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“Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos 
para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos 

ser, não somos o que iremos ser... mas Graças a Deus, 
não somos o que éramos”. 

 
“Inteligência e caráter: eis o objetivo da verdadeira educação”. 

Martin Luther King 
líder do movimento dos direitos civis dos negros 

nos Estados Unidos e no mundo 

 
  

https://pensador.uol.com.br/autor/martin_luther_king/
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1. APRESENTAÇÃO 

No presente Plano de Gestão apresentarei meu curriculum profissional e as 

principais atividades desenvolvidas no Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” desde 2007, assim como as metas e as ações estratégicas propostas 

para a Direção da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba – FATEC Carapicuíba no 

período de 2018 a 2021 e os princípios norteadores desta gestão – Inclusão Social, 

Qualidade no Ambiente de Trabalho e Melhorias Contínuas na Educação 

Tecnológica. 

Nesta perspectiva a proposta estará alinhada com a Missão, Visão, Valores e 

Diretrizes do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, conforme o 

Plano de Desenvolvimento Institucional: 

 

MISSÃO 

Promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência 

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

VISÃO 

Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento 

humano e tecnológico adaptado às necessidades da sociedade. 

VALORES 

Formar profissionais éticos e cidadãos, sintonizados com a sociedade em que 

vivem, promovendo a inclusão social e uma cultura voltada para a sustentabilidade e 

para a paz. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

- Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho 

- Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza 

(stakeholders) 

- Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e 

aprendizagem 

- Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos 

financeiros disponíveis 

- Celeridade e efetividade na prestação de serviços 

- Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, 

capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação 
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- Promover a cultura de inovação e empreendedorismo 

- Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição 

Ampliar a oferta da educação profissional 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

- Aperfeiçoar continuamente os processos de planejamento, gestão e as 

atividades operacionais/administrativas 

- Estimular e consolidar parcerias (internas e externas), sinergias e a inovação 

tecnológica 

- Manter a adequada infraestrutura e atualizados os laboratórios e 

equipamentos didáticos-pedagógicos 

- Promover capacitações e atualizações dos servidores, para assegurar a 

qualidade e a eficiência da educação profissional 

- Garantir processos de avaliação institucional que viabilizem a métrica e 

identificação dos resultados do Centro Paula Souza 

- Implantar programas que busquem melhorias contínuas dos resultados da 

instituição 

- Identificar novas tecnologias e demandas para planejamento e implantação 

de novos cursos e iniciativas 

- Promover aplicação da tecnologia e estimular a criatividade para o 

desenvolvimento de competências humanas e organizacionais 

- Captar recursos financeiros externos para realizações de projetos estratégicos 

quando não disponíveis no orçamento da instituição 
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Colimado a tais premissas, o Plano de Gestão avaliará os pontos fortes e os 

pontos fracos da Fatec Carapicuíba, para então planejar o gerenciamento para o 

período de 2018-2021. 

Tenho consciência que as propostas presentes no Plano de Gestão 2018-2021 

representam um grande desafio, pois (re) orientam a Fatec Carapicuíba para uma 

gestão inclusiva, participativa e empreendedora - tendo em vista uma sociedade que 

se democratiza e se transforma rapidamente. A gestão participativa objetiva 

proporcionar um grande ganho técnico para os Cursos Superiores de Tecnologia, 

Docentes, Discentes e Servidores Técnico-Administrativos estabelecendo uma linha 

clara e coesa de trabalho. Igualmente visa minimizar a ação de grupos internos 

isolados e reaproximar o Corpo Docente e Discente para a aprimoramento e 

reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia, de acordo com os objetivos 

estratégicos do Centro Paula Souza, para que estes atendam as reais necessidades 

dos Discentes no mercado de trabalho.  

Para enfrentar tal desafio, é com muita segurança que afirmo que este Plano 

está fundamentado em três bases de sustentação: 1) minha significativa experiência 

profissional de 25 anos na área da Educação, sendo 10 anos dedicados ao Centro 

Paula Souza, comprovados no Curriculum Vitae e documentação anexos; 2) nos 

estudos por mim realizados em Programas de Pós-Graduação e Cursos de Extensão 

voltados às áreas da Educação Tecnológica, Inovação Tecnológica e Gestão do 

Ensino Superior, também anexos a este Relatório, e finalmente, 3) nos conhecimentos 

teóricos adquiridos na área de Gestão Educacional, explicitada em estudos e 

pesquisas de autores como Cipriano Luckesi, Michelangelo Trigueiro, Peter Drucker, 

Peter Senge, Philip Kotler e Sylvia Vergara entre outros pensadores contemporâneos. 
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1.1. APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 

 MARCIA LUIZA PIRES DE ARAÚJO 

LINHA DO TEMPO – CENTRO PAULA SOUZA (2007 A 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum Lattes – Resumo 
Endereço: http://lattes.cnpq.br/7046813577271190 

Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP 

(2013). Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - 

USP (2008). Pedagoga pela Universidade Ahembi-Morumbi (1996). Pesquisadora do NIEPHE 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Faculdade de 

Educação da USP (2013). Uma das finalistas do IV Concurso Nacional para Dotação de 

Pesquisas - Área: Relações Étnicas e Educação, promovido pela Fundação FORD, ANPED e 

Ação Educativa (2008). Atualmente é Diretora da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba 

do Centro de Educação Tecnológica PAULA SOUZA autarquia governamental do Estado de 

São Paulo. Atua como Docente no Ensino Superior. Temas de Pesquisa: Métodos para 

Pesquisa Acadêmica; Relações Étnicas na Educação; Gestão de Pessoas; Gestão 

Estratégica da Educação Tecnológica; História da Educação; Gestão do Ensino Superior. 
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Dados Pessoais 

Sexo Feminino  

Cor ou Raça Preta  

Filiação Hugo Pires Araújo de Campos e Laura Pires Araújo de Campos 

Nascimento 25/07/1964 - São Paulo/SP - Brasil 

Carteira de Identidade 14370861-2 SSP - SP 

CPF 073.729.958-41  

Endereço residencial 
Rua Dr Silvio Dante Bertachi 928 - Vila Sonia - São Paulo 
05625001, SP - Brasil 

Endereço profissional 

Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba 
Avenida Francisco Pignatari, 650 
Vila Gustavo Correia – Carapicuíba CEP 06310390 
SP – Brasil Telefone: (11) 4184-8404 

Endereço eletrônico E-mail para contato: f143dir@cps.sp.gov.br 

 

Formação Acadêmica / Titulação 

2009 - 2013 Doutorado em Educação 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP, Brasil 
Título: A ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS NEGRAS PAULISTAS 
(1920-1940), Ano de obtenção: 2013 
Orientador: Cecilia Hanna Mate   
FE/USP - Conceito 06 (seis) na avaliação CAPES. 
Palavras-chave: Educação, História da Educação, Historiografia, Escola 
Nova, Direito social e biológico  
Áreas do conhecimento: Educação, História da Educação 

2005 - 2008 Mestrado em História da Educação e Historiografia.  
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP, Brasil 
Título: A ESCOLA DA FRENTE NEGRA BRASILEIRA NA CIDADE DE 
SÃO PAULO, Ano de obtenção: 2008 
Orientador: Maurilane de Souza Biccas 
Áreas do conhecimento: História da Educação  

1992 - 1996 Graduação em Pedagogia.  
Universidade Anhembi Morumbi, UAM, Sao Paulo, Brasil 
Título: HABILITAÇÃO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (RH)  
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Formação Complementar 

2017 - Atual ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA - MODALIDADE À 
DISTÂNCIA (Carga horária prevista: 400h; Decreto nº 5.800/2006 Ministério da 
Educação-MEC; Edital Nº 288 de 17/07/2017) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO – UNIFESP; UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 
Palavras-chave: Gestão Pública / Gestão da Educação Pública 

2011 - 2012 MBA em GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCAÇÃO. (Carga horária: 400h). 
VERIS FACULDADES, VERIS-IBTA, Brasil 
Título: GESTÃO EDUCACIONAL EM FACULDADES DE TECNOLOGIA 
Orientador: PROFª DRA TEREZINHA COSTA 
Palavras-chave: Administração Educacional 

2011 - 2011 Curso de curta duração em Curso de Formação de Gestores. (Carga horária: 40h). 
CEETEPS /CESU 
Palavras-chave: Administração Educacional 

2008 - 2008 Extensão universitária em LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - ENSINO SUPERIOR. 
(Carga horária: 80h). 
CEETEPS/CESU 
Palavras-chave: Administração Educacional 

2002 - 2002 Extensão universitária em Inclusão de crianças com necessidades especiais. 
(Carga horária: 58h). 
Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP 
Sao Paulo, Brasil  

Atuação Profissional 

Vínculo 
institucional 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - 
CEETEPS 

2014 - Atual DESIGNAÇÃO “PRÓ-TEMPORE” 
DIRETORA - FACULDADE TECNOLOGIA CARAPICUÍBA 
Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva  

2011 - 2012 COORDENADOR CURSO GESTÃO EMPRESARIAL FATEC ZS 
Carga horária: 8, Regime: Parcial 
Outras informações: 
2012 – COORDENADORA DO CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 
ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE. PARCERIA DA SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ASSOCIAÇÃO LARAMARA, 
CENTRO PAULA SOUZA, FATEC ZONA SUL E FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA - FAT. 
Capacitação de profissionais das áreas das Ciências Humanas e Biológicas para 
atendimento às necessidades de pessoas com deficiência visual parcial ou total de 
acordo com as exigências do MINISTÉRIO DA SAÚDE - Portaria SAS/MS Nº 
3.128/2008. 

