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PLANO DE GESTÃO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 
DA FATEC PIRACICBA – DEPUTADO ROQUE TREVISAN PARA O BIÊNIO FEVEREIRO/2018 – 

JANEIRO/2020 
CANDIDATO: MARCIA NALESSO COSTA HARDER 

OUTUBRO/2017 
 

1. Apresentação 

 

Trata-se de Plano de Gestão elaborado como parte dos requisitos estabelecidos 

para o Processo Sucessório da Coordenação das FATEC’s, nos termos previstos pela 

Deliberação CEETEPS 31/2006, republicada em 17/01/2017. 

Tal processo metodológico prevê a construção coletiva de um Plano Estratégico 

para o curso de Tecnologia em Alimentos que se encontra em pleno andamento na Fatec 

Piracicaba. Assim, o Plano que ora se propõe será diretamente orientado a propor metas e 

ações para o curso, em consonância com os alicerces fundantes da Missão/Visão 

Institucional do CPS e as expectativas percebidas junto à comunidade local. 

Também contribui para a elaboração deste Plano a experiência vivenciada pela 

autora, que ao assumir a função de coordenadora de curso desenvolveu habilidades 

importantes como a postura de liderança interdisciplinar, integrada e voltada para a 

articulação entre educação, ciência, tecnologia e cultura (pilares basilares na educação 

atual) e as várias dimensões que produzem a educação. 

Com efeito, procurou-se objetivar os parâmetros previstos na própria Constituição 

Federal de 1988, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

direcionados aos valores professados pelo CPS. Com empenho, buscou-se aprimorar os 

processos participativos de Gestão, valorizando a interlocução, a troca de experiências e o 

diálogo como instrumentos de superação das dificuldades e propulsores dos avanços 

necessários ao desenvolvimento institucional. 

Neste Plano de Gestão busca-se, a partir da consolidação da gestão participativa, 

apresentar Metas, de sorte que se possa fazer consolidar e avançar a Missão do CPS, qual 

seja, “promover a educação profissional pública dentro de referências de excelência, 

visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”. 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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Em apêndice ao Plano de Gestão em apresentação, seguirá o Memorial pessoal e 

profissional da candidata proponente para que se possa conhecer seu percurso e 

trajetória. 

 

2. Diagnóstico/Análise da Conjuntura  

 

Antes que se possa apresentar propostas, este capítulo se dedica a uma leitura do 

cenário atual (diagnóstico) sob o olhar da autora, a partir do fruto da troca de experiências 

colaborativas, vivenciadas e compartilhadas com a Unidade de Ensino para a qual se coloca 

a candidatura à coordenação como “nossa”. Somos um corpo e trabalhamos em 

cooperativismo para que todo o organismo funcione harmonicamente como um. 

Haja visto que, a Comunidade Acadêmica tem se mostrado participativa e 

colaborativa na superação das dificuldades que o cotidiano tem imposto e trabalhamos 

para um bem comum.  

No plano do desenvolvimento acadêmico pautado no princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, já se pode constatar resultados satisfatórios a partir do 

restabelecimento das atividades acadêmicas para além do ensino através do trabalho das 

Comissões encarregadas da Iniciação Científica, Monitorias e Coleta de Resíduos Químicos. 

Na perspectiva da extensão, a FATEC Piracicaba está integrada, com representação, junto 

aos órgãos públicos que conduzem e promovem diretrizes de políticas públicas nas áreas 

de conhecimento dos Cursos de Graduação da Unidade como Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), do Conselho Municipal de Ciência e 

Tecnologia (CMCT), do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e 

Comitê Gestor do Arranjo Produtivo Local (APLA). Através dos programas de estágio e de 

visitas técnicas às empresas, a FATEC Piracicaba vem ampliando sua inserção no cenário 

socioeconômico regional. 

O corpo docente do curso é altamente qualificado e, em 2017, estava constituído 

por 57% de doutores, 29% de mestres, 9% de especialistas e 5% de graduados. As políticas 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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de incentivo à formação continuada e capacitação do CPS têm atendido às demandas mais 

urgentes da Unidade. 

