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1. Apresentação 

 Este Plano de Trabalho elaborado faz parte dos requisitos solicitados para 

inscrição para Coordenação de Curso de Alimentos da FATEC – Piracicaba, através 

do Edital de Consulta nº08/2017. 

 Neste ano 2017, a Unidade de Ensino Superior do Centro Paula Souza – CPS 

vem implantando um novo modelo de gestão e novas Normativas estão sendo 

publicadas, que alteram procedimentos de gestão dos cursos. Dentre elas 

Deliberação 38/2017 que regula o processo de ampliação/redução de aulas dos 

docentes. 

 Para a elaboração deste Plano foi considerada a nova conjuntura do CPS e a 

experiência da candidata como coordenadora de curso na Instituição – FATEC – 

Piracicaba e em outra instituição de ensino, preenchendo e acompanhando os 

processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento tanto pelo Conselho 

Estadual de Educação e pelo MEC, assim como por ter conhecimento dos 

procedimentos acadêmicos devido ter exercido a função de diretora acadêmica 

substituta.  

 

2. Sobre a candidata 

 Graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo (1992), 

mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade de São Paulo (1996), 

doutora em Ciências (Energia Nuclear na Agricultura) pela Universidade de São Paulo 

(2001) e pós-doutorado na área de Alimentos pela Universidade de São Paulo (2016).  



 Em 1995 inicie a carreira docente no Centro Universitário da Fundação 

Educacional de Barretos – UNIFEB lecionando a disciplina de Tecnologia de Óleos e 

Gorduras para o curso de Engenharia de Alimentos. 

 Em 2001, após a conclusão do doutorado ministrei aulas (Tecnologia de 

Produtos de Origem Vegetal e Tecnologia de Produtos de Origem Animal) na 

Universidade de Taubaté para o curso de Agronomia e neste mesmo ano passei no 

concurso da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP no Curso de Nutrição 

em Lins onde lecionei diversas disciplinas (bromatologia, tecnologia de alimentos, 

estudo experimental dos alimentos, metodologia da pesquisa em nutrição I e II), além 

de supervisionar estágio na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos trabalhando 

diretamente dentro de indústrias de alimentos, supermercados e com a vigilância 

sanitária.  

 Em 2010 ministrei as disciplinas de Bromatologia e Tecnologia de Alimentos na 

Faculdade de Americana – FAM no curso de Farmácia. 

 No ano de 2012 através de concurso publico para professor substituto assumi 

as disciplinas de Bromatologia e Análise de Alimentos na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG).  

 Desde setembro de 2012 é professora FATEC – Piracicaba “Dep. Roque 

Trevisan”, tendo ministrado aulas nos cursos de Tecnologia em Agroindústria, 

Tecnologia em Biocombustível e Tecnologia em Alimentos. Tem experiência na área 

de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de 

Origem Vegetal e Análise de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Tecnologia de Frutas e Hortaliças, análise físico-química e desenvolvimento de 

produto. 

 Em 2014 também ministrei aulas no curso de Gastronomia (disciplina - 

Introdução a harmonização e técnicas sensoriais) da UNIMEP. 

 Em termos de Gestão Acadêmica foi Coordenadora do Curso de Nutrição da 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP – Campus Lins (2015 a 2017), 

participando dos Colegiados de Curso, Faculdade e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão - CONSEPE, entre outras comissões desta universidade. Atualmente sou 

coordenadora do Curso de Tecnologia em Agroindústria da Fatec Piracicaba (2016 – 

2017), presidente da Comissão Própria de Avaliação, Membro do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Tecnologia em Alimentos e da Comissão de Iniciação 

Científica da Fatec Piracicaba. 

 

Currículo na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/6620346543784657 

 



3. Diagnostico e Análise do Curso 

 O curso de Tecnologia de Alimentos foi autorizado pelo CEE/SP parecer CD 

038/2014, iniciando as suas atividades no 2º semestre de 2014 com 40 vagas 

semestrais para o período matutino, substituindo o Curso de Tecnologia em 

Agroindústria em extinção. No 2º semestre de 2016 o curso é reconhecido pelo 

CEE/SP através da Portaria CEE-GP 355 de 04/11/2016, por um período de três de 

ano, portanto até novembro de 2019. 

