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Introdução

Este documento tem o objetivo de fundamentar e apresentar a proposta de uma nova 
gestão para a Faculdade de Tecnologia de Piracicaba “Dep. Roque Trevisan”, lançando as bases 
de um futuro plano estratégico a ser construído a partir de um amplo diálogo entre o corpo  
discente, o corpo docente e administrativo. 

Pressupõe-se  que  é  necessária  uma  urgente  transformação  dos  rumos  da  Fatec 
Piracicaba “Dep. Roque Trevisan” no contexto local e no sentido amplo de relação com as 
demais Fatecs e a administração central do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza (CEETEPS). Para isso é preciso resgatar nossa história, avaliar o que queremos manter e 
o que precisamos transformar.

Este documento não defende uma descontinuidade administrativa,  antes pensa em 
um aperfeiçoamento da gestão institucional em seus mais variados aspectos, valorizando e 
potencializando  as  qualidades  da  comunidade  de  discentes,  docentes  e  funcionários 
administrativos, de serviço de limpeza e vigilância.

Muitos  outros  desafios  existem  para  que  esta  instituição  realmente  cumpra  sua 
missão.  Mas  qual  é  a  sua  missão?  Quais  são  seus  objetivos  e  quais  as  estratégias? 
Considerando-se que existam missão, objetivos e estratégias, houve participação na definição 
destes itens? A comunidade conhece e se envolve neste processo? Este processo se dá de 
maneira dinâmica e constantemente renovada? 

Independentemente do resultado eleitoral deste ano de 2017, existe a oportunidade 
de  discutir  as  bases  para  a  elaboração  de  um  planejamento  estratégico  da  Unidade,  
sensibilizando a todos, visando não apenas reduzir  as naturais  resistências,  mas sobretudo 
criar condições favoráveis à incorporação do planejamento estratégico na vida acadêmica e 
administrativa da Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan”. 

1. Sobre a candidata

Este documento foi construído da maneira mais ampla possível para o momento e a 
professora Vanessa de Cillos Silva, protagonista de sua elaboração, não só o redigiu, mas se 
compromete com seus princípios e ações propostas. A professora está apta a se candidatar à 
direção da Unidade não apenas em função dos requisitos normativos, mas por conhecer os 
problemas vividos pela Unidade e também estar desejosa de contribuir com sua evolução, sua 
melhoria acadêmica e institucional.

Profª. Drª. Vanessa de Cillos Silva

e-mail institucional: vanessa.perina@fatec.sp.gov.br

Currículo Lattes em: http://lattes.cnpq.br/8886882167866105 

http://lattes.cnpq.br/8886882167866105
mailto:vanessa.perina@fatec.sp.gov.br


É graduada em Engenharia Agronômica pela USP, mestre e doutora em Ciências pela 
mesma instituição, professora concursada por tempo indeterminado na Fatec Piracicaba “Dep. 
Roque Trevisan” desde fevereiro de 2009, lecionando disciplinas para os cursos de Tecnologia 
em Gestão Empresarial e Biocombustíveis.

A candidata se compromete a trabalhar 40 horas semanais na Fatec Piracicaba “Dep. 
Roque  Trevisan”. Sua  disponibilidade  será  principalmente  em  horário  comercial, 
concomitantemente aos departamentos do Centro Paula Souza (unidade central), que também 
funcionam em tal horário. Há também o compromisso de permanecer pelo menos 3 noites  
(alternadas) por semana até 22hs para acompanhar o funcionamento da Unidade durante o  
período noturno. Vale salientar que o cargo de diretor não requer trabalhar necessariamente  
somente na Unidade de Piracicaba, pois existirão compromissos no Centro Paula Souza, em 
outras unidades de Fatec e em outros locais de interesse da comunidade.

2. Proposta do Plano de Gestão 

Como unidade do Centro Estadual de Educação Tecnológica do Estado de São Paulo, a  
Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan” tem a missão de promover a  educação profissional 
pública dentro de referenciais de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e  
do mundo do trabalho.

Enquanto visão institucional procura consolidar-se como centro de excelência de difusão 
e produção de conhecimento, ressaltando-se a sua existência enquanto instituição pública de 
ensino superior,  defensora do direito à cidadania e à formação profissional e humana, em 
sentido amplo. 