Vivenciamos momento socioeconômico complexo, em que o cenário de conjuntura 

externa impacta diretamente a possibilidade de avanços a paços largos. A redução da 

receita vivenciada pelos entes federados e, em particular, do Estado de São Paulo, 

mantenedor do CPS, convida gestores e comunidade em geral a experimentar a reflexão na 

busca de alternativas de superação com baixa demanda financeira. Contudo, há que se 

prospectar o futuro com melhoria do cenário externo de modo que se possa vislumbrar o 

desenvolvimento e ampliação das atividades necessárias ao cumprimento da Missão 

Institucional. 

Há um significativo conjunto de demandas que precisam ser atendidas na 

perspectiva da manutenção/preservação dos resultados alcançados e ainda na perspectiva 

do crescimento/desenvolvimento da Unidade que serão objeto de detalhamento no Plano 

de Gestão.  

 

 

3. Plano de Metas 

 

Ao se estabelecer o Plano de Metas para a gestão que se pretende conduzir, leva-se 

em conta o diagnóstico/análise de conjuntura que o precede e, fundamentalmente, onde 

se deseja chegar. Trata-se de um exercício de prospecção frente a tais condições de 

contorno e se considera que as decisões da Coordenadoria do curso trará luz e 

detalhamento às ações que se preconizam. 

O Objetivo Geral vem em consonância com a atual gestão da direção e pode ser 

traduzido por “CONSOLIDAR E FORTALECER PARA CRESCER”.  

As Metas para a Gestão que se propõe, são apresentadas a seguir, levando em 

consideração as dez dimensões do SINAES, por se entender que desta forma será possível 

contemplar e priorizar os resultados do Projeto Pedagógico do Curso, que se encontra na 

fase final de reestruturação. 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

O Centro Paula Souza define como sua Missão “promover a educação 

profissional pública dentro de referências de excelência, visando ao 

atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho”. No Curso há 

que se preservar a aderência ao princípio maior, assim, no plano 

Institucional se propõe acompanhar e participar, no que couber à 

coordenação, dos espaços que forem oferecidos pela direção e 

Administração Central para o processo de Planejamento do curso e 

avaliações continuadas. No plano do Curso a meta é ampliar e incentivar os 

espaços de reflexão e aprimoramento continuado do Projeto Pedagógico do 

Curso em busca da Missão. Cronologicamente esta Meta deve ser 

considerada permanente ocorrendo ao longo de todo o período da gestão. 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

Para além da ampliação e incentivo ao processo continuado de reflexão e 

busca do aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso, para tal questão 

a Meta é apoiar o desenvolvimento e ampliação da participação da 

Comunidade Acadêmica dos Projetos de Iniciação Científica, Monitorias e 

parcerias de estágio supervisionado. Assim que disponível ampliar a 

participação de docentes em Projetos de Pesquisa em RJI como fomento e 

lugar para inclusão dos estudantes na Pesquisa Tecnológica Aplicada. 

Fomentar o oferecimento de Cursos de Extensão como mecanismo de 

aproximação não só do Curso, mas da Unidade com a comunidade de seu 

entorno e como instrumento de formação continuada da comunidade 

interna. O corpo docente está qualificado e preparado para o oferecimento 

de Cursos de Pós-graduação e, tão logo o CPS estabeleça diretrizes para tal, 

deve-se incentivar a construção de Projetos de Cursos para serem ofertados.  

Em consonância com o objetivo geral declarado anteriormente, a 

prospecção de novos nichos de atuação das competências disponíveis 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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através do oferecimento de novos cursos de graduação devem ser objeto de 

estudo e reflexão permanente.    

Na linha do tempo as ações possíveis devem ser desencadeadas a partir do 

início da gestão e aquelas que dependem de orientação institucional devem 

iniciar-se tão logo disponíveis. 

A conclusão do processo de atualização do Projeto Pedagógico do curso, que 

está em andamento, também se incorpora como uma das Metas propostas, 

devendo ser encaminhada aos trâmites hierárquicos sem adiamentos. 

