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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é elucidar, de acordo com as diretrizes da Instituição e 

análise de ambiente, as ações estratégicas que serão seguidas rumo ao desenvolvimento 

da Fatec Pindamonhangaba para a Gestão de 2017 a 2021. 

A Fatec Pindamonhangaba 

 

 Criada pelo Governo do Estado de São Paulo mediante a publicação do Decreto nº. 

50.576/03 de março de 2006. Iniciou suas atividades acadêmicas no 2º semestre de 2006. 

 Endereço: Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4010, SP 62 – CEP: 12.445-010 – 

Bairro: Água Preta – Pindamonhangaba/SP. Fone: (12) 3648-8756.  

Site: www.fatecpindamonhangaba.edu.br 

Horário de Funcionamento da unidade: 07:40 ás 23:00 horas. 

 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA OFERECIDOS PELA UNIDADE:  

Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos (Noturno) 

Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial (Noturno) 

Curso Superior de Tecnologia de Gestão de Negócios e Inovação (Noturno) 

Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem (Matutino) 

Curso Superior de Tecnologia em Projetos Mecânicos (Matutino) 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial (EAD). 

Importância da criação da unidade para a região 

A unidade iniciou as atividades com o Curso Superior de Tecnologia em Metalurgia, 

com 40 vagas semestrais no período noturno no Segundo semestre de 2006. 

No 1º semestre de 2008 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em 

Metalurgia, com 40 vagas semestrais para o período Diurno. 

No 2º semestre de 2009 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em 

Manutenção Industrial, com 40 vagas semestrais para o período Noturno. 

No 2º semestre de 2010 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em 

Mecânica: Processos de Soldagem, com 40 vagas semestrais para o período Matutino. 

No 1º semestre de 2013 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Projetos 

Mecânicos, com 40 vagas semestrais para o período Matutino. 

No 2º semestre de 2014 foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Empresarial, com 40 vagas semestrais para o período E.A.D (Ensino Á Distância). 

No 2° semestre de 2017 será implantado o Curso de Gestão de Negócios e 

Inovação, com 40 vagas semestrais para o período Noturno. 

Atualmente possui 1111 alunos matriculados em seus Cursos Superiores de 

Tecnologia. 
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MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

Missão 

Formar tecnólogos e pesquisadores capacitados e motivados para atuarem na área 

metal/mecânica, com base, técnica diversificada e com preocupação social, econômica e 

ambiental. 

Princípios e Valores 

A Fatec Pindamonhangaba cumprirá a sua missão obedecendo aos seguintes princípios: 

 Ética profissional; 

 Respeito às convicções ideológicas políticas e religiosas, e às diferenças de classe e 

raça; 

 Defesa do ensino público, gratuito e de qualidade; 

 Compromisso social de difusão do conhecimento; 

 Zelo pelo bem público; 

 Direcionamento do Ensino, Pesquisa e Extensão para os fundamentos da tecnologia 

considerando e respeitando os conhecimentos afins; 

 Trabalho em prol da dignidade humana; 

 Respeito à sustentabilidade; 

 Alinhamento às demandas da sociedade; 

 Busca permanente pelo desenvolvimento científico, tecnológico e social. 

 Transparência; 

 Valorização das pessoas. 

 

A Fatec Pindamonhangaba procurará sempre atuar com: 

 Integração, cooperação e valorização dos integrantes da Instituição; 

 Liberdade de Pesquisa dentro das diretrizes estabelecidas pelo CEETEPS; 

 Disposição para resolver problemas e divergências através do diálogo; 

 Interdisciplinaridade; 

 Busca pela melhor condição de trabalho para os servidores do CEETEPS; 

 Otimização de recursos; 

 Respeito ao saber das leis e normas estabelecidas pelo CEETEPS; 

 Aprofundamento da relação com o setor industrial da região; 

 Formação de pessoas criativas e voltadas ao trabalho em equipe; 

 Incentivador à busca pelas melhores soluções tecnológicas pautadas na Inovação 

Tecnológica. 
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PLANO DE GESTÃO 2017- 2021 

I. Análise dos itens positivos e negativos da Fatec Pindamonhangaba 

  

II. Objetivos Estratégicos e Metas Estabelecidas 

A partir da análise dos pontos positivos e negativos realizada, foram traçados os principais 

objetivos estratégicos. 