2.1.  Objetivos Estratégicos do Plano de Gestão:

• Atender e antecipar-se às demandas da sociedade e do mercado de trabalho, pautando 
pela perspectiva da responsabilidade social e ambiental;

• Atuar  no  campo  da  pesquisa,  do  ensino,  da  extensão  e  da  cultura  com  vistas  ao 
desenvolvimento científico e tecnológico local e regional;

• Ampliação  e  reorganização  da  rede  wi-fi com  o  objetivo  de  disponibilizá-la  a  toda  a 
comunidade acadêmica de maneira irrestrita;

• Aperfeiçoar  continuamente  os  processos  de  planejamento,  gestão  e  as  atividades 
operacionais e administrativas por meio de uma participação mais ampla na comunidade 
fatecana; 

• Participar  ativamente  das  ações  promovidas  pelo  Centro  Paula  Souza  para 
aperfeiçoamento de sua comunidade, apoiando a participação de funcionários, docentes e 
discentes em encontros e oportunidades de formação profissional e cultural;

• Criar  e  aperfeiçoar  constantemente  mecanismos  para  maior  participação  discente  e 
docente no aprimoramento dos serviços prestados à comunidade;

• Preparar para o mercado de trabalho considerando a dinâmica das relações de produção e  
o caráter estratégico da educação profissional e tecnológica;



• Incentivar a transparência e o compartilhamento de informações e conhecimentos entre 
todos  os  setores:  congregação,  direção,  coordenações,  funcionários,  corpo  docente  e 
corpo discente;

• Assegurar  a sustentabilidade financeira  da  instituição,  compartilhando com docentes e 
discentes os dados sobre os recursos disponíveis,  para que todos possam discutir  e se 
responsabilizar pela sua melhor utilização;

• Desenvolver uma maior inserção política e institucional da Fatec Piracicaba “Dep. Roque 
Trevisan” no contexto municipal, regional e no próprio Centro Paula Souza, permitindo 
uma melhor visibilidade da instituição, de nossas ações e importância no plano local e  
regional;

• Preparar um Plano de Expansão de longo prazo da Unidade, contemplando a introdução 
de um novo curso na área de Informática (GTI – Gestão de Tecnologia da Informação; ou 
ADS - Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) que será instalado no turno 
da tarde nos seus dois primeiros anos e a noite no último, nos moldes que ocorre em 
outras unidades.

Para  melhor  pontuar  estes  objetivos  estratégicos  no  cotidiano  da  instituição,  a 
presente proposta foi concebida a partir de três dimensões: a gestão administrativa, gestão de 
pessoas e gestão acadêmica.

2.2. Gestão Administrativa

Segundo  o  Regimento  Unificado  das  Faculdades  de  Tecnologia  do  CEETEPS,  uma 
Faculdade é formada pela Congregação, Diretoria e Coordenadorias de Cursos. Dessa forma, 
propõe-se:

• Propor à Congregação, junto com as Coordenadorias de Curso estudo sobre as ementas  
das disciplinas afins, existência física dos títulos das Bibliografias Básica e Complementar 
na  biblioteca,  adequação  de  laboratórios,  sequências  de  ensino,  trabalhos 
interdisciplinares etc.;

• Propor  reuniões  periódicas  com  todos  os  setores  de  funcionários  (semanais  ou 
quinzenais). O objetivo é conhecer com profundidade o processo de funcionamento dos 
setores, os problemas ocorridos no período e a busca de soluções de forma mais rápida 
possível;

• Melhorar  as  ferramentas  de  comunicação  entre  os  membros  da  comunidade escolar,  
divulgando as informações de interesse de todos os setores, principalmente provenientes  
do Centro Paula Souza;

• No  curto  prazo,  revisar  o  layout  da  Faculdade,  procurando  uma  maior  e  melhor 
aproximação  física  entre  direção,  coordenações,  professores,  diretoria  de  serviços, 
diretoria acadêmica e secretaria. No longo prazo, buscar apoio do Centro Paula Souza, da  
prefeitura do município e do governo do Estado para a ampliação física da nossa Unidade,  
com potencialidade de implantação de novos cursos;

• Realizar levantamento do número de funcionários, da relação com o número de alunos e  
docentes, verificando a necessidade de contratação, buscando apoio junto ao CEETEPS;



• Promover  concursos  para  contratação  docente  de  forma  antecipada  e  planejada,  
diminuindo o risco de prejuízo das aulas quanto ao início do semestre letivo;

• Estudar  periodicamente  os  indicativos  do  SAI  (Sistema  de  Avaliação  Institucional),  
procurando solucionar problemas e consequentemente a melhoria dos índices;

• Reestruturar a divulgação do vestibular da Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan”;

• Prover a manutenção e melhoria do espaço físico da nossa Unidade;

• Publicação periódica mensal do demonstrativo de despesas e receitas da faculdade;

• Realizar um estudo para a reestruturação de processos nos vários setores administrativos 
da faculdade, buscando a agilidade e melhora da eficiência na resposta por demandas e  
na solução de problemas;

• Melhorar  os  processos  de  gestão  e  atendimento  dos  alunos  por  parte  da  secretaria 
acadêmica:  reformulando horários  de atendimento,  padronizando ações,  acelerando a 
tramitação  dos  processos  e  reconhecendo  meritocraticamente  o  desempenho  dos 
funcionários envolvidos;

• Melhorar  o  processo  de  gestão  e  atendimento  da  diretoria  de  serviços,  buscando  a 
redução da burocracia interna e uma maior agilidade na tramitação dos processos.

