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PROPOSTA DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL DA FATEC 

PIRACICABA DEPUTADO “ROQUE TREVISAN” 

 (2018-2020) 

 

Candidata à direção da unidade: Profa. Mestre Luciana Moreira 

Martins Vieira. 

Curriculum resumido: ingressou por concurso público por prazo 

indeterminado na disciplina profissionalizante Comportamento 

Organizacional e na disciplina de Projeto Interdisciplinar II contratada 

pelo Centro Paula Souza desde 03 de agosto de 2010 estando há 7 anos 

completos na Fatec Piracicaba;  bacharel em Ciências Sociais com 

habilitação em Ciências Sociais e Ciência Política pela Unicamp (1999); 

licenciatura em Ciências Sociais (2003); bacharel em Ciências Jurídicas 

pela Unimep (2013); mestre em Sociologia pela Unicamp (2002); 

especialização Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil pela 

Unimep (2016); advogada inscrita regularmente na OAB/SP 343.102 

desde de janeiro de 2014; com 14 anos de experiência em ensino no 

nível superior na graduação e dois anos em cursos de pós graduação na 

modalidade lato sensu; experiência relevante de gestão em instituições 

particulares e públicas com 4 anos nas atividades de Coordenação de 

Projetos de Extensão (12 meses); Coordenação de Trabalhos de 

Graduação (6 meses) na Fatec Piracicaba e Supervisão de Monografia 

na Unimep (30 meses) campus Lins. 

Curriculum Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7044967284179392 

(Última atualização do currículo em 12/04/2017) 

 

 A proposta de trabalho apresentada neste documento está 

embasada na missão, visão, objetivos e diretrizes estratégicas do Centro 

Paula Souza – CPS, sendo: 

 

Missão 
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Promover a educação profissional pública dentro de 
referenciais de excelência, visando ao atendimento das 
demandas sociais e do mundo do trabalho.  
Visão 
Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao 
desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado às 
necessidades da sociedade.  
Diretrizes estratégicas 
Excelência em educação humana e tecnológica 
Alcançar e manter o grau de excelência em seus 
processos de ensino e aprendizagem focados na aplicação 
da tecnologia, criatividade e no desenvolvimento de 
competências humanas e organizacionais; 
Satisfação dos públicos (interno e externo) 
Compreender as necessidades dos públicos interno e 
externo com objetivo de atender as suas expectativas; 
Valorização do capital humano 
Assegurar a valorização dos servidores do Centro Paula 
Souza por meio de ações que estimulem a prática 
inovadora; 
Alto desempenho e melhoria permanente 
Garantir processos permanentes de autocrítica 
institucional que viabilizem a melhoria contínua das 
atividades do Centro Paula Souza com o objetivo de 
alcançar resultados e metas; 
Parcerias, sinergias e inovação tecnológica 
Estimular a busca de interesses comuns nas iniciativas 
pública e privada para o aprimoramento do 
conhecimento, da formação profissional e da gestão 
administrativa de modo a prover a sustentabilidade da 
instituição; 
Transparência 
Compartilhar de forma sistêmica informações de 
interesse dos públicos interno e externo. (CPS, 2016, p. 
01) 

 

 Após reprodução da missão, visão e diretrizes estratégicas do 

Centro Paula Souza, divulgadas no site da instituição, os quais 

norteiam as atividades administrativas e educacionais das unidades de 

ensino,  será exposta a proposta de gestão para a coordenação do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial da Fatec Piracicaba 

Deputado “Roque Trevisan” (2018-2020). 
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PLANO DE GESTÃO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

A presente proposta de trabalho tem como objetivo dar 

continuidade às ações já desenvolvidas pela coordenação desde a 

implantação do curso até o momento. Objetiva-se avançar com as 

atividades administrativas e a acadêmicas junto à comunidade interna 

e externa buscando a manutenção da excelência do curso. 

 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS 

Infraestrutura 

• Biblioteca: Consulta aos 
docentes do curso para a atualização 
de títulos de livros e periódicos 
visando aquisição de material de 
acordo com disponibilidade 
orçamentária. 
• Site: disponibilizar e atualizar 
conteúdos sobre o curso. 
• Laboratórios de Informática: 
identificar e adequar às demandas. 
• Estágio: continuidade e 
contribuições de melhoria na política 
de estágio já desenvolvida pelo curso. 