2008 - Atual DOCENTE - ASSOCIADA II - FATEC ZONA SUL 
Carga horária: 8, Regime: Parcial 
Docente das disciplinas: 1. Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica 2. 
Métodos para a Produção de Conhecimentos 3. Projeto de Graduação (TCC) 4. 
Gestão de Pessoas 5. Comunicação Empresarial 

2007 - 2014 DIRETORA ACADÊMICA - FATEC ZONA SUL 
Carga horária: 40, Regime: Integral 
Diretora Acadêmica. Responsável pela Coordenação Administrativa-Pedagógica da 
Faculdade de Tecnologia da Zona Sul.  
Atribuições: coordenar, supervisionar e controlar o planejamento, a execução e a 
avaliação das atividades relacionadas à estrutura pedagógica-acadêmica e 
administrativa da Faculdade. 
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Prêmios e Títulos 

2017 1º LUGAR CATEGORIA SAÚDE E SEGURANÇA - FETEPS - 11ª FEIRA 
TECNOLÓGICA DO CENTRO PAULA SOUZA 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Eixo 07 – Saúde e Segurança 
IOT PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM ALZHEIMER 

2016 UNIVERSIDADE DESTAQUE DA CAMPUS PARTY BRASIL 2016, 
Campus Party Brasil Tecnologia e Inovação 

2016 1º LUGAR CATEGORIA SAÚDE E SEGURANÇA - FETEPS - 10ª FEIRA 
TECNOLÓGICA DO CENTRO PAULA SOUZA 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Eixo 07 – Saúde e Segurança 
ROBÔ BÍPEDE DE AUXÍLIO A TRATAMENTO DE AUTISMO 

2005 CONCURSO NACIONAL PARA DOTAÇÃO DE PESQUISAS 
Linha de Pesquisa: Relações Étnicas e Educação 
Fundação FORD; Ação Educativa; ANPED 

 
Produção / Capítulos de livros publicados 

Araújo, Marcia. A escola da Frente Negra Brasileira In: Negro e Educação.07 Ed.São 
Paulo: Ação Educativa, 2008, v.04, p. 05-105. 
Referências adicionais: Brasil/Português.  
Desde 1999 a Ação Educativa e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPEd), com o apoio financeiro da Fundação Ford, organizam concursos de 
dotações para pesquisa visando produzir conhecimentos em educação dirigidos à temática 
étnico-racial. Para a edição do ano de 2006 do Concurso “Negro e Educação” foram 
selecionados, entre 220 inscrições, 16 pesquisas de diferentes regiões do país, entre elas, o 
estudo sobre as escolas dos movimentos sociais paulistas apresentado por Márcia Luiza 
Pires de Araújo. O concurso visa incentivar a produção de conhecimento em educação 
voltada para a temática étnico-racial e contribuir para a superação das desigualdades que 
marcam a história brasileira, particularmente aquelas que se registram no âmbito 
educacional.  

 ARAÚJO, Marcia.; Silva, Geraldo (Geraldo da Silva). Da Interdição Escola às Ações 
Educacionais de Sucesso: Escolas dos Movimentos Negros e Escolas Profissionais 
In: História da Educação do Negro e outras histórias.03 ed.Brasília : MEC - Ministério da 
Educação e Cultura, 2005, v.02, p. 65-85. 
“História da Educação do Negro e outras histórias” é o título da sexta publ icação da 
Secretaria de Educação Continuidade, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), voltada 
para a promoção da igualdade racial. O livro traz novos dados sobre a exclusão da população 
negra do sistema educacional e mostra as alternativas criadas pelo movimento social negro 
para o enfrentamento das desigualdades.  
O livro, promovido pelo Ministério da Educação, tem como parceiros a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Faz parte da coleção Educação para Todos, da qual já foram 
publicados os volumes: Educação de jovens e adultos: uma memória contemporânea 1996-
2004; Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/2003; Construção 
coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos; Educação popular na América Latina: 
diálogos e perspectivas; e Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas. 
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II. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE - ANÁLISE DOS PONTOS FORTES 

E PONTOS FRACOS DA FATEC-CARAPICUÍBA 

O presente Diagnóstico observou o que a Fatec Carapicuíba oferece (Ensino, 

Pesquisa e Extensão), como ela oferece (Qualidade e Produtividade), para quem ela 

oferece (Alunos, Funcionários, Docentes, Colaboradores, Setor Produtivo e outras 

Unidades), com o que ela oferece (Tecnologia, Pessoal, Recursos próprios ou de 

terceiros, Fornecedores), para se ter uma ideia clara das vantagens e dos seus fatores 

críticos. 

Os pontos fortes são características internas positivas, de destaque na Fatec 

Carapicuíba, que a favorecem no cumprimento da sua Missão. Os pontos fracos são 

características internas que a prejudicam no cumprimento do seu propósito e que 

demandam ações para serem fortalecidos. 

Este diagnóstico foi realizado em conjunto com os Funcionários, 

Coordenadores, Docentes, Representantes Discentes e Público Externo por meio de 

reuniões pedagógicas, administrativas e de planejamento realizadas na atual gestão, 

no período de Julho/2014 a Março/2018. Já as ações estratégias que serão 

empreendidas no período de Agosto/2018 a Agosto/2021 foram planejadas com o 

objetivo de manter e aperfeiçoar os resultados alcançados até o momento, e fortalecer 

os pontos fracos, de acordo com o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e o 

Regimento das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza  

Nesta perspectiva adotamos o Ciclo SDCA (Plan, Do, Check, Action) ou Ciclo 

PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir). Este método iterativo de gestão é utilizado 

para o controle e melhoria contínua dos processos permitindo, entre outros benefícios: 

a) a participação de todas as pessoas no processo de melhorias e na estabilização 

dos resultados; b) a padronização da linguagem e aperfeiçoamento da comunicação 

e c) revisão e aprendizagem contínua. 

Levando em consideração que as melhorias propostas para a Fatec 

Carapicuíba serão de curto (imediato), médio (semestral) e longo (anuais) prazo, 

iniciaremos este Plano apresentando inicialmente as metas, para cada aspecto 

analisado.  
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Em seguida apresentaremos as ações estratégicas e o plano de 

gerenciamento, especificando um cronograma para o período de 04 anos, 

considerando, inclusive, as devidas revisões, pois as demandas sobre a Educação 

Tecnológica mudam constantemente em função da sociedade na qual está inserida. 

 

TABELA 01. PONTOS FORTES X PONTOS FRACOS - ASPECTOS ANALISADOS 
 

ITEM ASPECTOS ANALISADOS 

1 GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA 
Administração geral e processos decisórios 
Gestão estratégica; sistema de planejamento 
Relacionamento com os usuários, Alunos, Docentes, Funcionários e Fornecedores 
Normas, padrões e procedimentos 

2 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA 
Equipamentos de forma geral utilizados para o ensino, pesquisa e administração 
Instalações elétricas, hidráulicas, utilidades e de segurança 
Redes internet 
Modernidade e atualização 
Acervo bibliográfico 

3 ESPAÇO FÍSICO 
Circulação interna, fluxos internos, estacionamentos 
Iluminação, limpeza e arrumação 
Proteção e segurança pessoal e patrimonial 
Acessibilidade no campus 

4 ENSINO E PESQUISA 

5 PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

6 PESSOAS 
Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 
Diretores e Coordenadores preparados para Gestão de Pessoas 
Satisfação dos Docentes, Discentes e Funcionários de forma geral 

7 MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Gestão da proteção ambiental 
Programas de economia de energia, de água e de insumos 
Reciclagem de resíduos 

8 IMAGEM DA INSTITUIÇÃO 
Comunicação entre Equipe de Gestão, Funcionários, Docentes e Alunos 
Comunicação escrita, circulares, etc. 
Comunicação verbal 
Providências e respostas às reclamações e sugestões 
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2.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA 

PONTOS FORTES 

Abertura e dinamismo 

Apoio da CESU/CEETEPS 

Boa estrutura administrativa 

Bom ambiente de trabalho 

Comprometimento do Corpo Diretivo, Coordenação e do Quadro Funcional com as metas 
da unidade 

Diretrizes da alta administração são claras 

Disponibilidade para estabelecer parcerias 

Possibilidade de colaborar e propor ações conjuntas com a comunidade acadêmica e 
externa em geral 

Readequação dos Processos de Diploma, Treinamento dos Servidores Técnico-
Administrativos e mudança dos locais de trabalho 

Onze Servidores Técnico-Administrativos (60% da equipe) realizaram cursos de 
capacitação presenciais e/ou online, resultando na melhora das ações administrativas para 
o cumprimento dos objetivos da unidade e melhora na comunicação entre os 
departamentos e as pessoas (Tabela 01). 

 

PONTOS FRACOS 

Comunicação entre Departamentos 

Política de reconhecimento dos bons profissionais (Servidores Técnico-Administrativos e 
Cargos de Confiança/Plano Carreiras CEETEPS) 

Melhorias nas estruturas administrativas são lentas; demandam licitações, pregões e 
autorizações complexas 

Não há reposição de funcionários há 04 anos (CEETEPS); funções técnicas são 
desenvolvidas por Estagiários 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Atualização dos Processos Funcionais de todos os Docentes (Histórico Funcional, 
Grade Horária, Anexo I, Quinquênios) 

2. Reuniões Sistemáticas com Coordenadores, Docentes, Servidores Técnico-
Administrativos e Representantes de Turma (Discentes) para melhorias na 
Comunicação Institucional e na construção do Planejamento Estratégico 

3. Integração entre os Departamentos: Diretoria Administrativa, Diretoria Acadêmica, 
Coordenação e Suporte Técnico em Informática 

4. Instalação de filtro d’água na Sala dos Professores (já possui Máquina de Café, 
Geladeira, TV de 50’ e internet Wifi) visando oferecer maior conforto aos Docentes. 