 Fomento à Pesquisa Acadêmica e Atividades de Extensão 

 

Intensificar as ações do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPEX é um órgão institucional com a função de 

desenvolver atividades de natureza acadêmica e interdisciplinar, tendo como finalidade 

PONTOS POSITIVOS 

 

- Na região do Vale do Paraíba é uma das 
únicas faculdades públicas de tecnologia na 
área de metal/mecânica; 

- Pertence ao Centro Paula Souza, Autarquia 
do Governo do Estado de São Paulo 
consolidada e de renome; 

- Ambiente amistoso e agradável; 

- Formação que atende às empresas da 
região; 

- Dedicação e comprometimento do corpo 
técnico administrativo e do corpo docente; 

- Programas de incentivo e envolvimento dos 
alunos na vida acadêmica: monitoria; trabalho 
voluntário; iniciação científica. - Bom 
relacionamento entre professores e alunos; 

- Campus com possibilidade de expansão 
estrutural; 

- Bom relacionamento com fornecedores; 

- Alto índice de empregabilidade dos egressos; 

- Laboratórios bem equipados, de uso 
compartilhado entre os cursos; 

- Corpo docente bem preparado e com alta 
titulação; 

- Cursos focados na atividade econômica da 
região. 

PONTOS NEGATIVOS 

 

- Desconhecimento das atividades da 

faculdade pela comunidade externa; 

- Ausência de zeladoria; 

- Falta de funcionários administrativos; 

- Burocratização dos processos para aquisição 

de equipamentos e realização de parcerias; 

- Falta de rede de internet e sistema de 

segurança; 

- Falta de ambiente de convívio para os alunos 

e professores, como quadra de esportes; 

- Alto índice de evasão; 

- Falta de recursos para divulgação 

institucional; 

- Baixa demanda do vestibular; 

- Falta de um Curso de Mestrado. 
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coordenar e incentivar a realização de atividades de pesquisa por parte da comunidade 

acadêmica da Instituição de Ensino Superior. 

Pretende-se formalizar parcerias/ convênios com empresas para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa aplicada. 

 

Consolidação da Iniciação Científica Voluntária 

Consolidação do programa de incentivo que desperta os alunos para a área da pesquisa 

acadêmica. Realizar divulgação através de apresentações e palestras o que a Fatec 

Pindamonhangaba produz na área de pesquisa. 

Oferecimento de benefícios para despertar interesse no aluno, como oferecimento de vaga 

no curso de inglês que é promovido pela Fatec e utilização do projeto de Iniciação Científica 

como Trabalho de Graduação. 

 

Incentivo a participação dos professores em organismos públicos que definem 

políticas científicas e tecnológicas e intensificação e organização de suas 

publicações 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão deverá dar diretrizes aos professores para incentivar 

publicações na área acadêmica e tecnológica em livros didáticos, técnicos, artigos em Anais 

de Congressos ou Revistas Científicas. 

Também há o objetivo de estruturação de uma Revista Científica com enfoque em 

tecnologia. 

 

Reestruturação e adequação dos cursos de graduação  

 

Reestruturação dos Cursos de Tecnologia em Projetos Mecânicos e Processos 

Metalúrgicos 

A fim de atender a demanda regional e estar em constante consonância com o mercado 

serão realizadas revisões das ementas, referências bibliográficas e da estrutura curricular 

dos cursos mencionados. E com o objetivo de estimular e valorizar as atividades de 

Monitoria e Iniciação Científica será realizado a inclusão de tais atividades como validação 

do estágio obrigatório em todos os cursos oferecidos pela Fatec Pindamonhangaba. 