2.3. Gestão de Pessoas

A gestão de pessoas tornou-se primordial em nossa Unidade. À medida que existe uma 
hierarquia proposta pelo Regimento Unificado (Congregação, Direção, Coordenações), torna-
se necessário salientar que todos os membros do corpo docente e funcionários devem ter suas  
opiniões ouvidas, respeitadas e discutidas, assim como críticas e sugestões fornecidas também 
pelos estudantes e seus representantes.

A ideia é propor uma nova relação de trabalho, na busca pela eficiência, qualidade e  
respeito entre os pares. Somos todos funcionários públicos que precisamos de motivação em 
nosso cotidiano. Propõe-se uma gestão participativa, democrática, flexibilizada, incentivando 
uma ampla e intensa cooperação,  enfatizando a atuação em equipe. A tomada de decisão 
deve acontecer de forma integrada e consensual, fortalecendo a responsabilidade de todos 
sobre  o  funcionamento  da  Fatec  Piracicaba  “Dep.  Roque  Trevisan”.  A  participação  e  a 
confiança trará transparência a esse novo processo, que será incentivado em todos os setores 
da Unidade.

A participação de todos é muito importante, pois as pessoas diretamente envolvidas 
em  cada  uma  das  funções  são  as  mais  adequadas  para  opinar  sobre  melhorias  em  seu  
ambiente de trabalho e escolar. À medida que as pessoas percebem que suas opiniões são 
ouvidas e discutidas, estarão mais motivadas a continuar participando.

2.4. Gestão Acadêmica

Considerando  o  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão  em  que  devem  se  sustentar  as 
Instituições  de Ensino Superior,  a  presente proposta  concebe a gestão acadêmica a partir  
destes três aspectos associados. 

2.4.1. Ensino



Atualmente, a Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan” possui três cursos de graduação 
tecnológica, em dois diferentes períodos. Por isso, cada um deles possui particularidades e 
problemas  que  devem  ser  estudados  cuidadosamente  e  cujas  soluções  devem  ser 
desenvolvidas de forma a atender as necessidades e demandas de cada curso, como buscar 
soluções para a diminuição da evasão escolar. Assim, são propostas as seguintes ideias:

• Desenvolver  um  estudo  sobre  as  causas  da  evasão  e  as  formas  de  diminuí-la  e 
posteriormente verificar se o conjunto de ações trouxe redução do problema, traçando um  
replanejamento por meio de análise para novas ações;

• Apoiar e valorizar as ações de obtenção de vagas de estágio, verificando se os alunos da  
Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan” estão sendo valorizados no mercado de trabalho;

• Incentivar  a  divulgação  plena  e  participação  de  docentes  e  alunos  em programas  de 
intercâmbio internacional, como por exemplo, os intercâmbios internacionais para estudo 
de idiomas já promovidos pelo Centro Paula Souza;

• Promover  formas  de  integração  entre  os  cursos  fomentando  uma  formação 
multidisciplinar;

• Promover a participação de docentes e egressos em programas de pós-graduação, por 
exemplo, o Programa de Mestrado Profissional do Centro Paula Souza;

• Reuniões  pedagógicas  por  curso.  Pelo  grande  número  de  professores  que  a  Unidade 
possui, as reuniões pedagógicas divididas por curso oferecem uma oportunidade de maior  
contato entre os professores, com objetivo de discutir problemas referentes a cada curso,  
ao  conjunto  de  disciplinas,  a  problemas  de  evasão  e  retenção,  projetos  pedagógicos, 
trabalhos  de  conclusão  de  curso,  trabalhos  interdisciplinares,  participação  no  Enade, 
adequação  da  grade  curricular  ao  mercado  de  trabalho,  necessidade  de  ações  que 
complementem a formação dos alunos e demais ocorrências, viabilizando a participação 
dos professores que lecionam em vários cursos;

• Os coordenadores exercerão sua função dentro da Unidade com um número mínimo 
de aulas, de acordo com o regimento do CEETEPS. A sugestão é que os coordenadores 
possam assumir mais funções pedagógicas e menos administrativas;

• Apoiar  e  valorizar  projetos  na  área  de  ensino,  buscando  novos  formatos  quando 
necessário;

• Planejar nossas linhas de ensino e pesquisa reestruturando as áreas para a produção 
de biodiesel,  destilados e maltados,  proporcionando a  utilização de nossas  instalações 
(planta piloto, destilaria, etc.).

