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Identificação da candidata 

Nome: Gisele Gonçalves Bortoleto  

Endereço: Rua Diácono Jair de Oliveira, 651 Santa Rosa 

Graduação: bacharelado em Química pelo IQ- UNICAMP (2001) e licenciatura em Química 

pela Faculdade de Educação da UNICAMP (2003) 

Mestrado: Química Analítica pelo IQ-UNICAMP (2003) 

Doutorado: Ciências pelo IQ-UNICAMP (2007) 

Pós-doutorado: Energia pelo CENA-USP (2007-2008).  

Funções acadêmicas: professora dos cursos de Tecnologia em Biocombustíveis e 

Tecnologia em Alimentos da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba, do curso de Gestão 

Ambiental da Faculdade de Tecnologia de Itapetininga e coordenadora do curso de 

Tecnologia em Biocombustíveis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na qualidade de professora da FATEC Piracicaba e com experiência de mais de seis 

anos como coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis, desde sua 

criação em 2008, renovação do reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação 

(CEE) em 2013 e preparo para nova avaliação dos especialistas do CEE ainda esse ano, 

lanço minhas propostas à continuidade da atual gestão de coordenação para o próximo 

biênio.  

Durante todos esses anos como coordenadora muitos desafios foram superados 

desde a implantação do curso até sua consolidação, principalmente pelo fato da 

coordenação contar com o esforço e apoio de docentes e funcionários que atenderam e 

atendem ao curso de Biocombustíveis. No entanto, sabemos que ainda temos que superar 

muitas barreiras para colocarmos o curso de Biocombustíveis da Fatec Piracicaba em um 

nível de excelência, tornando-o de fato um curso de referência. Assim, a coordenação 

espera contar com a colaboração de todos para dar continuidade aos trabalhos em 

andamento, os quais prevê fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

2. OBJETIVOS  

 Atuar segundo o Regimento Unificado das Faculdades de Tecnologia do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, conforme Deliberação CEETEPS 31, DE 

27-09-2016, e segundo do Regulamento Geral de Graduação das FATECs, conforme 

Deliberação CEETEPS – 12, de 14-12-2009. 



 
 

 Dar continuidade ao trabalho de gestão que vem sendo realizado, visando fortalecer 

o curso na área do ensino tecnológico e no desenvolvimento de projetos de pesquisas, 

assim como viabilizar a criação de projetos de extensão. 

 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS (biênio 2016-atual) 

 

Constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE): Prof. MSc. Alexandre Wittier 

Mazzonetto; Profa. Dra Daniela Defávari do Nascimento; Profa. Dra. Eliana Maria Gonçalves 

Rodrigues de Siqueira; Prof. Dr. Fernando de Lima Camargo e Profa. Filomena Maria 

Formaggio.  

 

Constituição da Equipe de Gestão: organização de equipe de apoio à gestão do curso:  

Coordenador de Estágio – Prof. Dr. Paulo César Doimo Mendes 

Coordenador de Trabalho de Graduação I – Prof. Marcos Henrique Prada 

Coordenador de Trabalho de Graduação II – Prof. Fernando de Lima Camargo 

Coordenadora dos Laboratórios de Química e Cromatografia – Profa. Dra. Rosana Freguglia 

Coordenadora dos Laboratórios de Biotecnologia e Bioquímica – Profa. Dra. Daniela 

Defávari do Nascimento 

Coordenador das Plantas Pilotos – Prof. Marcos Henrique Prada 

Suporte à coordenação – Profa. MSc. Fabiana Yoshinaga 

 

Projeto Pedagógico do Curso: Reorganização dos Projetos Interdisciplinares com a 

criação da exposição dos pôsteres ao final dos semestres e com a proposta da continuidade 

no desenvolvimento dos PI 1 ao PI 4; Reavaliação do Trabalho de Graduação com 

construção e aprovação do Regulamento do TG.  

 

Regulamento do Laboratório: Implantação do Regulamento para uso dos laboratórios. 

