem estreitar relações com empresas, instituições 

públicas e privadas para desenvolvimento de parcerias; 

 

Conto com a colaboração e o apoio de todos para essa nova jornada de desafio 

para que com um trabalho conjunto entre a Coordenação, docentes e funcionários 

possamos aprimorar ainda mais a qualidade e o reconhecimento do nosso curso de 

Tecnologia em Gestão Empresarial.  
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