5. Após a solicitação da Fatec Carapicuíba, em 2016 a Prefeitura de Carapicuíba 
realizou “Obra Emergencial” para reconstrução das paredes do córrego próximo à 
Rua Francisco Pignatari. A Prefeitura realizou a limpeza no córrego e ampliou as 
galerias para liberar o acesso da água, evitando a ocorrência de novas enchentes. 
Outras solicitações em andamento: construção da Passarela Bulevard, que 
integrará o centro da cidade, os terminais de transporte coletivo e a Fatec 
Carapicuíba; continuidade das obras viárias e de trânsito, para diminuição dos 
congestionamentos de veículos (semáforo, faixa de travessia de pedestres, rampas 
para acessibilidade e bolsão para estacionamento de veículos dos Alunos); aporte 
na segurança pública (Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana) 

6. Onze Servidores Técnico-Administrativos (72% da equipe) realizaram cursos de 
capacitação presenciais e/ou online, resultando na melhora das ações 
administrativas para o cumprimento dos objetivos da unidade e melhora na 
comunicação entre os departamentos e as pessoas (conforme Tabela 01). Os 
demais Servidores Técnico-Administrativos serão motivados e envolvidos nas 
próximas capacitações internas (Centro Paula Souza) ou externas.  
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TABELA 01. CURSOS DE GRADUAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO 
REALIZADOS – SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

(2014 a Atual; Presenciais e/ou EAD) 

NOME CURSOS REALIZADOS 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(Horas) 

PROF. MARCIA ARAÚJO 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE 

SUSTENTABILIDADE / CETEC/CEETEPS 
12/10/2016 16 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: FUNDAMENTOS E 
TÉCNICAS / Programa Brasil Profissionalizado/CETEC 

17/10/2016 a 
17/11/2016 

40 

ALINE FERREIRA DA SILVA 

MOOC - Gestão de Pessoas 
GEAD / CETEC 

15/07/2016 30 

CANVAS - DESENHANDO SEU PROJETO COMO 
NEGÓCIO - GEAD / CETEC 

15/10/2016 08 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) – 

NPSO/CEETEPS 
16/09/2016 20 

CARLOS H. 
ETECHEBEHERE 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) – 

NPSO/CEETEPS 
15/09/2015 20 

Treinamento URH / SP-PREVCOM -CETEC 11/08/2016 08 

Treinamento no Sistema de Grade Horária Fatec – 
URH/CEETEPS 

17/11/2016 04 

MOOC - Gestão de Pessoas 
GEAD / CETEC 

21/11/2016 30 

CELSO TADEU RIBEIRO 
MOOC - Gestão de Pessoas 

GEAD / CETEC 
22/11/2016 30 

CINTIA AP. CALEGARE 
Curso de Secretariado - FAPEMIG (Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de MG) 
16/11/2016 10 

EVERTON CHAGAS Gamificação na Educação 07/03/2018 04 

JESSICA R. F. D. MADEIRA 

Curso MOOC - Gestão de Pessoas 

GEAD / CETEC 
17/11/2016 30 

Auto Instrucional Recursos Humanos – FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS 

13/08/2016 15 

JULCILEIA DE PIERRI 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) – 
NPSO/CEETEPS 

16/09/2016 20 

Mercado de Trabalho - GEAD 21/06/2015 30 

MOOC - Gestão de Pessoas 
GEAD / CETEC 

21/11/2016 30 

Reuniões Produtivas - CEETEPS 25/09/2015 04 

REGINA CELIA NOGUEIRA 

Curso Superior de Graduação em Tecnologia em 
Logística 

21/08/2015 2.800 

Programa Procedimentos e Estratégias - Ciclo 1 - Setor 

de Diplomas (CESU) 
07/04/2016 06 

Mala Direta no Word 2007 - TI na Educação CETEC 06/09/2016 40 

TIAGO MATIAS S.  SILVA 

Treinamento URH / SP-PREVCOM - CETEC 17/11/2016 04 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) – 
NPSO/CEETEPS 

16/09/2016 20 

MOOC - Gestão de Pessoas 
GEAD / CETEC 

21/11/2016 30 

VANESSA P. S. LOPES 

Inglês A1 – Santander 16/09/2016 60 

Programa Procedimentos e Estratégias - Ciclo 1 - Setor 
de Diplomas (CESU) 

07/04/2016 06 
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2.2. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA 

PONTOS FORTES 

Atualização dos equipamentos de 08 (oito) Laboratórios (aquisição Notebooks/CEETEPS) 

Boa infraestrutura de salas, equipamentos e acessórios para o desenvolvimento das 
atividades 

Infraestrutura de comunicação e computação (hardware e software) atualizada 

Laboratórios de Informática adequados; Laboratórios de Pesquisa atribuídos por Curso; 
qualidade dos Laboratórios  

Laboratórios de Línguas Estrangeiras 

Organização e infraestrutura (tem credibilidade) 

Implantação do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) com os seguintes Laboratórios de 
Pesquisa: Laboratório de Jogos Digitais, Laboratório de Robótica; Laboratório de 
Desenvolvimento em TI ADS/SI; Laboratório de Logística. O NIT foi inaugurado no dia 
12/11 pelo Prof. Osvaldo Massambani, Diretor do INOVA/Paula Souza 

Implantação do Núcleo de Iniciação Científica – NIC. Projeto em andamento: Big Data 

 

PONTOS FRACOS 

Falta de equipamentos audiovisuais adequados para os eventos de grande porte 
(Palestras, Seminários, Atividades Culturais e Musicais) 

Falta de reposição de equipamentos / Sucateamento dos equipamentos pelo desgaste 
natural / Houve furtos no Laboratórios de Línguas Estrangeiras 

Necessidade de ampliação e atualização do acervo da Biblioteca e infraestrutura de 
pesquisa em geral 
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INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Ampliação da infraestrutura de informática (configuração de 80 novos 
computadores; melhorias na rede elétrica e lógica; melhorias nas condições para 
navegação da Internet ) 

2. Ampliação da infraestrutura de audiovisuais para os Laboratórios, Auditório e 
Biblioteca (infraestrutura de pesquisa em geral) 

3. Melhorias na Rede INTRAGOV (tecnologia MPLS - Multiprotocol Label Switching; 
fibra ótica; 16MB dedicado nos Blocos III e IV) 

4. Melhorias da infraestrutura de Informática e Internet para os Laboratórios do NIT e 
NIC 

 

FATEC CARAPICUÍBA GANHA INCUBADORA DE  

STARTUPS DE TECNOLOGIA DIGITAL 

Site do CPS - 10 de Novembro de 2016 (Atualizado em 16/11/2016) 

O Centro Paula Souza inaugurou neste sábado, 12, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Faculdade de 
Tecnologia do Estado (Fatec) Carapicuíba. Com o apoio da Agência Inova Paula Souza, o local funcionará como 
uma incubadora de projetos de Alunos, Professores, empresas parceiras e comunidade em geral na área digital. 

O NIT atuará em seis modalidades de trabalho, nos segmentos de robótica, jogos digitais, realidade virtual, 
captura de movimento, gamificação e apps & sistemas. O núcleo contará ainda com uma aceleradora de 
projetos, a Top Startups, que vai oferecer mentoria e consultoria sobre negócios, empreendedorismo, apoio 
financeiro, jurídico e contábil, além de promover rodadas de negócios com investidores. 

A iniciativa será liderada pelo coordenador do curso de Jogos Digitais da Fatec Carapicuíba, Alvaro Gabriele 
Rodrigues. Ele explica que o NIT também deverá desenvolver projetos colaborativos em parceria com empresas 
de tecnologia. “É uma oportunidade para os estudantes terem uma experiência prática antes de entrarem no 
mercado de trabalho. Eles terão contato tanto com o meio profissional quanto com as práticas de 
empreendedorismo”, afirma. 

Robô  

O primeiro projeto que será incubado no NIT é o Robô bípede de auxílio a tratamento de autismo, vencedor da 
categoria Saúde e Segurança da 10ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps). 

O núcleo foi inaugurado durante o Simpósio de Gestão e Tecnologia (Simgetec) da Fatec Carapicuíba, que 
ocorreu entre os dias 9 e 12 de novembro. A programação do evento contou com apresentação de trabalhos de 
Alunos e palestras sobre temas como neurociência, marketing digital e empreendedorismo. Confira perfil do 
projeto Top Startups no Facebook.  

 

Entre os vencedores da 10ª Feteps, Robô bípede de auxílio a tratamento de autismo será o primeiro projeto incubado no NIT da Fatec 
Carapicuíba. 

Fonte:http://www.cps.sp.gov.br/noticias/2016/novembro/10_fatec-carapicuiba-ganha-incubadora-de-startups-de-tecnologia-digital.asp 

Figura 01. Fatec Carapicuíba ganha incubadora de Startups de Tecnologia Digital (2016) 

  

http://www.cps.sp.gov.br/noticias/2016/outubro/21b_feteps-termina-com-premiacao-dos-melhores-projetos-de-etecs-e-fatecs.asp
https://www.facebook.com/topstartups/
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2.3. ESPAÇO FÍSICO 

PONTOS FORTES 

A construção do novo prédio da FATEC (2012) aumentou o espaço físico em geral 

Área física planejada e integrada (FATEC e ETEC Carapicuíba)  

Áreas verdes 

Boa infraestrutura física, podendo abrigar novos cursos diurnos 

Boa localização geográfica; próxima à Estação de Trem CPTM 

Edificação adequada ao desenvolvimento das atividades didáticas 

Infraestrutura física moderna (Salas de Aula, Laboratórios, Sala dos Professores, Cantina e 
Biblioteca) (Figura 02 e 03) 

 

PONTOS FRACOS 

Biblioteca não comporta crescimento do acervo patrimonial 

Falta adequação das instalações para pessoas com necessidades especiais (Elevador no 
Bloco Administrativo; sinalização tátil de corrimão para Deficientes Físicos) 

Falta adequação das instalações para lazer e atividades esportivas dos Discentes 
(quadras) 

Falta espaço físico para adequação ou ampliação da copa, lavanderia, vestuário para o 
pessoal da limpeza e segurança (terceirizados), e depósito de bens inservíveis  

Falta reforma predial para melhorar os aspectos físicos do campus: sinalização de 
segurança nos estacionamentos; 2ª guarita e abertura do 2º estacionamento; pintura em 
geral. 
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Figura 02. Sala dos Professores com acesso restrito (2018). 
 