  

Normatizar procedimentos administrativos e laboratoriais 

Dar continuidade ao processo de normatização dos procedimentos realizados tanto na área 

administrativa como em atividades laboratoriais, a fim de reduzir retrabalhos, prezar pela 

segurança e otimização de recursos. 
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Manter e incrementar as atividades de Monitoria 

Foram criados procedimentos para seleção de monitores, para que o processo de 

contratação seja mais ágil. Para estimular a participação dos alunos como monitores 

continuará a ser realizada ampla divulgação dos benefícios em exercer a função. 

 

Incentivo às atividades interdisciplinares 

Trata-se de um grupo de disciplinas que podem interagir dentro dos cursos. Serão 

realizadas reuniões pedagógicas para levantamento da possibilidade de aplicação da 

interdisciplinaridade em cada um dos cursos oferecidos pela Fatec Pindamonhangaba. 

 

Implantação do Núcleo de Estudos de Linguagem 

Trata-se de uma entidade de estudos especializados, subordinada à Congregação desta 

Fatec e que tem por objetivo desenvolver atividades de ensino, nivelamento, 

acompanhamento e aperfeiçoamento, para alunos e professores de todos os cursos de 

graduação tecnológica oferecidos pela Fatec. Com regimento próprio orientado para a 

concretização desse objetivo, o Núcleo se encontra organizado em duas centrais, a saber: 

1) a CENTRAL DE ENSINO DE IDIOMAS (CENI), responsável pela oferta de aulas de 

nivelamento e aperfeiçoamento nas disciplinas Inglês. Atualmente já contamos com o curso 

“English for Speaking”, o qual dura 3 semestres e foca a conversação para alunos 

realmente iniciantes.  

2) a CENTRAL DE EXAMES DE CERTIFICAÇÃO (CECE), cuja missão é implementar 

ações visando a oferta, preparo, realização e divulgação de exames de certificação 

internacional de proficiência no idioma de Inglês para alunos, professores, funcionários e 

interessados da comunidade em geral.  

 

Projeto de Permanência e Desenvolvimento de Talentos Profissionais  

O Projeto visa o melhor desempenho dos alunos, maior apoio na continuidade de seus 

estudos, proporcionando seu envolvimento com sua aprendizagem e desenvolvimento. 

Estimular o aluno a pensar em sua carreira desde o início da faculdade para que ele possa 

ser autor de sua própria formação e não apenas um mero espectador. 

 

Ofertar mais cursos que contemplem a diversidade econômica da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

Considera-se o fato de que a RMVale é formada por 39 municípios com características 

econômicas muito heterogêneas. A região destaca-se por sua produção industrial, 
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caracterizada pela indústria de alta tecnologia, com destaque dos segmentos automotivo e 

aeroespacial. No entanto, seis municípios concentram grande parte da atividade industrial: 

São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. 

Os demais municípios possuem no comércio e serviços o foco de suas atividades 

econômicas. 

 

Fortalecimento de parcerias 

 

Criação de Parcerias com empresas visando pesquisa e extensão envolvendo alunos 

e professores e, quando possível, com pagamento de Bolsa de Iniciação Científica 

para alunos. 

Para atingir essa meta, serão realizadas visitas em empresas da região onde será realizada 

a apresentação da Fatec Pindamonhangaba.  

Serão promovidos o X Simpósio de Tecnologia, o 4º Encontro de Soldagem e o 2º Café 

Tecnológico. Nesses eventos é feita forte interação entre a Faculdade e empresários da 

região, o que possibilita acordos e parcerias com grandes empresas. 

Foi acordado com a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos que uma das reuniões itinerantes realizadas entre a ABIMAQ e as Indústrias 

da região será na Fatec Pindamonhangaba. Nesta reunião também será feita apresentação 

da Fatec. 

Da mesma forma a ACIP – Associação Comercial de Pindamonhangaba terá espaço na 

Fatec para realização da reunião regional das associações do Vale do Paraíba AR5. 