III. A responsabilidade social da instituição 

A Unidade da FATEC Piracicaba tem se empenhado e estabeleceu 

importantes vínculos com a comunidade de seu entorno o que já lhe 

assegura boas condições neste item em particular e, o Curso de Alimentos, 

através de ações da coordenação e da equipe de contato externo, em 

conjunto com o setor de estágio do curso, tem se esmerado neste quesito. 

Contudo, o Município de Piracicaba vive um momento de início de novo 

Governo e, através da participação nos organismos de formulação de 

políticas públicas, como o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (entre 

outros), foi possível prospectar os esforços e diretrizes deste governo na 

perspectiva de direcionar o desenvolvimento socioeconômico para a criação 

de um Parque de alta tecnologia. Neste particular a Meta é o alinhamento e 

intensificação da participação no processo que definirá os rumos das 

políticas em desenvolvimento e localizar o espaço adequado para a FATEC 

Piracicaba neste processo, além de seguir apoiando e valorizando o conjunto 

de atividades que já se desenvolve. Cronologicamente a ação de 

participação no desenvolvimento de políticas de incentivo ao 

desenvolvimento do Parque Tecnológico Municipal devem se iniciar 

imediatamente enquanto as demais são de atividade contínua. O Curso de 

Tecnologia em Alimentos tem intensificado contato com as Secretarias 

Municipais SENTRE e SEMA, além da iniciativa privada, tanto para dar 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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visibilidade ao curso, quanto para a possibilidade da abertura de estágio aos 

alunos do curso. 

IV. A comunicação com a sociedade 

Trata-se de quesito relevante para que o objetivo geral proposto neste Plano 

se materialize. Neste caso a Meta é ampliar o contato com as instâncias 

formuladoras de opinião junto ao conjunto da sociedade local e regional, 

apresentando-lhes, sistematicamente o que se desenvolve e se produz na 

Unidade de Ensino de sorte que a Instituição seja mais reconhecida e 

lembrada. Dentre as ações possíveis para objetivar esta meta, propõe-se, 

para início em 2018, a elaboração de um “Banco de Fontes” em que cada 

competência da Unidade seja mapeada (docentes e suas pesquisas, áreas e 

expertise e infraestrutura) de modo que tanto a impressa quanto a 

sociedade em geral possam buscar, através deste “Banco”, contato com a 

Instituição diante de problemas específicos e, principalmente, reconhecer 

nela competência para orientação, em uma ação conjunta com a direção da 

Unidade. 

Além disso, objetiva-se o trabalho social de capacitação de 

regiões/entidades carentes do município, como forma de retribuição ao 

investimento da sociedade. 

As iniciativas de apresentação do curso para a sociedade, por mídia escrita, 

falada e digital, é e será sempre um ponto de trabalho constante. 

V. As políticas de pessoal 

Trata-se, na estrutura do CPS, de questão de natureza Institucional. O corpo 

docente, técnico-administrativo e de apoio vivenciam um Plano de Carreiras 

instituído há pouco, contudo, já é possível vislumbrar a necessidade de sua 

avaliação e aprimoramento. Cabe à gestão da Unidade participar, no que 

couber, dos espaços destinados à reflexão e formulação de propostas de 

melhoria. Para além do Plano de Carreiras, percebe-se o esforço 

Institucional no sentido de prover recursos para a formação continuada de 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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todo o pessoal e, para o caso particular dos docentes, da política de apoio e 

incentivo à titulação em pós-graduação, particularmente a instituída pela 

Deliberação nº 4/1997. Neste caso, propõe-se divulgar e incentivar os 

docentes da Unidade à utilizá-la.  

VI. A organização e gestão da instituição 

Os órgãos colegiados do curso têm sido ativos e operantes. Colegiado de 

Curso e Núcleos Docente Estruturante fazem reuniões regulares e vêm 

cumprindo seu papel. A Meta, neste particular, é intensificar e ampliar os 

mecanismos, alicerçado no apoio e incentivo da direção, para que as 

instâncias de gestão participativa possam, cada vez mais, ampliar seu 

espectro de ação. Também como Meta, também com o apoio da direção, o 

incentivo à constituição, pelos estudantes, de Conselhos de Classe como 

espaço para reflexão e participação mais organizada do segmento, na vida 

acadêmica. 