  

 

 

 

 

Figura 03. Laboratórios e Salas de Aula com TV, Datashow e Cortinas; Sistema de 
Segurança (32 câmeras) do campus, com monitoramento no CPD; Cantina (2018) 
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ESPAÇO FÍSICO 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Adequação da infraestrutura da Biblioteca (aumentar espaço para Atendimento aos 
Alunos; Arquivo Permanente) 

2. Adequação da infraestrutura de Acessibilidade; adequação da infraestrutura predial 
de acordo com AVCB/Corpo de Bombeiros 

3. Melhorar a comunicação da CIPA e Brigada de Incêndio da CEETEPS/Fatec 
Carapicuíba com os setores responsáveis pela manutenção do Campus 

4. Manutenções e melhorias na estrutura das salas de aula (manutenção de data-
show; cortinas; ventiladores; refrigeração e ar condicionado; pintura) 

5. Incrementar os serviços realizados pela parceria Fatec/Prefeitura de Carapicuíba: 
limpeza mensal do córrego; corte mensal de grama; poda de árvores; campanhas 
semestrais para desratização e desinsetização; iluminação; campanhas de 
Vacinação. 

6. Adequar espaços para construir quadra poliesportiva; copa, lavanderia, vestuário 
para o pessoal da limpeza e segurança (terceirizado); depósito de bens 
despatrimoniados; 2ª guarita e abertura do 2º estacionamento. 
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2.4. ENSINO E PESQUISA 

PONTOS FORTES 

EXAME TOEFL 
A Fatec Carapicuíba foi credenciada no MEC - Ministério da Educação para oferecer 
gratuitamente aos Alunos o Exame TOEFL - Test of English as a Foreign Language. 
Foi classificada como a quinta unidade em “número de exames aplicados”; com relação às 
médias obtidas, é a 4ª unidade no ranking das melhores médias (Tabela 02). 

Atividades Complementares (visitas técnicas, palestras, minicursos, cursos de verão, 
cursos de inverno, ciclos de palestras, cursos de nivelamento) contribuem para a formação 
acadêmica dos Alunos (Tabela 03).  

DEMANDA DE VESTIBULAR 
O Curso de ADS da Fatec Carapicuíba está entre os 10 Cursos Superiores de Tecnologia 
mais procurados do Estado de São Paulo. A demanda média do Vestibular da Fatec 
Carapicuíba é de 05 (cinco) candidatos por vaga oferecida, fato que resulta em Alunos 
mais capacitados academicamente (Tabela 04). 

Central de Estágios na Fatec Carapicuíba, com plantão de atendimento aos Alunos 

Boa oferta de vagas de Monitoria, Estágios e Empregos 

Capacidade de formar Tecnólogos de excelência/ Reconhecidos no mercado 

Corpo Docente composto tanto por profissionais titulados quanto por profissionais com 
vasta experiência profissional no mercado de trabalho 

Qualidade do Corpo Docente (74% são Mestres e Doutores) 

Desempenho positivo dos Alunos inseridos no mercado de trabalho 

Desempenho positivo dos ex-Alunos inseridos nos Programas de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) 

Ensino gratuito e de qualidade 

Formação prático-teórica alinhada com o setor produtivo 

Laboratórios diversificados fortemente engajados em atividades de ensino e pesquisa 

Qualidade dos Cursos (Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS e Curso 
de Logística obtiveram Conceito 04 no ENADE NACIONAL 2014; Curso de Secretariado 
obteve 05 anos de Reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação)  

FATECLOG 
A Fatec Carapicuíba inscreveu 59 trabalhos na FATECLOG - Congresso de Logística das 
Fatec’s do Centro Paula Souza, evento científico promovido pela Fatec Americana (versão 
2016). Em 2017 a Fatec Carapicuíba inscreveu 52 trabalhos na FATECLOG promovido 
pela Fatec Zona Leste. 

FETEPS 
Nas edições 2016 e 2017 recebemos os prêmios de 1º lugar na Categoria Saúde e 
Segurança (Figura 04) 

CAMPUS PARTY 
A Fatec Carapicuíba recebeu o TROFÉU Universidade Destaque por projetos de Alunos 
apresentados na Campus Party Brasil 2016. A unidade foi premiada por ter participado 
com a maior quantidade de projetos inovadores na área de Jogos Digitais entre Alunos de 
diversos institutos de ensino superior de todo o País. Foram expostos seis protótipos de 
ideias desenvolvidas por estudantes de Carapicuíba na Campus Future, área gratuita 
reservada para a exibição dos trabalhos a um público estimado em 120 mil pessoas (Artigo 
publicado em 01/02/2016 no site do Centro Paula Souza em anexo) (Figura 05). 

 

  

https://www.ets.org/pt/toefl/
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PONTOS FORTES (continuação) 

CONIC-SEMESP 
O Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC objetiva estimular a produção de 
conteúdo científico e viabilizar na prática os projetos apresentados pelos Alunos dos 
cursos superiores. A versão 2016 foi realizada na Faculdade ENIAC, no Centro de 
Guarulhos/SP. O Aluno Demis Assumpção da Silva (ADS) recebeu prêmio de 1º lugar na 
categoria “Ciências Exatas e da Terra” e o valor de R$ 3.000 pelo trabalho “Disciplinas na 
plataforma mainframe nos cursos tecnológicos de tecnologia da informação – estudo de 
caso” (Figura 06) 

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
Nos anos de 2015 e 2016 quatro (04) Alunos foram contemplados com Bolsas de Estudos 
pelos Programas de Intercâmbio Internacional do Centro Paula Souza; Banco Santander, 
Fulbright e/ou Ciência sem Fronteiras. 
- Daniele Lopes Bonilha – Curso ADS - Estados Unidos - Fulbright 180 
- Filipe Walter Feitosa da Cunha – Curso ADS - Austrália ATN 184 
- Roseli de Jesus – Curso Jogos Digitais - Estados Unidos - Fulbright 180  
- Wallace Cirilo de Souza Silva – Espanha - Top Espanha 2016/Banco Santander 
Universidades 

 

PONTOS FRACOS 

Evasão (média de 40%) nos Cursos de Tecnologia 

Dificuldade de repor Docentes (Determinados ou Indeterminados) 

Não há Docentes Pesquisadores em Regime de Jornada Integral (RJI) 

 
 

TABELA 02. TOEFL - TOTAL DE TESTES APLICADOS NA FATEC 
CARAPICUÍBA EM 2016 

Universidade Total de testes 
aplicados 

Média - 
Resultado TOTAL DE TESTES APLICADOS 3449   

1. FATEC AMERICANA 329 482,62 

2. FATEC BAIXADA SANTISTA 282 493,41 

3. FATEC INDAIATUBA 237 478,26 

4. FATEC ZONA SUL 197 444,36 

5. FATEC CARAPICUIBA 184 487,04 

6. FATEC ITAPETININGA 176 428,06 

7. FATEC BAURU 162 438,92 

8. FATEC GARÇA 151 407,1 

9. FATEC SÃO BERNARDO DO 
CAMPO 

144 459,54 

10. FATEC SÃO JOSE DOS 
CAMPOS 

133 484,48 

Fonte: Centro Aplicadores do TOEFL-ITP (2016) 

 

  

http://www.fulbright.org.br/content/view/17/74/
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TABELA 03. CURSOS LIVRES DE INVERNO 2016 
FATEC CARAPICUÍBA 

 

CURSO LIVRE DE INVERNO – 2016 DOCENTE 
Arquitetura e Organização de Computadores Carlos Alberto Paiva 
Banco de Dados Rodrigo Bossini 
Banco de dados e Internet  Luis Henrique 
Cálculo Gaspar Pancho 
Comunicação em Língua Portuguesa Valteir Vaz 
Encontrabilidade Thais Lari 
Engenharia de Software para Web Adilson Damasceno 
Escrita Científica  Rosana Del Picchia 
Estatística Antônio S. Abrão 
Estruturas de dados Rodrigo Bossini 
Excel aplicado à Logística Mauro Ohara 
Fundamentos da Matemática Elementar Gaspar Pancho 
Gestão da qualidade Roberto Datrino 
Informática para Assessoria Executiva Andre Lugue 
Inova Paula Souza (Canvas, SCRUM e EPitch) Tarcísio Peres 
Linguagem C++ Rodrigo Bossini 
Linguagem de Programação (Linguagem C) Antonio C. Neto 
Linguagem de Programação (Linguagem C) Andreia Machion 
Matemática Discreta Gaspar Pancho 
Matemática Fundamental Daniele Nardo 
Padrões de Projeto e Sitios de Internet II Claudia Progetti 
Programação em Microinformática Carlos Alberto Paiva 
Programação linear Roberto Datrino 
Programação Orientada a Objetos José Lobianco 
Programação para Dispositivos Móveis Rodrigo Bossini 
Sistemas de Informação Andre Lugue 
Sistemas Operacionais Tiago Filho 
Treino para Maratona de Programação Andreia Machion 
Work JAM (3D) Álvaro Gabriele 

 

Observação: Os Cursos de Inverno estão previstos na Deliberação CEETEPS/12, de 14-12-
2009 (que aprovou o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de 

Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”- CEETEPS) e têm 
como objetivo integrar o Aluno ingressante, aumentando as possibilidades de seu sucesso 

no andamento do curso, e também objetivam contribuir para que Alunos reprovados em 
disciplinas obrigatórias possam retornar à situação “em fase” de seu curso. 