Participação com direito a explanação em reuniões da CIESP da região de Taubaté. 

Membro do projeto CIESP NJE- Núcleo de Jovens Empreendedores. 

Participação em reuniões da Diretoria de Ensino da Região do Vale do Paraíba.  

 

Oferecimento de Cursos In Company 

Em 2013 a Fatec Pindamonhangaba realizou o primeiro curso In Company, intitulado “Curso 

de Atualização Profissional em Soldagem”. Tal curso foi oferecido para a empresa Maxion, 

que se localiza na cidade de Cruzeiro. Pretende-se em 2017 repetir a experiência bem-

sucedida, e oferecer outros cursos para empresas da região. 

 

Implantação de política de segurança, manutenção e capacitação e bem-estar 

de funcionários 
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Oferecimento de cursos na área administrativa para funcionários e alunos. 

Com objetivo de oferecer qualificação e aperfeiçoamento aos funcionários da Fatec 

Pindamonhangaba, serão oferecidos cursos gratuitos na área administrativa, estendido para 

alunos interessados. 

 

Implantação do Projeto Qualidade de Vida para os funcionários da Fatec através da 

parceria com a FUNVIC 

O projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos funcionários através de 

palestras e orientações individuais sobre nutrição e através da prática de ginástica laboral. 

Tanto a orientação nutricional quanto a ginástica laboral serão feitas por profissionais 

qualificados que trabalham na FUNVIC.  

 

Implantação de Política de Comunicação Organizacional  

Fundação do Setor de Comunicação da Fatec Pindamonhangaba 

O setor de Comunicação será responsável por: 

1. Elaborar e zelar pelo cumprimento da Política de Comunicação da Fatec 

Pindamonhangaba; 

2. Definir procedimentos para Comunicação organizacional; 

3. Definir padrões da identidade visual, de acordo com os parâmetros definidos pelo 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza; 

4. Planejar e executar a comunicação organizacional; 

5. Estabelecer as diretrizes e calendário de eventos. 

 

Manter a Comissão Permanente para Divulgação do Vestibular 

Visando manter as ações de divulgação mercadológica intensiva nos períodos de inscrições 

para o Vestibular, a Comissão continuará a atuar nas visitas às Escolas de Ensino Médio, 

panfletagem, visitas às empresas da região e fornecimento de conteúdo para divulgação 

digital. 

 

Manter política de Pagamento de HAE para desenvolvimento de Projetos 

Com o número reduzido de funcionários muitos professores trabalham desenvolvendo 

projetos na área administrativa. Ao longo dos anos essa prática tem se mostrado muito 

positiva. 

 

Linha do tempo das ações estratégicas 

Anexo I. 
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SOCIAL 

III. Responsabilidade Social na inclusão de desenvolvimento socioeconômico-
ambiental 
 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS CONTINUAMENTE PELA FATEC 

PINDAMONHANGABA 

 

 

 

Descrição das ações: 

1. Arrecadação de alimentos nos eventos realizados pela Fatec Pindamonhangaba, 

para doação às Instituições da Cidade. 

A faculdade oferece apoio ao Grupo “Casa Transitória” na arrecadação de 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Fatec 
Pindamonhangaba 

7. Incentivo ao 
Trabalho 

Voluntário 

1. Apoio a 
Entidades 

Filantrópicas 

2. Incentivo à 
leitura 

3. Descarte de 
materiais 

reciláveis e 
Consicentização 

Ambiental 

4. Cursos 
Gratuitos à 

Comunidade 

5. Eventos 
sociais 

6. Pariticpação 
efetiva na 

Educação do 
Município 
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cobertores na campanha de inverno. 

No período de Natal, são coletadas cartas do correio para presentear as crianças 

que enviam pedidos ao Papai Noel. Participam desta ação professores, funcionários 

e alunos. 

Realização de gincanas para arrecadação de produtos de higiene na Semana de 

Integração dos Ingressantes para doação a Casa do Idoso. 