 

VII. As políticas de atendimento aos estudantes 

O programa de monitorias tem se mostrado efetivo. Contudo, reconhecendo 

as características particulares dos estudantes da Unidade, é preciso buscar 

modelos alternativos para que se obtenha maior abrangência. A Meta 

principal para esta dimensão de planejamento, é uma reflexão sobre as 

possibilidades e localização de mecanismos mais efetivos para fazer chegar 

aos estudantes as políticas de atendimento. Trata-se de questão complexa 

frente a baixa disponibilidade apresentada pelos estudantes para atividades 

que se possam desenvolver para além dos horários de aula, contudo, há que 

se localizar instrumentos mais abrangentes.  

 

 

 

 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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4. Considerações Finais 

 

Por meio do Plano de Gestão aqui apresentado a autora manifesta seu desejo de 

poder, de modo participativo com amplo envolvimento de todos os segmentos 

participantes da Faculdade, conduzir suas ações e práticas.  

Considerando o momento institucional vivenciado, em que o curso busca a 

restruturação do seu Projeto Pedagógico de Curso, é possível inferir que Metas e Ações 

aqui sinalizadas poderão ser objeto de reorientação e priorização. 

Para manter e fortalecer os laços necessários à manutenção de um ambiente de 

trabalho acolhedor e fraterno, a autora se compromete a seguir se pautando pelos valores 

que julga relevantes e necessários à boa Gestão como o respeito ao pluralismo, a 

autonomia acadêmica e à diversidade. 

 

O Filósofo, Escritor e Educador Mário Sergio Cortella, em um de seus pensamentos, 

nos diz: 

Há um ditado chinês que diz que, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um 
carregando um pão, ao se encontrarem, eles trocam os pães; cada um vai embora com um. Porém, 
se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, ao se encontrarem, 
trocam as ideias; cada um vai embora com duas. 
Quem sabe, é esse mesmo o sentido do nosso fazer: repartir ideias, para todos terem pão... 

  

Entende-se que diagnosticar pontos críticos do processo de ensino aprendizagem, 

propor um outro jeito de olhar, de analisar ou conduzir uma ação, oportunizar momentos 

de formação, de estudo e de reflexão sobre a prática docente e explorar alternativas de 

trabalho que permita a concretização da proposta pedagógica e melhorar a qualidade do 

ensino no curso, a fim de aprimorar a preparação dos futuros tecnólogos para o mercado 

de trabalho e proporcionar os diferenciais necessários para que estes profissionais se 

destaquem nas áreas escolhidas, além de gerir o curso de forma participativa, buscando o 

apoio dos professores e dos alunos e o envolvimento do Colegiado e do NDE, implantar 

práticas de ensino inovadoras a fim de alinhar as competências dos alunos às exigências do 

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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mercado e assegurar a transparência nas ações realizadas e nos procedimentos 

administrativos elaborados são requisitos básicos que se espera de um gestor. 

Com esta visão, me colocando à disposição de toda a comunidade e assumindo o 

compromisso de dedicar meu tempo e trabalho, para buscar alternativas e estratégias para 

atender as demandas relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso 

de Tecnologia em Alimentos, com muita tranquilidade e comprometimento por entender 

que educar e ensinar são compromissos com a construção da identidade do indivíduo, de 

maneira a conviverem juntos a partir da realidade pessoal de cada um, respeitando sua 

diversidade cultural e étnica e atendendo aos princípios norteados da cidadania. 

Espero, assim, que caso seja escolhida pela comunidade para coordenar o curso de 

Tecnologia em Alimentos da FATEC Piracicaba – Deputado Roque Trevisan, possamos todos 

nos engajar num processo de construção coletiva de desenvolvimento profissional e 

tecnológico para cada um, e de uma sociedade melhor para todos. 

 

 

 

Piracicaba, outubro de 2017. 

 

 

 

MARCIA NALESSO COSTA HARDER 

  

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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APÊNDICE - MEMORIAL 

 
Marcia Nalesso Costa Harder 

 

  

 

“Eu nunca vejo o que já foi feito. Eu somente vejo o que ainda falta para ser feito.”  