 

TABELA 04. DEMANDA DE VESTIBULAR FATEC 2018-1 
DEZ CURSOS COM MAIOR ÍNDICE DE CANDIDATOS/VAGA 

 

FATEC CURSO PERÍODO VAGAS INSCRITOS DEMANDA 

Fatec Sebrae Gestão de Negócios e Inovação Noite 35 724 20,69 
Marketing Noite 35 584 16,69 

Fatec Zona Leste Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noite 40 660 16,50 
Fatec Osasco Gestão Financeira Noite 40 638 15,95 
Fatec 
Carapicuíba 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noite 40 634 15,85 

Fatec São Paulo Análise e Desenvolvimento de Sistemas Manhã 40 623 15,58 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noite 80 1233 15,41 

Fatec Indaiatuba Gestão Empresarial Noite 40 538 13,45 
Fatec S. B.Campo Automação Industrial Noite 40 529 13,23 
Fatec Sorocaba Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noite 40 509 12,73 

Fonte: http://www.cps.sp.gov.br/fatecs-divulgam-cursos-com-maior-indice-de-candidatos-
por-vaga-do-proximo-vestibular (2017) 

  

http://www.cps.sp.gov.br/fatecs-divulgam-cursos-com-maior-indice-de-candidatos-por-vaga-do-proximo-vestibular
http://www.cps.sp.gov.br/fatecs-divulgam-cursos-com-maior-indice-de-candidatos-por-vaga-do-proximo-vestibular
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ROBÔ DA FATEC CARAPICUÍBA AUXILIA APRENDIZADO DE CRIANÇAS AUTISTAS 

Um robô que anda, fala e propõe desafios para estimular a comunicação e a concentração de crianças com autismo. Batizado 
de Aria, sigla que significa Assistente Robótico de Inclusão ao Autista, o projeto desenvolvido por dois Alunos da Faculdade de 

Tecnologia do Estado (Fatec) Carapicuíba tem como objetivo ser um novo aliado no tratamento dos portadores da deficiência.  
A proposta dos estudantes Lucas Olímpio de Brito, de 19 anos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e 
Wendell Pereira Barreto da Silva, de 22 anos, do curso de Jogos Digitais, foi uma das principais atrações da 10ª Feira 

Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), em outubro, e conquistou o primeiro lugar na categoria Saúde e Segurança . 
Os jovens foram orientados pelo Professor Thiago Xavier de Farias e coorientados pelo Professor João Eduardo Vieira. 
Com sua estrutura formada por peças de filamentos de plástico, projetadas pelos Alunos e modeladas pela impressora 3D do 

Laboratório de Robótica da Fatec, o robô se movimenta e oferece seis jogos digitais educativos, como quebra-cabeças, disputa 
de corrida com personagens, formação de palavras com sílabas e identificação de animais pelos sons. A interação ocorre por 
meio de sensores e uma tela de smartphone. 
Wendell explica que são games especiais, com interface gráfica simples e instruções dadas verbalmente para facilitar a 

compreensão da criança. “Nossa pesquisa constatou que os autistas têm uma enorme atração por tecnologia. Então, elaboramos 
um modelo com características claras de um robô, mas com detalhes que remetem a uma relação mais humana, com olhos, 
pernas, movimentos e voz”, afirma. 

Futura startup 
O robô bípede será o primeiro projeto incubado no recém-inaugurado Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Centro Paula 
Souza, que fica na própria Fatec Carapicuíba. Com o apoio da Agência Inova Paula Souza, o NIT foi criado visando oferecer 

suporte na formação de startups nos segmentos de robótica, jogos digitais, realidade virtual, captura de movimento, gamificaç ão 
e apps & sistemas. 
O próximo passo dos Alunos será a realização de testes em parceria com institutos que tratam de crianças autistas para identificar 

ajustes e aprimorar as funções do robô. “Com o suporte da incubadora e da aceleradora de startups, eles terão mentoria e todo  
o auxílio necessário para lançar a ideia no mercado e tornar o robô acessível para a maior quantidade de pessoas possíveis”, 
conta Xavier de Farias. 

 
Lucas Brito e Wendell Silva durante apresentação do robô bípede na 10ª FETEPS (2016) 

Fotos: Gastão Guedes 

Fonte: http://www.cps.sp.gov.br/noticias/2016/novembro/21_robo-da-fatec-carapicuiba-auxilia-aprendizado-de-criancas-

autistas.asp 

 

 

Figura 04. Robô da Fatec Carapicuíba auxilia o aprendizado de crianças autistas; Premiação 
10º FETEPS  (2016). 

 
  

http://www.cps.sp.gov.br/noticias/2016/novembro/21_robo-da-fatec-carapicuiba-auxilia-aprendizado-de-criancas-autistas.asp
http://www.cps.sp.gov.br/noticias/2016/novembro/21_robo-da-fatec-carapicuiba-auxilia-aprendizado-de-criancas-autistas.asp
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FATEC CARAPICUÍBA GANHA TROFÉU DESTAQUE DE CAMPUS PARTY BRASIL 2016 
A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Carapicuíba recebeu o troféu de Universidade Destaque da Campus Party Brasil 
2016. A premiação ocorreu durante a cerimônia de encerramento do evento, na noite do último sábado, 30 de janeiro, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, zona norte da Capital. 

“O prêmio reconhece a criatividade e o empenho dos Alunos em utilizar a linguagem da realidade virtual dos games para criar 
soluções de mercado em áreas como saúde e educação”, afirma o coordenador de Jogos Digitais da Fatec Carapicuíba, Alvaro 
Gabriele Rodrigues. 

A unidade recebeu o troféu por ter apresentado a maior quantidade de projetos inovadores na área de jogos digitais entre 
Alunos de diversos institutos de ensino superior de todo o País. Foram expostos seis protótipos de ideias desenvolvidas por 
estudantes na Campus Future, área gratuita reservada para a exibição dos trabalhos a um público estimado em 120 mil 

pessoas.  
Simulador para autoescolas 
Rafael Nillo trouxe um simulador de tráfego para auxiliar a aprendizagem em autoescolas. Além de desenvolver o software que 

simula exercícios de baliza e direção de carro e caminhão em meio ao tráfego, ele adaptou na caixa de uma fonte de 
computador todo o sistema eletrônico de controle do veículo, que pode ser conectado a controles de simulação de carro, moto, 
caminhão e ônibus. 

HoloArena: O uso da Holografia em um Jogo Digital 
Vitor Barros, Matheus Dardene e Flavio Guedes produziram um Jogo digital com efeito de holograma a partir da 
técnica Pepper´s Ghost Pyramid para smartphone. Além do processo holográfico, o game responde a entradas com comando 

de voz. 
Batalha de robôs com realidade aumentada  
Bruno Girardi e Michelle Kimura desenvolveram uma “Batalha de robôs reais montados com Arduíno e controlados via controle 

remoto”. Ao mesclar game e robótica, os efeitos e a visualização da batalha são virtuais e aparecem em uma tela de 
smartphone, computador ou TV em realidade aumentada. 
Leitor de Ondas Cerebrais – Game que auxilia na integração entre paciente e cuidador  

Paulo Fabian, Renan Lira e Rodrigo Fenilli apresentaram um Jogo digital controlado por ondas cerebrais via 
dispositivo NeuroSky MindWave, que capta as emissões do usuário e as transforma em inputs na recepção. O game auxilia na 
comunicação com pacientes que sofrem de Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Óculos Angoera – Realidade Virtual  
Guilherme da Silva, Paulo Fontes e Phillipi Unger  desenvolveram um “Óculos de realidade virtual” de baixo custo de produção 
e acessível ao público geral. Equipamento pode ser utilizado nas plataformas mais difundidas entre o público gamer. 

O limite entre a referência e plágio em um jogo digital 
André Vinicius Gois Moreira, Daniel Brandão e Gustavo Pina. Dois modelos de jogos digitais, um com elementos plagiados e 
outro que traz criações originais inspiradas em games consagrados no mercado com a ideia de expor conceitos de referência e 

plágio. 
Simulador de Direção de Baixo Custo Modular 
Rafael da Costa Nillo desenvolveu um “Treinamento de Alunos de Autoescolas” por meio de um game que simula a direção de 

um veículo. O dispositivo faz a análise do comportamento do condutor no trânsito durante o jogo e avalia se ele está 

qualificado para obter a carteira de habilitação.  

 

  

 

 

  

Figura 05. Trabalhos apresentados; Troféu Destaque Campus Party 2016 (2016). 
Fonte: Centro Paula Souza. 
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Figura 06. CONIC / SEMESP 2016. Aluno Demis Assumpção da Silva recebe prêmio de 1º 
lugar na categoria “Ciências Exatas e da Terra”. Fonte: 

http://www.semesp.org.br/site/noticias/conic-semesp (2016) 
  

http://www.semesp.org.br/site/noticias/conic-semesp
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ENSINO E PESQUISA 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Dar continuidade às ações da Equipe de Direção (Diretores e Coordenadores de 
Curso) para diminuir a EVASÃO. 
A Diretoria Acadêmica realizou um estudo sobre os Alunos que tiveram a matrícula 
cancelada nos anos anteriores (2014, 2015 e 2016), por meio dos dados do 
Sistema SIGA. Estes Alunos foram chamados para prestar novamente o processo 
seletivo Vestibular, solicitar o Aproveitamento de Estudos das disciplinas cursadas 
e concluir as disciplinas faltantes. Com esta ação, a Fatec Carapicuíba conseguiu 
recuperar 47 matrículas (na maioria dos casos os Alunos deviam 01 disciplina ou 
Trabalho de Graduação para integralizar o curso). 