 

2. Projeto de incentivo à leitura Infantil e infanto-juvenil. Os alunos fazem empréstimo 

de livros de literatura na Biblioteca e levam para os parentes, amigos, vizinhos 

lerem; damos destaque para o Dia do Livro. 

Realização do evento anual “Encontro de Leitores”, aberto à comunidade e gratuito.  

 

3. Existe no Campus pontos de coleta de pilha e bateria que posteriormente são 

enviadas para reciclagem. 

A Fatec é um ponto de coleta de equipamentos e componentes eletrônicos que são 

enviados para reciclagem. 

A Fatec é um ponto de coleta de lâmpadas fluorescentes para descarte 

ecologicamente correto. 

Realização da Semana do Meio Ambiente. Com palestras motivacionais e atividades 

específicas voltadas para a área de meio ambiente. 

 

4. São oferecidos Cursos de Curta Duração nos períodos de férias de inverno e verão 

aos alunos e ex-alunos (gratuitos). 

Simpósio de Tecnologia oferece minicursos e palestras com profissionais 

renomados, tanto professores da casa como convidados externos, este evento é 

aberto para a comunidade externa (professores, alunos, funcionários de empresas). 

Curso de conversação em Inglês para Professores, Funcionários e Alunos da Fatec. 

Visando a prestação de serviços à comunidade de Pindamonhangaba e o trabalho 

voluntário dos alunos e professores foi elaborado o cursinho para atender 

especificamente alunos do ensino médio público. São oferecidas 20 vagas, para 

aulas de matemática, física, química e português no período da tarde. A 

responsabilidade pela seleção dos alunos fica a cargo da Diretoria de Ensino 

Regional. 

 

5. Participação em Evento comemorativo ao Dia das Crianças em parceria com a 

Prefeitura. 
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Empréstimo do Auditório para a realização de formaturas e eventos sem fins 

lucrativos. 

Realização de campanha de doação de sangue. 

 

6. Participação da Comissão de Planejamento Municipal de Ensino de 

Pindamonhangaba. 

Pretende-se realizar o 3º Workshop de Educação para professores da Fatec e 

extensivo aos professores das escolas públicas da região. Planeja-se realizar 

palestras, mesas redondas e cursos de curta duração com pauta na pedagogia, 

didática e psicologia do ensino nos dias atuais. 

Em parceria com a Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, a Fatec propôs o uso 

de seus laboratórios pelos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino. 

 

7. Com a escassez de funcionários administrativos e falta de vagas para estagiários, 

são criados Editais para recrutamento e seleção de alunos interessados em 

voluntariar na administração e também na Biblioteca da Fatec Pindamonhangaba. 

Através da cooperação e trabalho voluntário de alunos capacitados e professores, a 

Fatec Pindamonhangaba já se manifestou a favor e se colocou à disposição de um 

projeto da Câmara de Vereadores da cidade que visa o oferecimento de um curso 

gratuito de informática básica para idosos. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

IV. Relação de Eventos realizados na Unidade e Estratégias de Divulgação do 
Vestibular 
 

EVENTOS 

Os eventos contribuem para afirmar a credibilidade, a imagem, a reputação e a 

marca da Fatec Pindamonhangaba, pois favorecem a interação da instituição com os seus 

públicos estratégicos. Na prática, os eventos se inserem nas ações de comunicação 

organizacional da instituição da instituição, contemplando as esferas institucional, 

mercadológica, interna, administrativa e científica.  

A Fatec de Pindamonhangaba deve criar um manual básico de organização de 

eventos, de maneira a instruir todos os setores da unidade sobre os procedimentos 

necessários sobre os procedimentos a seguir para viabilizar um evento, englobando todas 

as etapas: pré-evento; evento e pós-evento.  
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Foi criado um calendário anual de eventos, conforme segue: 

 

 

 

Acolhimento aos alunos na Matrícula: Ocorre nos dias de matrícula dos ingressantes. A 

Diretora, os Professores e os funcionários recepcionam os alunos com café, conversa, 

vídeos e fotografias. Esse ato faz parte de um Projeto Piloto do CPS visando a permanência 

dos alunos na faculdade. 