Docentes 

• Capacitação: incentivo à 
capacitação interna oferecida pelo 
CPS. 
• Participação em eventos: 
incentivo aos professores para 
participar como ouvinte ou expositor 
em eventos nacionais e 
internacionais; 
• Reuniões de colegiado: de 
acordo com o Regimento das Fatec´s 
serão realizadas reuniões bimestrais; 
• Encontro docente: promover 
encontro docente ao final do primeiro 
bimestre com o objetivo de identificar 
e propor estratégias referentes ao 
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desempenho discente nas disciplinas 
de cada semestre/turma. 
• Treinamento motivacional: a 
ser realizado na mesma data do 
encontro docente. 
• Fortalecimento do periódico 
“Bioenergia em Revista:  Diálogos”: 
Incentivo aos docentes para 
publicação de artigos na área de 
gestão empresarial. 

Discentes 

• Atlética/Diretório Acadêmico: 
estabelecer diálogo permanente com 
representantes das respectivas 
representações discentes. 
• Trancamento: a efetivação deverá 
ocorrer somente após contato com a 
coordenação para identificação do 
motivo e tentativa de reversão. 
Buscar também sistematizar tais 
informações obtidas com os 
discentes. 

Comunicação 

•  Informativo bimestral: manter e 
melhorar as informações junto ao 
corpo docente. 
• Comunicação aos discentes: 
implementar no mínimo uma reunião 
por semestre com todos os 
representantes de sala por turno. 

Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) 

• Calendário de reuniões: propor 
junto aos membros o calendário com 
reunião mensal. 

Iniciação Científica 

• Linhas de pesquisa: buscar 
mecanismos para viabilizar grupos 
de pesquisa por área de 
conhecimento mediante propostas de 
Regime de Jornada Integral (RJI)  

Extensão 

• Incentivo a ação voluntária: 
promoção de cursos/palestras junto 
à comunidade local realizados por 
docentes e/ou discentes com 
supervisão de professores. 

Monitoria 

• Monitores: manter vagas para 
monitoria já existentes. 
• Informações: desenvolver a 
sistematização e atualização de 
informações referentes aos 
resultados. 

Egressos • Sistematização de informação: 
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solicitar a Secretária Acadêmica 
relatórios semestrais com dados 
atualizados. 
• Promover evento anual: no mês de 
junho todos os egressos deverão ser 
convidados para a Festa Junina 
Gestão Fatec a fim de socializar 
experiências e confraternizar. 

Eventos 

• Manutenção dos eventos: 
Workshop de Comunicação 
Empresarial; Feira de Negócios, 
Exposição de Banners; Simpósio de 
Pesquisa; Participação na Semana 
Acadêmica; INOFATEC. 
• Lançamento de atividades 
culturais: no calendário da Semana 
Acadêmica.  

Palestras 

• Palestras temáticas: promover 
palestras específicas para alunos dos 
1º, 2º e 3º anos. 
 

Visita Técnica 

• Visita técnica anual: promover 
visita de discente com 
acompanhamento docente junto à 
empresas locais e ou regionais. 

Lançamento 1ª Festa 
Junina Gestão Fatec 

• Evento anual: promover no mês de 
junho de cada ano a Festa Junina 
Gestão Fatec que deverá ser 
organizada por estudantes do 2º e 3º 
ciclos dos períodos matutino e 
noturno. Objetiva-se fortalecer a 
marca Fatec Piracicaba, o curso e 
incentivar as turmas para 
organização das respectivas festas de 
formaturas. 

 

 A proposta de plano de gestão para a coordenação do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial apresentada tem por 

objetivo desenvolver de forma plena e com excelência o ensino, a 

pesquisa e a extensão de maneira indissociável na Fatec Piracicaba 
Deputado “Roque Trevisan” atendendo as demandas sociais da 

comunidade local e regional bem como as diretrizes institucionais do 

Centro Paula Souza. 

Piracicaba, 27 de outubro de 2017. 

Profa. Ms Luciana Moreira Martins Vieira 