2. Dar continuidade e aprimorar os Programas NIC (Núcleo de Pesquisa e Iniciação 
Científica) e NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), e possibilitar aos Alunos um 
complemento à sua formação acadêmica através do desenvolvimento de pesquisas 
que estimulem a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisas científicas. 

3. Aumento no número de Visitas Técnicas, Palestras, Cursos de Verão, Cursos de 
Inverno e eventos acadêmicos, entre outras atividades complementares que 
contribuem para a formação acadêmica e profissional do Aluno  

4. Realizar Concursos Públicos para Servidores Administrativos, Auxiliar Docentes e 
Docentes (de acordo com as deliberações do CEETEPS). 

5. Dar continuidade e aprimorar as ações de divulgação do Vestibular. 
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2.5. PROGRAMAS DE EXTENSÃO, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

PONTOS FORTES 

Cursos de extensão, trabalhos voluntários (comunitários) e doação de alimentos junto às 
comunidades carentes da região de Carapicuíba 

Projetos de HAES com ênfase nos compromissos sociais da Faculdade 

Investimentos na parceria entre a Fatec e a Prefeitura de Carapicuíba (Figura 07). 

Programa “Via Rápida Emprego” - promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o Programa oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com 
as demandas regionais. Em parceria com a UFIEC – Unidade de Formação Inicial e 
Continuada, no ano de 2016 oferecemos 03 (três) cursos na cidade de Itapevi (Figura 08):  

• Imagem Pessoal (carga horária 60 horas; 42 Alunos formados) 

• Corte e Costura (com carga horária de 100 horas, 29 formandos) 

• Manutenção de Motos (com carga horária de 100 horas, 29 formandos) 
Em 2017 foram oferecidos os seguintes Cursos, sob coordenação da Fatec Carapicuíba 

• Manutenção de Motos – Itapecerica da Serra (com carga horária de 100 
horas, 29 formandos) (Figura 09) 

• Maquiagem – Fatec Carapicuíba (com carga horária de 100 horas, 14 
formandos) 
 

 

PONTOS FRACOS 

Não constituiu-se a comissão que vai propor Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu para o 
biênio 2018-2019 
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Figura 07. Investimentos na parceria entre a Fatec e a Prefeitura de Carapicuíba. Esquerda 
para Direita: Vereador Tantinho, Prof. Antônio Gerum, Prof.ª Dra. Marcia Araújo e Prefeito 

Sérgio Ribeiro (19/04/2016). 
 

 

  

 
 

Figura 08. Entrega dos Certificados dos Alunos do Via Rápida no Município de Itapevi 
(2016) 
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Prefeitura de Itapecerica e Governo do Estado formam 48 alunos pelo 
programa Via Rápida Emprego  

A Prefeitura de Itapecerica da Serra realizou na 

tarde dessa terça-feira (4 de julho), no auditório do Complexo Administrativo, a formatura de 48 alunos do curso 

de Manutenção de Motos do Via Rápido Emprego. Programa oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, 

por intermédio do Centro Paula Souza, é coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é capacitar profissionais para o mercado de trabalho ou 

microempreendedores que visem investir em seu próprio negócio.. “A formação profissional é tão importante 

quanto qualquer outra (ensino fundamental, médio e faculdade) porque ela é um projeto de vida; exemplo dos 

alunos deste curso em que alguns pensaram em recolocação, primeiro emprego, e outros em ter a sua própria 

empresa”, destacou a Profª. Dra. Marcia Araújo, diretora da Fatec Carapicuíba, entidade responsável pela 

administração. O curso Manutenção de Motos foi realizado em parceria com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, 

no período de 30 de maio a 28 de junho, em uma carga horária de atividades de 100 horas. “Quem tem 

informação qualificada sempre sai na frente, então com o curso, agora vocês estão prontos para começar uma 

empresa, que amanhã pode se tornar uma oficina e no futuro uma rede de oficinas”, observou o Profº Paulinho 

Pereira, vice-prefeito de Itapecerica da Serra. As aulas sobre de Manutenção de Motos foram ministradas por 

profissionais do Centro Paula Souza, em veículo itinerante equipado com produtos da modalidade. Um dos 

responsáveis pela composição da turma, o diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Cícero Melo, 

falou aos formandos sobre as linhas de crédito disponíveis aos novos empreendedores e também dos cursos 

oferecidos pelo Sebrae.“Temos ferramentas que podem contribuir com quem pretende empreender, e também 

convido a todos para visitas constantes ao site da prefeitura, que em breve estará informando sobre a 

programação do segundo semestre”, disse Melo. A mesa da cerimônia de formatura dos alunos do curso de 

Mecânico de Motos foi composta pelas seguintes autoridades: Profº Paulo Pereira (vice-prefeito de Itapecerica 

da Serra), Helena Rol (secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social), Vanessa Lopes (diretora Acadêmica da 

Fatec Carapicuíba), Profª. Dra. Marcia Araújo (diretora da Fatec Carapicuíba), Cícero Melo (diretor do PAT de 

Itapecerica da Serra) e um dos professores responsáveis pelo curso, Profº Carlos Augusto Lopes. 
 

Figura 09. Formatura de 48 alunos do curso de Manutenção de Motos do Via Rápido 
Emprego (2017). Fonte: Portal da Prefeitura de Itapecerica da Serra. 
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PROGRAMAS DE EXTENSÃO, CONVÊNIOS E PARCERIAS 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Dar continuidade e implementar o convênio entre o Centro Paula Souza/Fatec 
Carapicuíba e a multinacional TATA CONSULTANCY SERVICES - TCS, assinado em 
junho/2015 com a finalidade de capacitar Alunos da ETEC e FATEC Carapicuíba em 
temas da área de tecnologia e de inserção no mundo do trabalho. Por meio do 
Programa ENABLE, nos anos de 2015 e 2016 a TATA ofereceu palestras sobre o 
cenário da tecnologia no Brasil e no mundo, segurança da informação e carreira, 
desenvolvimento de software, tecnologias Java e Oracle e contratou dez alunos 
através do Programa Trainee (Figura 10). 

2. Dar continuidade e incrementar a capacitação profissional gratuita, por meio do 
Programa “Via Rápida para o Emprego” nas cidades da região Metropolitana. 
Segundo dados da UFIEC, a Fatec Carapicuíba figura em 2º lugar no “Ranking de 
Atendimentos por Fatec” (2017). 

3. Dar continuidade na “Semana de Tecnologia e Recrutamento da Fatec Carapicuíba”. 
As primeiras versões ocorridas em maio/2015 e outubro/2015 respectivamente, 
objetivaram ampliar a parceria entre as empresas conceituadas em suas áreas de 
atuação e a comunidade acadêmica. As empresas participantes destes eventos 
realizaram recrutamento para suas vagas de Estágio e Emprego no campus 
Carapicuíba, entre elas: Prefeitura de Carapicuíba, Banco Bradesco, IBM, 
Makrosystems e CIEE. Estas empresas também atuaram nos programas sociais 
voltados às comunidades carentes da região (Figura 11). 

4. Incrementar e investir recursos no “SIMGETEC - SIMPÓSIO DE GESTÃO E 
TECNOLOGIA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA”. A comissão 
organizadora constituída pela Direção e Coordenadores de Curso, na sua 1ª edição, 
selecionou 16 trabalhos e 27 pôsteres com o objetivo de divulgar a produção 
científica e tecnológica nas áreas de Gestão e Tecnologia em Logística, Jogos 
Digitais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A 2ªedição contemplará o Curso 
de Sistemas para Internet. Pretende-se ampliar a abrangência do Simpósio, no 
próximo ano (2018), para o público externo e no prazo de quatro anos (até 2021) 
torná-lo um evento nacional. 

5. O Comitê dos Diretores da R5 Grande São Paulo – Noroeste tem como missão 
favorecer uma gestão participativa em prol do aperfeiçoamento da educação 
profissional de nível superior gratuita no Estado de São Paulo. A Fatec Carapicuíba e 
as unidades Fatec São Paulo, Fatec SEBRAE, Fatec Osasco, Fatec Barueri e Fatec 
Santana do Parnaíba realizarão estudos e proporão ações tanto para a captação de 
novos alunos e redução da evasão escolar, como para a implantação de novos 
cursos de extensão que atendam o aprimoramento profissional dos alunos egressos e 
as demandas locais. A primeira reunião do Comitê foi realizada em 05/09/2017 
(Figura 12). 

 

  

http://emkt.singcomunica.com.br/emkt/tracer/?2,2314005,133a7a0c,f5e9,1
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Figura 10. Palestra TATA Consulting (17/06/2015) 

 

 
Figura 11. II Semana de Tecnologia da Fatec Carapicuiba. Apresentação e Seleção de 

Estagiários para o Banco Bradesco (2016). 

