
Proposta de Plano de Gestão

Candidata: Profa. Dra. Gisele G. Bortoleto

Introdução

O objetivo desse documento é de apresentar  a proposta de uma nova gestão para a
Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. Assim, parte-se do princípio de que são necessárias
mudanças estruturais no corpo diretivo da Fatec Piracicaba, tanto no contexto local como no
estadual. Percebe-se que existem muitos desafios, e que essa proposta de trabalho apresenta os
pilares  básicos  e  estratégicos  para  a  solução dos principais  problemas  da nossa unidade de
ensino e pesquisa.

1. A candidata

Profa. Dra. GISELE GONÇALVES BORTOLETO 

Possui  bacharelado em Química pelo IQ- UNICAMP, licenciatura em Química pela
Faculdade  de  Educação  da  UNICAMP  (2003),  mestrado  em  Química  Analítica  pelo  IQ-
UNICAMP  (2003)  e  doutorado  em  Ciências  pelo  IQ-UNICAMP  (2007).  Realizou  pós-
doutoramento  no  Centro  de  Energia  Nuclear  na  Agricultura  CENA-USP  (2007-2008).
Atualmente  é  professora  dos  cursos  de  Tecnologia  em  Biocombustíveis  e  Tecnologia  em
Alimentos,  da  Faculdade  de  Tecnologia  de  Piracicaba  -  Centro  Paula  Souza,  atuando  nas
seguintes  áreas:  controle  analítico  da  produção de  bioetanol,  bebidas  e  biodiesel.  Exerce  a
função de coordenadora do curso de Tecnologia em Biocombustível na Fatec Piracicaba pelo
segundo mandato. 

A  candidata  se  disponibiliza  a  trabalhar  no  cargo  de  diretora  da  unidade  Fatec
Piracicaba durante 40 hs semanais, distribuído nos períodos da manha e noite, cumprindo as
tarefas administrativas locais e compromissos  de gestão na unidade central do Centro Paula
Souza em São Paulo.

2. Principais propostas 

A Fatec Piracicaba tem a missão de promover a educação profissional pública, gratuita e
de excelência, visando o atendimento das demandas sociais locais e regionais. Nesse sentido as
principais propostas desse Plano de Trabalho serão apresentadas em três planos distintos:  i)
institucional administrativo; educacional e de pesquisa; e de gestão de pessoas.

2.1. Propostas institucionais administrativas

 Propor uma melhor integração entre os diversos órgãos da Fatec Piracicaba: Congregação,
direção, coordenação e diretorias de serviços e acadêmicas;

 Propor melhorias na comunicação entre os diferentes membros da unidade, integrando e
qualificando os meios de divulgação de informações;

 Propor  uma  reestruturação  administrativa  e  de  gestão  na  diretoria  acadêmica,  com  o
objetivo de agilizar os processos e tornar o atendimento aos alunos mais eficiente;

 Reformular os procedimentos de divulgação do vestibular;



 Antecipar-se a realização de concursos, corrigindo imperfeições e vacância de docentes que
prejudica o andamento normal das aulas;

 Realizar a manutenção preventiva do espaço físico da Fatec Piracicaba, evitando danos
corretivos que interrompem o funcionamento normal da unidade;

 Apoiar o estabelecimento de metas e o monitoramento de indicadores de resultados das
atividades promovidas no âmbito da Unidade;

 Estimular  o relacionamento cooperativo com empresas,  organizações e com o Governo
Local  visando  a  promoção  de  parcerias  colaborativas  para  o  desenvolvimento  da
criatividade e da inovação em prol do aumento da competitividade das organizações;

2.2 Propostas educacionais e de pesquisa

 Privilegiar o tripé institucional: ensino, pesquisa e extensão;

 Acelerar o processo de inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho, através de uma
atuação  mais  consistente  junto  as  empresas  da  região  proporcionando  colocação  em
programas de estágio e de primeiro emprego;

 Estimular  a  participação  da  comunidade  fatecana  nos  programas  de  aperfeiçoamento
promovidas pelo Centro Paula Souza;

 Incentivar a participação de alunos e docentes em Congressos e outros eventos acadêmicos;

 Estimular o programa de Iniciação Científica; 

 Realizar  atividades  que  ensino  e  pesquisa  que  promovam  a  cultura  da  inovação,  do
empreendedorismo, da propriedade intelectual e da prospecção tecnológica;

 Estimular o relacionamento colaborativo com empresas visando identificar necessidades
de  qualificação  de  mão  de  obra  para  os  vários  setores  produtivos  em  seu  entorno
socioeconômico e identificar aqueles cursos considerados oportunos para suprila; 

 Estimular  com  o  apoio  da  INOVA  Paula  Souza  ,  o  desenvolvimento  de  acordos  de
cooperação, convênios e contratos de parcerias com os setores empresariais, com o setor
público e com as Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação(ICTs);

2.3 Propostas na área de gestão de pessoas

O tema gestão de pessoas vem sendo amplamente discutido nas instituições de ensino e
pesquisa  que  buscam acompanhar  as  novas  tendências,  principalmente,  no  que  se  refere  à
atração  e  retenção  de  talentos.  A  perspectiva  de  mudança  na  gestão  de  pessoas  procura
transformar as equipes de trabalho em equipes sinérgicas e produtivas que estão inseridas em
um mundo globalizado e competitivo. Nesse sentido propõem-se:

 Maior valorização dos profissionais que tralham e integram o corpo profissional da unidade
(docentes, funcionários e terceirizados);



 Maior  adequação  dos  sistemas  de  gestão  de  pessoas  às  características  da  comunidade
fatecana da nossa unidade, tornando-a mais democrática e interativa;

 Propor uma nova relação de trabalho, buscando a eficiência e qualidade do serviço, com
respeito entre os pares;

 Propor uma gestão mais participativa, incentivando uma ampla e intensa cooperação entre
os profissionais;

 Incentivar a formação e qualificação nos diversos profissionais que trabalham na Fatec
Piracicaba.


