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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: 

 manter relação amigável, garantindo a integração entre coordenações, 

professores e alunos;  

 buscar sempre a qualidade de ensino, garantindo a interdisciplinaridade e a 

articulação entre os professores das diferentes áreas e cursos, incentivando sua 

capacitação e aprimoramento; 

 promover reuniões pedagógicas com o corpo docente para que se possa avaliar o 

processo de aprendizagem dos alunos, visando minimizar as dificuldades de 

aprendizagem a partir da troca de experiências. 



 incentivar e acompanhar a organização de eventos relacionados ao curso, assim 

como, Semana de Tecnologia, Feira de Negócios, Simpósio de Pesquisa, 

INOFATEC, visitas técnicas, entre outros; 

 auxiliar e incentivar programas de Pesquisa e Extensão, juntamente com demais 

cursos da Instituição; 

 adotar medidas que tragam de volta os alunos que evadiram ou abandonaram o 

curso, melhorando os indicadores de desempenho e minimizando taxas de 

evasão; 

 auxiliar e incentivar a implantação de projetos e internacionalização, como 

exemplo COIL (Collaborative Online International Learning); 

 estreitar relações com empresas, instituições públicas e privadas para 

desenvolvimento de parcerias; 

 elaborar semestralmente editais de monitoria, de acordo com a necessidade 

informadas pelo corpo docente e de acordo com o número de vagas disponíveis 

na unidade; 

 participar da elaboração de planejamento estratégico para divulgação dos cursos 

da instituição, visando aumento de demanda nas vagas durante o período de 

inscrição no vestibular.  

 

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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