 

 

 
Figura 12. Reunião do Comitê R5 GSP Noroeste (da esquerda para a direita Professores 

Alexandre Hashimoto, Marcia Araújo, Viviane Rezi Dobarro, Mario Roque, Renata Giovanoni 
e Décio Moreira). Fonte: Fatec Carapicuíba (2017). 
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2.6. PESSOAS 

PONTOS FORTES 

Experiência profissional dos funcionários 

Corpo diversificado de profissionais: equipe multiprofissional e interdisciplinar 

Preocupação com a melhoria na qualidade das relações de trabalho 

Bom relacionamento entre Docentes, Alunos e Funcionários 
 

PONTOS FRACOS 

Equipe reduzida com tendência a diminuir ainda mais em consequência de licenças-saúde, 
licenças-gestante e pedidos de demissões; 

Problemas pessoais interferem na rotina de trabalho; afetos e desafetos entre Pessoas 

Quadro de funcionários insuficiente para atender as demandas administrativas e 
acadêmicas 

 

PESSOAS 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Realizar encontros para capacitação e qualificação funcional (treinamento, redação 
de regulamentos e manuais internos, motivação de equipes) 

2. Motivar os funcionários para a realização dos cursos e capacitações oferecidos 
pelo Centro Paula Souza (presencial ou à distância). 

3. Promover melhorias na comunicação entre os Departamentos e as pessoas 

4. Promover a autoestima da comunidade acadêmica por meio do alcance e 
divulgação dos resultados positivos (ENADE, Prêmios em Feiras e Congressos; 
Avaliação do Conselho Estadual de Educação CEE). 
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2.7. MEIO-AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

PONTOS FORTES 

Projetos para a Segurança no Trânsito, Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

Consciência da reciclagem (Projeto Reuso do óleo de cozinha para confecção de 
sabonetes) 

Os Alunos e Docentes promovem ações de solidariedade (doações de alimentos, 
brinquedos e itens de higiene às organizações locais) 

 

PONTOS FRACOS 

Inadequação de condições de armazenamento de resíduos produzidos (lixo eletrônico) 

Materiais utilizados em aulas práticas e pesquisas (madeiras, peças desmontadas do caça-
níqueis, peças de computadores) estão armazenados em lugares impróprios (salas 
administrativas; sótão das salas de aula) 

 

MEIO-AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Incrementar o “Projeto Caça-Níqueis” utilizando os aparelhos que ainda se 
encontram no sótão para a manufatura de totens de informação para as Escolas 
Públicas da região. 

2. Incrementar o “Projeto Reuso Óleo de Cozinha”. O Projeto visa construir uma 
máquina para a produção de barras sabão artesanal, utilizando-se para tanto, a 
doação de óleo de cozinha usado e madeiras das antigas máquinas caça-níqueis. 
As máquinas para a produção de barras de sabão serão doadas às escolas da 
região de Carapicuíba. 

3. Incentivar o projeto “FATEC Solidariedade” que é uma iniciativa dos Alunos da 
FATEC de Carapicuíba, dos cursos de Logística, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (ADS) e Jogos Digitais. O projeto foi criado por incentivo do Professor da 
disciplina de Gestão de Equipes, Renato Fava Martelli e tem como objetivo principal 
ajudar as instituições de caridade da cidade de Carapicuíba.  

4. Apoiar os Centros Acadêmicos e Atlética nas suas atividades fins, disponibilizar 
estrutura para a organização de atividades acadêmicas extra-curriculares, 
palestras, visitas técnicas, semanas temáticas, recepção de calouros, entre outras. 
Fortalecer o diálogo franco com os Representantes, para que os conflitos 
individuais e coletivos entre Alunos, Professores ou Coordenadores sejam 
negociados de maneira pacífica e solidária no interior da instituição. 
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2.8. IMAGEM DA FATEC CARAPICUÍBA 

PONTOS FORTES 

A FATEC atrai bons Alunos por ser uma instituição reconhecida  

Boa imagem; boa visibilidade; credibilidade 

Faculdade bem conceituada tanto no mercado quanto na sociedade 

Qualidade dos Cursos e dos Docentes 

Reconhecimento de 04 anos no ENADE/MEC (Ministério da Educação); Catálogo Nacional 
dos Cursos de Tecnologia 

Reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação (O Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado obteve 05 anos de reconhecimento; o Curso Superior de Tecnologia em 
Jogos Digitais obteve 03 anos de reconhecimento) 

Reconhecimento, pelos Alunos e pela sociedade, da qualidade da formação oferecida nos 
cursos de tecnologia 

 

PONTOS FRACOS 

Inexistência de Endomarketing 

Inexistência de um plano de Marketing Educacional 

Em 2012 foram abertas Redes sociais com críticas ofensivas (“desciclopedia.org”; “fatec 
Caracas”; etc.) 

 

IMAGEM DA FATEC CARAPICUÍBA 

METAS A SEREM ATINGIDAS NO PERÍODO DE 2018-2021 

1. Investir na visibilidade positiva da Fatec Carapicuíba (divulgação da sua produção 
acadêmica) 

2. Desenvolvimento de um plano de Marketing Educacional atuante na região 
metropolitana (Escolas de Ensino Médio; Cursinhos Pré-Vestibulares; Empresas) 

3. Melhorar a comunicação verbal e escrita 

4. Melhorar a imagem da Fatec nas mídias eletrônicas (Site da Fatec Carapicuíba, 
perfis das redes sociais Facebook, Twitter etc.)  

5. Melhorar a imagem junto aos Alunos 

6. Melhorar a atuação da Ouvidoria interna para sugestões, críticas e elogios. 
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III. PLANO DE GESTÃO 

A Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba está pautada nas diretrizes 

institucionais do Centro Paula Souza, colimadas com o desenvolvimento social e 

educativo-profissional.  

Seu campus está localizado à Avenida Francisco Pignatari, 650 - Vila Gustavo 

Correia, no município de Carapicuíba. O prédio é resultado de um convênio realizado 

entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura do Município de Carapicuíba; atualmente a 

Fatec Carapicuíba oferece 320 (trezentos e vinte) vagas semestrais em 05 (cinco) 

Cursos Superiores de Tecnologia, conforme abaixo. 

 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA OFERECIDOS PELA FATEC 
CARAPICUÍBA (2018) 

EIXOS 
TECNOLÓGICOS 

CURSOS VAGAS OFERECIDAS POR 
SEMESTRE 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS – Manhã) 40 vagas 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS – Noite) 40 vagas 

Jogos Digitais (Manhã) 40 vagas 

Jogos Digitais (Noite) 40 vagas 

Sistemas para Internet (Tarde) 40 vagas 

GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

Secretariado (Tarde) 40 vagas 

Logística (Manhã) 40 vagas 

Logística (Manhã) 40 vagas 

Gestão Empresarial (EAD; turmas remanescentes) - 

TOTAL 320 vagas 

 

A MISSÃO da FATEC Carapicuíba é 

Formar o profissional Tecnólogo com base na competência 

profissional adequada às necessidades do setor produtivo 

mediante o desenvolvimento de habilidades que contribuam: 

para a elevação da qualidade e da produtividade dos processos, 

produtos e serviços; para a melhoria do padrão de vida do aluno 

e para o desenvolvimento social. 

Em sua VISÃO DE FUTURO a Fatec Carapicuíba pretende 

Consolidar-se como uma Instituição de Ensino Superior 

Tecnológico de referência na Região Metropolitana Oeste de 

São Paulo, e ser reconhecida nacional e internacionalmente 

como paradigma de excelência no ensino e pesquisa, na 

formação de cidadãos conscientes e profissionais capacitados, 

independente de gênero, classe social, religião, etnia, idade ou 

condições físicas e intelectuais. Baseada nos fundamentos da 
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ética, do empreendedorismo e da liderança de seus egressos, a 

unidade pretende impactar positivamente no desenvolvimento 

socioeconômico do Estado de São Paulo. 

 

Conforme explícito no capítulo anterior, a Fatec Carapicuíba apresenta 

vantagens e pontos positivos nos mais diversos aspectos administrativos e 

acadêmicos. No entanto, é imprescindível melhorar ou eliminar os pontos negativos e 

críticos, para que a unidade alcance suas metas e cumpra o propósito no qual ela se 

destina. Estabelecemos três (03) princípios norteadores – Inclusão Social, 

Qualidade no Ambiente de trabalho e Melhorias Contínuas na Educação 

Tecnológica – que, inter-relacionados, estabelecerão trilhas significativas e 

contemporâneas que certamente garantirão o sucesso da Faculdade em seus mais 

amplos aspectos, desde o apoio ao desenvolvimento socioeconômico regional até a 

elevação do padrão de vida (bem-estar social) da coletividade. 

Os princípios são inegociáveis, e orientarão os comportamentos e as atitudes 

no funcionamento de toda estrutura organizacional, dando suporte às metas 

anteriormente apresentadas. 

 

3.1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO DE GESTÃO 2018-
2021 

 

INCLUSÃO SOCIAL 

É cada vez mais recorrente a importância de considerarmos os Alunos da Fatec 

Carapicuíba em sua diversidade de raça, origem familiar, classe social, gênero, região 

e mesmo de faixa etária. Algumas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades 

dentro da sociedade pois foram excluídos socialmente, seja por não possuírem 

condições financeiras equivalentes aos padrões impostos pela sociedade, seja por 

serem mulheres, idosos, negros e/ou portadores de deficiências físicas (como 

cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e mentais). Ainda que existam leis 

específicas para cada área, como o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula 

Souza1 na Educação Tecnológica, o Sistema de Cotas nas Universidades2 Públicas e 

                                                
1 O Decreto nº 49.602 de 13/05/2005 concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes 
e de 10% a oriundos da rede pública; caso o estudante esteja nas duas situações, recebe 
13% de bônus (Site Centro Paula Souza, 2005). 
2 A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 
Universidades Federais e 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a 
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a Lei de Cotas3 no que diz respeito à empregabilidade, devemos contribuir para a 

inserção dos Alunos da Fatec Carapicuíba no mercado de trabalho, proporcionando-

lhes condições de gerar renda (na maioria das vezes imprescindível para a 

sobrevivência das suas famílias e para sua própria autonomia). 