 

Regulamento do TG: Implantação do Regulamento do Trabalho de Graduação do Curso. 

 

Renovação do Reconhecimento do Curso: Organização do material escrito encaminhado 

ao Centro Paula Souza (CPS) / Conselho Estadual de Educação (CEE) e organização da 

unidade para a breve visita dos especialistas do CEE. 

 

Comissão de Resíduos: constituição da comissão de resíduos que atende à unidade 

visando o gerenciamento destes materiais – Profa. Dra. Ana Lúcia Sodero Pinceli. 

 



 
 

Programa de Intercâmbio: participação do programa internacional do CPS com a recepção 

e organização de atividades de estágio para estudante estrangeiro – estágio cumprido pelo 

estudante Azogue Quentin por aproximadamente 2 meses (de 15 de maio a 31 de julho de 

2016). 

 

Programa de Monitoria: reorganização do programa com oferecimento semestral de vagas 

de monitoria para o curso por meio de Editais, visando atender as demandas das disciplinas 

de eletricidade, química e cálculo.  

 

Gestão externa: Contato e discussão sobre parcerias com Usina Granelli, Usina Iracema e 

Raízen, visando criar acordos de cooperação que atendam às necessidades tanto do curso, 

quanto de cada uma das empresas. 

Contanto com a prefeitura e Via Ágil visando parceria para desenvolvimento do Projeto de 

Produção de Biodiesel em escala piloto. 

 

4. PROPOSTAS 

 

Gestão Interna: junto ao NDE discutir e tomar ações para melhorarmos os índices dos 

vestibulares e de evasão, apresentados no quadro abaixo:  

Período Relação candidato/vaga Formandos 

2017/2 2,28 20 

2017/1 3,15 17 

2016/2 2,18 15 

2016/1 2,93 18 

2015/2 1,90 7 

2015/1 1,98 21 

2014/2 1,55 31 

2014/1 2,53 19 

 

É possível observar uma melhora nos números referentes à procura pelo curso nos 

últimos vestibulares, mas ainda temos condições de melhorar ainda mais essa procura 

realizando divulgação em locais que possam trazer de fato alunos para essa área. 

Observando os números dos formandos no decorrer dos semestres, que está diretamente 



 
 

ligado a evasão dos alunos, fica evidente que um trabalho em conjunto para melhorar esse 

índice deva ser realizado.  

Reestruturação da Matriz: Finalizar o diagnóstico sobre o curso, levantado junto aos 

alunos e egressos; Discutir com os coordenadores das outras unidades sobre a atual 

situação do curso e a nossa proposta de matriz (elaborada pelo NDE); Reorganizar o PPC 

do curso junto ao NDE e docentes, principalmente no que se refere aos ajustes das 

ementas, objetivos e referências das disciplinas que compõem a grade. 

 

Infraestrutura: Submeter projeto à FAPESP para solicitação de bolsas de Iniciação 

Científica e alguns equipamentos, utilizando a linha de apoio à pesquisa tecnológica; 

Estabelecer parcerias para provimento de compra e manutenção de equipamentos. 

 

Gestão externa: Fortalecer relacionamento com empresas/instituições, principalmente 

àqueles já iniciados com Usina Granelli, Usina Iracema, Prefeitura e Raízen, de modo a 

concretizar parcerias por meio de acordos de cooperação, que venham atender os 

interesses de ambas as partes.  

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Para atingir os objetivos mencionados e concretizar as propostas apresentadas, 

acredito que, como coordenadora, ainda será necessário reunir esforços para motivar 

alunos, funcionários e professores a fazer além de suas obrigações. Somente assim 

levaremos o curso ao posto que merece.  

Para tal, todas as sugestões à coordenação, sejam elas políticas, técnicas ou 

pedagógicas, serão levadas para discussão em grupo, de acordo com o modelo da gestão 

participativa que vem sendo adotada. 

 

 

Piracicaba, 25 de outubro de 2017. 

 

 

 

Profa. Dra. Gisele Gonçalves Bortoleto 

 