 

Figura 1 - Recepção dos alunos durante a matrícula do 2º Semestre de 2016. 

Semana de Integração: Ocorre na 1ª Semana de aula de cada semestre. Durante essa 

semana os alunos ingressantes têm seu primeiro contato com a faculdade. A Unidade 

oferece palestras e faz uma apresentação dos setores que a compõem – biblioteca, 

secretaria acadêmica, setor de estágios, NUPEX (núcleo de Pesquisa e Extensão), 

Coordenação de TG, Setor de Informática etc. 

Os alunos do EaD são convidados a participar dessa Semana para conhecerem a unidade 

e, além disso, eles têm um dia de explicações específicas sobre o funcionamento do EaD, 

sobre a Plataforma de Estudos (AVA), com dicas de estudo e outras informações.  

Workshop de Educação: Será realizado nos dias 1, 2 e 3. Os Workshops da Educação da 

Fatec Pindamonhangaba destinam-se a discussão de assuntos relativos à concepção e 

práticas pedagógicas do ensino da graduação. Nos Workshops são privilegiados a 

discussão de temas que possibilitem práticas pedagógicas inovadoras no ensino de 

Graduação. Em 2017 tivemos como convidados externos Marcelo de Elias e Renata 

Perrenout. 

 

 

FEVEREIRO 2017 

MARÇO 2017 
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SIPAT: Com palestras motivacionais e atividades específicas voltadas para a área de 

segurança. 

Dia da Mulher: Com palestras motivacionais e atividades específicas para as mulheres. É 

extensivo à comunidade.  

 

Figura 2 - Comemoração do Dia da Mulher, realizada em março de 2016. 

 

Minicurso de Gestão Empresarial: Atividades práticas, voltadas para aplicação dos 

conteúdos aprendidos no AVA. O público-alvo são os alunos que cursam o Curso de Gestão 

Empresarial na modalidade à distância, porém na possibilidade de vagas será extensivo aos 

alunos dos cursos presenciais. 

 

 

 

4º Encontro de Leitores: O objetivo do evento é estimular alunos e comunidade externa ao 

hábito de leitura. A programação abrange público de todas as idades, desde atividades 

lúdicas para crianças até roda de leitura para adultos. Evento totalmente gratuito, ainda 

promove a troca de livros entre os participantes.  

ABRIL  2017 
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Figura 3 - 3º Encontro de Leitores, realizado em junho de 2016. 

 

 

 

1º Campeonato de Soldagem: Será a primeira edição do evento. Equipes formadas por 

alunos ou pessoas externas, que tenham determinado conhecimento na área de soldagem, 

irão receber um treinamento sobre partícula magnética e líquido penetrante. Após 

treinamento, passarão por avaliação e as equipes com melhor desempenho serão 

premiadas. 

 

 

 

Semana do Meio Ambiente: Com palestras motivacionais e atividades específicas voltadas 

para a área de meio ambiente. 

 

 

 

Acolhimento aos alunos na Matrícula: Ocorre nos dias de matrícula dos ingressantes. A 

Diretora, os Professores e os funcionários recepcionam os alunos com café, conversa, 

vídeos e fotografias. Esse ato faz parte de um Projeto Piloto do CPS visando a permanência 

dos alunos na faculdade. 

 

 

 

II Encontro de Inovação: Palestras sobre Empreendedorismo e Inovação. 

MAIO  2017 

JUNHO  2017 

JULHO  2017 

AGOSTO 2017 
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II Fórum de Gestão Empresarial: Evento que tem a finalidade de trazer assuntos da área 

para serem debatidos com profissionais e alunos da área de Gestão Empresarial. Aberto ao 

público. 

 

Figura 4 - I Fórum de Gestão Empresarial, realizado em setembro de 2016. 