É importante ressaltar que as diferenças se fazem iguais quando as pessoas 

participam de uma Faculdade ou de uma Empresa que as aceite. As diferenças 

enriquecem a vida de todos e acrescentam à nossa experiência social valores morais 

e de respeito ao próximo.  

Nesta perspectiva promoveremos ações que estimulem, permitam, favoreçam 

e facilitem o acesso ao Ensino Tecnológico à comunidade interna e externa da Fatec 

Carapicuiba. Pretende-se como resultado, a obtenção de três metas: maior inclusão, 

menor evasão, maior qualidade em todo processo administrativo-didático-pedagógico. 

 

QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Pretendemos estimular o treinamento, o trabalho em equipe, o 

desenvolvimento pessoal, a integridade e a confiança entre os Docentes, Discentes, 

Estagiários, Funcionários, Diretores e Colaboradores da Fatec Carapicuíba, sempre 

com respeito às individualidades. 

O objetivo é avaliar as transformações dos aspectos relacionados à qualidade 

no trabalho, de forma que estes resultem em satisfação pessoal, bem-estar, 

excelência na formação dos Tecnólogos, aumento da produção e difusão de 

conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural local, interação com a sociedade e com o poder público. 

 

MELHORIAS CONTÍNUAS NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

Promoveremos a Educação Tecnológica com especial responsabilidade na 

construção de um homem mais solidário e de um mundo mais humano. Neste sentido 

as melhorias serão contínuas em prol da construção de conhecimentos para o domínio 

tecnológico da região e aumento da competitividade.  

                                                
estudantes oriundos integralmente do ensino médio público; as vagas reservadas também 
consideram o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas 
no estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística -IBGE (Portal do MEC,2018). 
3 A Lei nº 8.213 de 24/07/1991 promove a inclusão ao estabelecer a reserva de 2% a 5% das 
vagas de emprego para Pessoas com Deficiência ou usuários Reabilitados pela Previdência 
Social nas empresas com 100 ou mais funcionários (Portal da Previdência Social, 2018). 



39. 

 

Pretende-se igualmente desenvolver nos Alunos um olhar empreendedor, isto 

é, ele deve ser capaz de criar, desenvolver e colaborar na melhoria dessas empresas, 

propiciando assim, o desenvolvimento socioeconômico da região. 

 
Em suma, as metas estabelecidas e os princípios norteadores expostos no 

Plano de Gestão 2018-2021 estão fundamentadas no compromisso de aplicar ações 

estratégicas e captar recursos voltados ao aprimoramento da qualidade dos 06 (seis) 

Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos na Fatec Carapicuíba. O Ensino 

Tecnológico, a Inovação Tecnológica e a Socialização das tecnologias de 

competência dos nossos eixos tecnológicos serão os meios utilizados para o sucesso 

do Plano de Gestão. 

 

3.2. PLANO DE GESTÃO 2018-2021 
 

O Plano de Gestão almeja planejar o trabalho necessário para atingimento das 

metas e a resolução de problemas, com base no Ciclo PDCA. 

 

 

 

PLANEJAMENTO 

• Propor, fortalecer, aprimorar e ampliar o oferecimento dos Cursos 

Tecnológicos oferecidos na Fatec Carapicuíba; desenvolver propostas 

inovadoras para os cursos que sejam reflexo da formação do Tecnólogo 

e do atendimento das necessidades específicas do setor produtivo da 

cidade de Carapicuíba e Região Metropolitana. 

  

0000

planejamento

execuçãoverificação

ação

PDCA FATEC CARAPICUÍBA
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• Dar continuidade às reuniões sistemáticas com Coordenadores, 

Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e Representantes de 

Turma (Discentes) para melhorias na Comunicação Institucional, 

identificação das causas de Evasão e outros problemas, além da 

construção do Planejamento Estratégico. 

• Estudar a viabilidade e oferecer cursos de pós-graduação em nível de 

especialização. 

 

EXECUÇÃO 

• Implantar Procedimentos (Colegiados, buscar eficiência dos Setores 

Administrativos e Acadêmicos) 

• Implantar instruções de trabalho (por meio de Treinamentos internos e 

externos) 

• Melhorar a infraestrutura, acessibilidade, meio-ambiente, 

responsabilidade social, biblioteca, equipamentos e tecnologia com base 

no desenvolvimento de parcerias e convênios: 

Incentivar e promover as parcerias e convênios entre a Fatec e o setor 
produtivo local, objetivando a) pesquisa de novas técnicas e métodos que 
resultem no desenvolvimento das empresas regionais; b) o 
aprimoramento de nossa infraestrutura (especialmente dos laboratórios) 
e c) complementos à formação acadêmica dos alunos. Resultados já 
obtidos: parcerias com as empresas TATA, IBM, Banco Bradesco e 
Makrosystems. 

 
Atuar junto ao Centro Paula Souza para que as fontes de recursos 
atendam ao custeio e aos investimentos em ensino, extensão, pesquisa 
e gestão, em conformidade com o PDI. 

 

• Incentivar a parceria com Instituições de ensino superior tecnológico ou 

equivalente em outros municípios; 

• Adequar as Grades Curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia 

As matrizes curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia serão 
reestruturadas com base no desenvolvimento das novas competências 
exigidas por um mercado em constante mutação. Resultados obtidos: em 
2016-2 iniciou-se a reestruturação da matriz curricular do Curso de ADS, 
sob coordenação da Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU. 
Igualmente o Comitê de Coordenadores do Curso de Logística mantém 
reuniões sistemáticas no sentido de avaliar as competências das 
disciplinas do Curso. 
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• Promover cursos de capacitação aos funcionários e titulação (Mestrado 

e Doutorado) aos professores. 

Incentivamos os Funcionários e os Professores ao aprimoramento 
educacional, mediante a participação nos cursos oferecidos 
gratuitamente pela CETEC e CESU, visando o aumento da autoestima 
destes profissionais e melhorias no seu desempenho profissional. Em 
2016-2 dois Docentes da Fatec Carapicuíba ingressaram no Programa 
de Doutorado da UNESP, resultado da parceria CEETEPS/UNESP. 
 

VERIFICAÇÃO 

• Estimular e fornecer meios para que a comunidade acadêmica tenha ampla 

participação. Os diálogos, guardados os aspectos hierárquicos, acontecerão 

entre a Direção da Fatec Carapicuíba, as Coordenações, os Docentes, os 

Discentes e seus Representantes de Turmas, os Colegiados, os Centros 

Acadêmicos, os Servidores Técnicos Administrativos e a Comunidade externa. 

Além disso, o encontro do Comitê de Diretores da Regional 05 (Grande São 

Paulo – Noroeste) objetivará o estabelecimento de amplo debate a respeito das 

propostas das parcerias regionais, avaliações para abertura ou fechamento de 

Cursos de Graduação, Extensão e Lato-Sensu, entre outras atividades 

inerentes à instância, ressaltando a importância de um planejamento 

estratégico regional como um ponto vital para o incentivo ao desenvolvimento 

sustentável da Grande São Paulo e do Estado de São Paulo. 

• Promover avaliações internas por meio da COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) 

Desenvolver a cultura da AVALIAÇÃO INTERNA que subsidie o 
planejamento estratégico e melhorias na qualidade da gestão acadêmica, 
administrativa e do processo de ensino-aprendizagem. 

 

• Estabelecer parâmetros qualitativos que retratem a dimensão 

institucional, inclusive levando em conta as avaliações externas (CEE-

SP e ENADE). 

AÇÃO 

• Promover revisões e ações corretivas 

• Promover feedbacks junto à comunidade acadêmica sobre as ações 

implementadas semestralmente. 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

2018 
Promover reuniões de Planejamento Estratégico 
com a comunidade acadêmica. 
Implantar de Procedimentos e instruções de 
trabalho (Colegiados, CPA, Setores 
Administrativos e Acadêmicos) 
Melhorar a infraestrutura. 

Identificação de problemas 
Estabelecer Plano de 

Ação 

2019 
Executar as ações previstas no Plano de Ação. 
Melhorar a infraestrutura, acessibilidade, meio-
ambiente, responsabilidade social, biblioteca, 
equipamentos e tecnologia com base nos recursos 
do Centro Paula Souza, parcerias e convênios. 

Identificação de problemas Ajustar Plano de Ação 

2020 
Executar as ações previstas no Plano de Ação. 
Incentivar a parceria com empresas e instituições 
de ensino superior tecnológico ou equivalente em 
outros municípios. 
Adequar as Grades Curriculares dos Cursos 
Superiores de Tecnologia. 

Identificação de problemas Ajustar Plano de Ação 

2021 
Executar as ações previstas no Plano de Ação. 
Promover cursos de capacitação aos funcionários 
e titulação (mestrado e doutorado) aos 
professores. 
Promover cursos de extensão e pós-graduação 
lato-sensu. 

Identificação de problemas Ajustar Plano de Ação 

 

IV. CONCLUSÃO 

Enfatizamos que o Plano de Gestão 2018-2021 aqui proposto está firmado na 

orientação inclusiva, participativa e empreendedora, pois entendemos que a 

competência administrativa e acadêmica da Fatec Carapicuíba está atrelada aos 

aspectos intelectuais, sociais e empresariais do município de Carapicuíba e do Estado 

de São Paulo. 

As diretrizes aqui apresentadas apontam para um futuro promissor balizado na 

competência da instituição e na participação da comunidade acadêmica, que atuará 

como sujeito do sistema gerador do progresso desenhado. 

Onde não for possível o alcance das metas, o Plano de Gestão 2018-2021 será 

reajustado para realização no período seguinte, sendo balizado conforme o 

diagnóstico situacional e as propostas oriundas dos diálogos com a comunidade 

acadêmica. 

 

Carapicuíba, 06 de Março de 2018. 
 

Profª Dra. Marcia Pires de Araújo 