Marie Curie 

 

  

 

  

 

Marcia Nalesso Costa Harder é Engenheira Agrônoma e atualmente é Professora de Ensino Superior nível III-D, 

exercendo tal função na Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – FATEC “Dep. Roque Trevisan”, ministrando aulas 

nos Cursos Superiores de Tecnologia em Biocombustíveis, de Agroindústria e Alimentos, onde também exerce o cargo 

de Coordenadora do curso de Tecnologia em Alimentos. 

 Nascida em Espírito Santo do Pinhal, foi onde teve os primeiro contatos com a profissão escolhida, através do 

pai que ministrava aulas no Curso de Engenharia Agronômica, na época ainda, da Faculdade de Agronomia e Zootecnia 

“Manoel Carlos Gonçalves” (FAZMCG), e com o qual acompanhava as aulas da referida Instituição. 

 O ingressar no ensino médio, já amadurecendo a vontade de atuar na área, teve a oportunidade de realizar o 

curso de Tecnologia de Alimentos, no Colégio Técnico de Campinas – COTUCA/UNICAMP, na cidade de Campinas, 

SP. Nessa época realizou estágios na FAZMCG no Laboratório de Tecnologia de Alimentos (Animal e Vegetal) e no 

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) no setor de Frutas e Hortaliças (FRUTHOTEC). 

 No ano de 1998, ingressou na FAZMCG, então CREUPI, no curso de Engenharia Agronômica, continuando 

como estagiária do Laboratório de Tecnologia de Alimentos, mas também estagiando informal e voluntariamente nos 

laboratórios de Solos e Topografia. Desenvolveu alguns trabalhos com uso de urucum em ovos de galinhas poedeiras e 

avaliações que justificam o desuso do xaxim, trabalho este que lhe rendeu as primeiras apresentações em congresso, 

com a orientação da Prof. Dra. Nilva Terezinha Teixeira.  

Nessa época realizou intenso estudo no idioma inglês, o que permitiu ministrar aulas desse idioma em um 

Colégio Técnico em Informática (Colégio Valcam) e um cursinho de idiomas da cidade (Net Training). 

Também nessa época, realizou estágio remunerado junto ao Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de São Paulo (CREA-SP), permanecendo até a conclusão do curso. 

Obteve o título de Engenheira Agrônoma em ao final de 2002, pela Faculdade de Agronomia do CREUPI, 

atual UniPinhal.  

Sempre em busca de aprimoramento, logo após a conclusão do curso, no ano de 2003, ingressou no Mestrado, 

realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Querioz” – ESALQ/USP, junto ao Departamento de 

Agroindústria, Alimentos e Nutrição, tendo como Orientadora a Professora Doutora Solange Guidolin Canniatti-

http://www.fatecpiracicaba.edu.br/
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Brazaca, quando se mudou com a família, a filha Larissa e o esposo Fernando, para a cidade de Piracicaba e permanece 

desde então. 

Para o projeto de Mestrado, veio da ideia à época que o ovo era um grande problema, no que tange ao consumo 

de colesterol, aliado a um conhecimento empírico sobre o controle de colesterol pelo consumo de urucum, uniu-se a 

possibilidade de um fantástico alimento com a possibilidade do teor reduzido de colesterol, atingido o objetivo de forma 

que se pode considerar acima da expectativa. 

Durante esse período, ministrou aulas de Física no Curso Preparatório para o Vestibular – Cursinho Avante, 

formado pelos alunos da ESALQ. Também foi selecionada para trabalhar como voluntária junto à Guarda Mirim de 

Piracicaba, ministrando aulas de Matemática e Introdução à Matemática Financeira. Foi um período de grande 

amadurecimento profissional sendo então contratada como prestadora de serviços pela mesma Guarda Mirim para 

ministrar aulas de Física. 

Com a família crescendo, ao final de 2004 chegou a pequena Isabela, ao final da elaboração da Dissertação. 