2.4.2. Pesquisa

Cada  profissional  na  Unidade  possui  competências  individuais  que  podem  ser 
aproveitadas  de  várias  formas,  principalmente  no  desenvolvimento  de  projetos.  Algumas 
ações podem ser desenvolvidas tais como:

• Estimular o ingresso dos docentes no Regime de Jornada Integral (RJI);

• Incentivar  a  participação  de  alunos  e  docentes  em  Congressos  e  outros  eventos  
acadêmicos, buscando também a possibilidade de auxílio financeiro;



• Desenvolver uma cultura de Iniciação Científica, aproveitando e desenvolvendo o talento 
dos  alunos,  a  disponibilidade  da  infraestrutura  de  pesquisa  da  nossa  Unidade  e  a 
formação especializada dos nossos docentes;

• Aceitar  as  propostas  de  projetos  que  incluam  desenvolvimento  de  tecnologias  ou 
assuntos de interesse da comunidade e da região, dentro de cada curso;

• Incentivar o intercâmbio de projetos entre diferentes unidades de Fatecs;

• Incentivar a participação dos docentes e discentes nos programas do Inova Paula Souza;

• Divulgar amplamente resultados de pesquisas e registros de patentes obtidos por alunos 
e professores da Fatec Piracicaba “Dep. Roque Trevisan”;

• Atribuir  horas  de  atividade  aos  professores  que  desenvolvem  projetos,  produzirem 
conhecimento e apresentam publicações científicas;

• Continuar promovendo formas de publicação acadêmica, incentivando a participação dos 
docentes na Revista Bioenergia em Revista: Diálogos, ampliando sua divulgação;

• Valorizar  os  grupos  de  pesquisa  e  projetos  já  existentes  na  Unidade  e  proporcionar 
intercâmbio de tais grupos com outras instituições;

• Dar  apoio  institucional  para  os  docentes  e  funcionários  que  estejam  desenvolvendo 
pesquisas de Mestrado e Doutorado.

2.4.3. Extensão

• Intercâmbio  com  professores  de  outras  unidades  para  realização  de  Semanas  de 
Tecnologia e outros eventos;

• Promover  visitas  técnicas.  O  desenvolvimento  do  conhecimento  não  precisa  estar 
necessariamente em sala de aula, pois durante visitas a empresas o aluno tem contato  
com o ambiente de trabalho e sua possível área de atuação após formado;

• Desenvolver projetos sociais e apoiar os trabalhos já existentes dentro da Unidade, tal  
como, Workshop de Extensão em Comunicação Empresarial (apresentação dos projetos 
de ação social realizado pelos alunos do curso de Gestão Empresarial com as empresas e 
entidades da cidade e região). Estudar novas demandas regionais, formas e possibilidades 
de atuação e desenvolvimento desses projetos;

• Incentivar  a  extensão  universitária  seja  no  Centro  Paula  Souza  proporcionando  apoio 
institucional  para  os  projetos  já  consolidados,  tais  como:  Agroin  (mostra  de  produtos  
inovadores desenvolvidos por alunos dos cursos de Agroindústria e Alimentos); InoFatec 
(mostra de produtos inovadores desenvolvidos por alunos dos cursos de Biocombustíveis e  
Gestão  Empresarial)  e  Feira  de  Negócios  (apresentação  de  planos  de  marketing  de 
empresas de Piracicaba e região na modalidade espaço de negócios).

• Incentivar participação em eventos promovidos pela cidade e região, tal como Festa do 
Peixe  e  da  Cachaça  de  Piracicaba  (festa  regional  para  fomentar  e  difundir  a  cultura 
piracicabana apresentando  atrativos gastronômicos da cidade, o peixe e a cachaça);



• Promover encontros com docentes e dirigentes de outras Fatecs e de Etecs para conhecer 
projetos de extensão e aprimorar os nossos;

• Apoiar e colaborar o processo de reativação, consolidação e funcionamento da Empresa 
Junior;

• Apoio institucional a Atlética e ao DCE (Diretório Central dos Estudantes);

• Estabelecer parcerias com instituições da região para fomentar a participação da Fatec 
Piracicaba  “Dep.  Roque  Trevisan”  no  âmbito  do  Parque  Tecnológico,  e  das  ações 
encadeadas por ele.