 

 

 

Outubro Rosa: Durante o mês, os professores, funcionários e alunos são estimulados a 

virem trajando roupas rosa para fotografar e postar nas redes sociais dando destaque à 

importância de realizar exames e prevenir o Câncer de Mama.  

Fatec Portas Abertas: Apresentação da Fatec e dependências para comunidade. São 

trazidos alunos da Rede Pública de Ensino para fazer tour pela faculdade. 

OUTUBRO 2017 

SETEMBRO 2017 
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Figura 5 - Fatec Portas Abertas, realizado em outrubro de 2016. 

Dia do Tecnólogo: Conta com palestras sobre mercado de trabalho, marketing de carreira 

e valorização do tecnólogo.  

 

 

 

Novembro Azul: Durante o mês, os professores, funcionários e alunos são estimulados a 

virem trajando roupas azul para fotografar e postar nas redes sociais dando destaque à 

importância de realizar exames e prevenir o Câncer de Próstata. 

X Simpósio de Tecnologia: Oferece minicursos e palestras com profissionais renomados, 

tanto professores da casa como convidados externos, este evento é aberto para a 

comunidade externa (professores, alunos, funcionários de empresas). 

 

Figura 6 - IX Simpósio de Tecnologia, realizado em novembro de 2016. 

NOVEMBRO 2017 
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IV Jornada de Iniciação Científica: Ocorre todos os anos, no 3º dia do Simpósio de 

Tecnologia. São apresentados trabalhos científicos em modalidade oral e no formato de 

pôster. Todos os alunos são convidados a participar.  

 

Figura 7 - III Jornada de Iniciação Científica, realizada em novembro de 2016. 

IV Encontro da Soldagem do Vale do Paraíba: Realizado durante o Simpósio de 

Tecnologia, o objetivo desse evento é levar ao conhecimento dos alunos os trabalhos de 

pesquisa e desenvolvimento que estão sendo realizados nas instituições de ensino superior 

e nas indústrias, além do mercado nacional e internacional no qual a soldagem se acha 

inserida, dando uma visão mais ampla da atuação do tecnólogo em soldagem. 

 

OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FATEC PINDAMONHANGABA 
 

 Projeto de Empreendedorismo aberto aos alunos, professores e funcionários tanto 

concursados como os terceiros; 

 Palestra sobre Gestão de Conflitos destinada aos funcionários administrativos; 

 Projeto de Leitura Infantil, onde os alunos retiram livros de leitura para seus filhos, 

parentes e vizinhos e ao término é realizado um Encontro de Leitores nas dependências 

da Fatec com piquenique e contadores de história; 

 Projeto de coleta de pilhas usadas; 

 Projeto de recepção de novos professores; 

 Projeto Sistema de Gestão da Manutenção da Faculdade (predial e equipamentos); 

 Comissão Permanente de Divulgação do Vestibular; 

 Curso de CANVAS para alunos e professores; 
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 Aplicação dos testes de Nivelamento da CETEN/CESU e da aplicação do TOEFL; 

 Projeto: Aprendendo a Aprender (desde 2º semestre/2015); 

 Polo da UNIVESP; 

 NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão; 

 NELF – Núcleo de Estudos de Linguagem da FATEC; 

 SEDIES – Seminário de Educação e Didática do Ensino Superior (Evento Itinerante); 

 Coordenadoria de Estágios – auxílio para discentes com a documentação. 

 

Divulgação do Vestibular 

 Divulgação nas escolas através de pôster, e apresentação dos Cursos pelos 

coordenadores, professores e alunos; 

 Fixação de cartazes em Ônibus, Lojas e Indústrias da Cidade e de cidades vizinhas; 

 Panfletagem nas praças e feira da cidade; 

 Chamadas gratuitas nas rádios da cidade e região; 

 Campanha de veiculação do vestibular em Redes Sociais; 

 Carro de som nos bairros; 

 Participação em Reunião da CIESP – Taubaté; 

 Participação em Reunião Regional da Diretoria de Educação; 

 Participação em Reunião da Associação comercial de Pindamonhangaba; 

 Participação em Reunião Regional das Associações comerciais do Vale do Paraíba; 

 Adesivo para os carros de professores, alunos e funcionários; 

 Evento Portas Abertas, que recebe alunos do Ensino Médio para conhecer os Cursos e 

Laboratórios; 

 Panfletagem nos pontos de realização do ENEM. 