Em 2005 recebeu o título de Mestre em Ciência – Área de Concentração: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Imediatamente à conclusão, em 

2006, ingressou no programa de doutorado da mesma Universidade, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura – 

CENA/USP, sob orientação do Professor Doutor Valter Arthur e coorientação da Professora Doutora Solange Guidolin 

Canniatti-Brazaca, onde recebeu uma bolsa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e teve seu projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Nesta fase, para o desenvolvimento do projeto de doutorado, foi coligada a ideia do uso alternativo da energia 

ionizante em alimentos alergênicos. Uma época de muito trabalho, uma vez que, a literatura confirmava a possibilidade, 

mas pouco material se tinha sobre o assunto. Mostrando que muito ainda tem para se trabalhar na área de 

Processamento e Irradiação de Alimentos. 

Ainda no programa de Doutorado, houve a oportunidade de prestar concurso público para provimento do cargo 

de Professor Assistente I na Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – FATEC Piracicaba, sendo aprovada para a 

disciplina de Operações Unitárias no Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis. 

Foi um período de muita aprendizagem. Não somente por conta da mudança do ambiente de trabalho: pessoas 

novas, regras novas, e uma escola que acabava de se formar. Além disso, muito estudo para o preparo das aulas e como 

colocar realmente em prática tudo o que havia aprendido até então. 

Pela área profissional, também foram atribuídas as disciplinas de: Produção de Açúcar e Processos 

Fermentativos. Posteriormente também assumiu a disciplina Sistemas de Extração e Tratamento. Enquanto isso 

continuava com a realização das disciplinas de da execução do projeto do Doutorado junto ao CENA/USP. 

Também foi convidada a ministrar aulas na FATEP Piracicaba, onde ministrava aulas de Açúcar III e Análise 

Instrumental. E onde também foi agraciada com o curso de Pós-Graduação: MBA em Gestão da Produção 

Sucroalcooleira e Bioenergias. 

E desde então, atua nas atividades didáticas de graduação. Passou pela sua responsabilidade os laboratórios de 

Operações Unitárias e Agrotransformação. Além das aulas que ministra, participa de projetos de pesquisa e extensão. 

Participou como palestrante e com apresentação de vários trabalhos em congressos e simpósios, nacionais e 
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internacionais; publicou vários trabalhos em revistas especializadas e jornais. Também participou de várias bancas de 

Trabalhos de Graduação, Mestrado e Doutorado, bem como bancas de concursos para provimento de cargo público de 

professores. 

Neste período também já orientava vários Trabalhos de Graduação, sempre incentivando o desenvolvimento de 

produtos e uso de tecnologias que possibilitassem a aplicação do conhecimento gerado pelo mercado. 

Em novembro de 2009 defendeu a Tese de Doutorado, recebendo então o título de Doutor em Ciência – Área 

de Concentração: Irradiação de Alimentos, pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São 

Paulo. 

Em 2010 ingressou no Programa de Pós-Doutoramento pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – 

IPEN, tendo como supervisor o Professor Doutor Valter Arthur. 

Neste período continuou investigando o efeito da energia ionizante sobre o urucum, avaliando a resistência do 

poder corante frente a ação da radiação. 

Neste período, houve a necessidade, apontada pelos membros de composição da APLA Piracicaba, de cursos 

de tecnologia que capacitassem profissionais na área de alimentos e de administração de empresas. 

Neste mesmo ano, abriu o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial e ao ano de 2012, ministrou 

aulas de Fundamentos da Gestão da Qualidade, quando também concluiu suas atividades no Pós-Doutorado. 

Durante esse período, foi solicitada pelo Diretor da FATEC Piracicaba à época, que elaborasse um Projeto 

Pedagógico para o Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria, que teve sua abertura aprovada pelo Conselho 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE – SP) no primeiro semestre de 2012, quando foi nomeada 

Coordenadora do Curso e passou a integrar a ilustre lista de avaliadores pertencentes ao CEE-SP, tendo participado 

ativamente de avaliações de cursos em diversas IES (Instituição de Ensino Superior), na área de alimentos e produção 

de alimentos. 

Como cargo nato à Coordenação, passou a fazer parte da Congregação da FATEC Piracicaba. 