 A primeira turma formou no 1º semestre de 2017. Com o curso implantado e 

reconhecido a atual coordenação e o Núcleo Docente Estruturante (do qual a 

candidata faz parte) vem estudando o propondo ajuste ao Projeto Pedagógico do 

Curso, visando uma maior dinâmica acadêmica e a sua atualização ás competências 

profissional.  

 Com base neste retrospecto e nos índices candidato/vaga vestibular, taxa de 

evasão, taxa de concluinte e Porcentual de Progressão que podem ser levantados 

para o curso será exposto o Plano de Trabalho. 

 

4. Plano de Metas 

 A missão institucional do Centro Paula Souza é de “promover a educação 

profissional pública dentro de referências de excelência, visando ao atendimento das 

demandas sociais e do mundo do trabalho”. Dentro deste contexto a FATEC 

Piracicaba tem como foco “Formar profissionais competentes e éticos, capazes de 

enfrentar desafios na busca de desenvolvimento tecnológico, social e econômico”. 

 O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos pertence ao Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia e seu campo de atuação profissional abrange desde indústria de 

alimentos, laboratórios de análise de alimentos, estabelecimentos produtores de 

alimentos, desenvolvimento de produtos, controle de qualidade de alimentos, 

instituição de pesquisa, entre outros. 

 O Plano de desenvolvimento acadêmico deve estar pautado no princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. A missão fim dos cursos da 

FATECs é o ensino, porém alicerçados a pesquisa e extensão, além disso, o 

conhecimento é dinâmico e deve ser repensado continuamente. 

  Em termos de ensino pretendo continuar as discussões da reformulação do 

Projeto Pedagógico do Curso, favorecendo a aproximação teoria e prática, 



estimulando a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade dando uma visualização 

maior do conjunto de atribuições e competências na formação profissional. 

 A transformação da sociedade faz refletir sobre novas maneiras de facilitar o 

ensino - aprendizagem, portanto promover discussões e capacitação docente nestas 

novas metodologias e como implanta-las, se faz necessário. 

 Fortalecer o programa de monitoria como auxílio aos discentes.  

 Outro ponto a ser analisado são os índices taxa de evasão, taxa de concluinte 

e Porcentual de Progressão. Para tanto melhorar estes índices deve-se avaliar as 

possibilidades do aluno entrar em fase utilizando os recursos regulamentares de 

solicitação de exame, turma especial, classe extra. 

 Propor a formação de uma comissão de apoio ao vestibular e divulgação do 

curso. 

 Aprovar os planos de ensino e acompanhar a sua execução e lançamento de 

frequência e orientar os alunos de seus deveres e direitos.  

 Em 2019, o curso deve passar pelo processo de renovação de 

reconhecimento, sendo necessário o preenchimento das documentações obrigatórias 

e acompanhamento do processo. Para tanto manter as informações atualizadas facilita 

a o preenchimento do mesmo   

Quanto a Pesquisa incentivar professores e alunos a participar do Programa de 

Iniciação Científica da FATEC – Piracicaba e do Centro Paula Souza com solicitações 

de bolsa do Programa PIBIT. 

Propor e implantar o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Quanto à extensão promover cursos de extensão universitária, e avaliar e 

propor ações de extensão que possam ser feita com a comunidade. 

 Continuar com a atuação junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar, 

participando das discussões e ações referente a promoção da alimentação saudável. 

Continuar com os eventos Agroin Fatec/ Alimentec, fortalecendo a sua 

divulgação. Promover e incentivar a participação na Semana Acadêmica, e visitas 

técnicas. 



 Fortalecer as ações de parcerias e estágios com empresas do setor de 

alimentos. 

 Fazer um levantamento do perfil do aluno: se trabalha na área, onde já 

trabalhou, qual a sua experiência anterior ao curso, para melhor direcionamento dos 

mesmos para vagas de estágios e contatos com empresas. 

Quanto à infraestrutura propor a compra de equipamentos necessários e fazer 

o processo de solicitação dos mesmos. 

Outro ponto essencial que deve ser colocado é a necessidade de um auxiliar 

docente para o laboratório de alimentos, este ponto depende de decisões superiores, 

cabendo apenas formalizar o pedido. 

 

5. Considerações Finais 

Mas para que estas ações possam ser efetivadas a necessidade de um 

trabalho conjunto baseado no dialogo e respeito entre todos envolvidos professores, 

alunos, funcionários e comunidade externa. Reuniões, discussões e tomadas de 

decisões conjuntas fortalece o grupo, une os corações e torna o ambiente de trabalho 

e estudo, mas prazeroso.  