Para o Curso de Agroindústria, assumiu, por concurso público como Professor Associado I, a disciplina de 

Técnicas de Conservação e Processamento de Alimentos. 

Manteve-se sempre atualizada com suas pesquisas, fazendo parte da equipe de trabalho de um projeto 

financiado pela FAPESP junto ao Laboratório de Radiobiologia e Ambiente, sobre irradiação de vegetais minimamente 

processados. Neste mesmo laboratório, acompanhou trabalhos sobre radiohormese em diversas aplicações, como por 

exemplo, material vegetal e microrganismos, e envelhecimento de bebidas. 

Durante o ano de 2013, participou de eventos científicos da sua área de aplicação, bem como recebeu o título 

de conclusão do MBA em Gestão da Produção Sucroalcooleira – Bioenergias. 

Neste mesmo ano, teve a oportunidade de realizar um intercâmbio de estudos nos EUA, tendo frequentado em 

Berkeley a California University, por um mês. Oportunidade ímpar, onde ficou imersa em cultura e tecnologia, 

procurando interagir com pesquisadores da referida instituição na área de alimentos. 

No ano de 2014 iniciou outro projeto de Pós Doutorado, agora no CENA/USP, e o projeto de criação de curso 

e elaboração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) junto à FATEC Piracicaba, em colaboração com a FATEC Marília, 

deu-se a criação do curso Superior de Tecnologia em Alimentos, tendo suas atividades iniciadas em fevereiro de 2014 e 
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assumindo a Coordenação deste curso também, bem como a disciplina de Tecnologia de Processamento, do referido 

curso.  

Além da disciplina Tecnologia de Processamento, também fazem parte do seu inventário as disciplinas: 

Microbiologia de Alimentos, Tecnologia de Conservação e Refrigeração de Alimentos, Análise Sensorial de Alimentos 

e Tecnologia de Produtos Açucarados, todas do curso de Tecnologia em Alimentos. Do curso de Biocombustívies 

constam as disciplinas de Operações Unitárias e Gestão de Subprodutos Agroindustriais. 

Ainda, no início do ano de 2014, foi convidada a participar do grupo de elaboração do Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), junto ao Ministério da Educação (MEC), onde esteve presente na Reunião 

de Trabalho de Atualização do CNCST em Brasília. 

Durante o mês de julho de 2014, assumiu o cargo de Diretor da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba “Dep. 

Roque Trevisan” – FATEC Piracicaba em substituição diretor titular, que se encontrava em gozo de férias, retornando 

às suas atividades normais tão logo o referido professor reassumiu suas atividades, podendo, mesmo neste breve 

período, considerar como uma experiência ímpar. 

Junto à FATEC Piracicaba, orientou e co-orientou vários alunos e Trabalho de Graduação (TG), estágio 

obrigatório e trabalhos de Iniciação Científica, onde acompanhou trabalhos com produção de Bioetanol, Biodiesel, 

Processos fermentativos e na área de Tecnologia de Alimentos, principalmente trabalhos relacionados processamento de 

alimentos, conservação, desenvolvimento de produtos e à métodos alternativos de conservação com o uso da radiação. 

Também participa de trabalhos com o uso da radiação gama e elétrons acelerados com objetivos alternativos, como, 

diminuição de efeitos alergênicos dos alimentos, controle de pragas e microrganismos, controle de pontos críticos em 

usinas de produção de etanol, radiohormese e alterações desejáveis pelo uso da tecnologia. Por se tratar de atuação 

direta no uso de Tecnologia aplicada, sempre busca embasamento na ciência, tecnologia, inovação e principalmente 

desenvolvimento de produtos, reforçando e estimulando seus esforços no que tange todos os envolvidos na sua atuação 

e desenvolvimento acadêmicos. 

Em 2016, para atendimento de diretrizes institucionais, foi criado o NDE do curso de Tecnologia em 

Alimentos, do qual é a presidente. 

Finalizando o relato, a autora expressa seu profundo agradecimento e reconhecimento, principalmente à família 

e, aos amigos e colegas que, em seu convívio no ambiente de trabalho, depositaram expectativas, acreditando em sua 

capacidade profissional. 
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