 

Figura 8 - Ações de divulgação do Vestibular do 2º Semestre de 2016. 
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Política de aperfeiçoamento 

 
 A Unidade estimula e orienta os professores e funcionários quanto a realização de 

atividades que ofereçam aperfeiçoamento profissional. 

 Para os docentes são realizados os Workshops da Educação, bem como todo apoio 

para participações em Congressos, orientações de Trabalhos de Graduação e Iniciação 

Científica. Os docentes também são instigados a oferecer e participar de cursos e palestras 

na Instituição e fora dela. 

A todos são divulgados os cursos online oferecidos pelo Centro Paula Souza. Este 

ano 6 funcionários tiveram a oportunidade de fazer o curso online de Inglês, oferecido pelo 

Banco Santander, em parceria com o Centro Paula Souza. Assim como os docentes, os 

funcionários têm a oportunidade de participar dos eventos da Faculdade, com certificação 

de todas as participações. 
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ORGANOGRAMA DA FATEC PINDAMONHAGABA 

 

 

 

CONGREGAÇÃO 

DIREÇÃO 

Centro de 
Informática 

Professora 
Responsável pelo 

Site 

Tecnólogo em 
Informática 

Agente Téc. 
Administrativo 

Diretoria de 
Serviços 

Acadêmicos 

Agente Téc. 
Administrativo 

Diretoria de 
Serviços 

Adminsitrativos 

Agentes Téc. 
Administrativos 

Terceirizadas 

Diretório 
Acadêmico 

Biblioteca 
Assistência da 

Direção 

Coordenação de 
Cursos 

Professores e 
Auxiliares Docente 

Setor de 
Comunicação 

Projetos Especiais 

(RJI e HAEs) 
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NDE - Núcleo Docente Estruturante 

É uma fração da estrutura de Faculdade que compreende os docentes que 

ministram disciplinas em um curso, com a finalidade de auxiliar os Coordenadores de Curso 

no estudo e atualização da matriz curricular, ementas e bibliografia. 

 

 

 

CPA – Comissão Própria De Avaliação 

 Presidente Paulo Cesar Ribeiro Quintairos 

 Professora Valesca Alves Correa 

 Funcionária Karina Harumi Iwashita 

 Funcionária Danielle Cristina de Andrade Freitas 

 Membro Externo Maria Ismênia Sodero 

 

NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão 

 Prof. Dr. Paulo Cesar Ribeiro Quintairos 

 

Escritório Inova Paula Souza  

 Agente Local de Inovação – Marcos Allan Ferreira Gonçalves 

Tecnologia em 
Manutenção Industrial 

• Coordenador Prof. Me. 
Amir Rivaroli Junior 

• Prof. Me. Carlos 
Eduardo F. dos Santos 

• Prof. Carlos Roberto 
Vitor 

• Prof. Me. Geraldo César 
Miranda 

•  Prof. Me. Luiz Otávio O. 
Arouca 

•  Prof. Laercio Ferreira 

Tecnologia em Projetos 
Mecânicos 

• Coordenador Prof. Me. 
Celio Pacheco de 
Siqueira 

•  Prof. Me. Antonio 
Carlos Tonini 

•  Prof. Me. Emerson Luís 
Junqueira 

•  Prof. Me. Marcos Allan 
F. Gonçalves 

•  Prof. Sebastião V. da 
Silva 

Tecnologia em 
Mecânica - Processos 

de Soldagem 

•  Coordenadora Prof. 
Maria Cristina C. F. 
Borges 

•  Eliane da Silveira R. de 
Araújo 

• Eduardo Esperança 
Canetti 

• Emerson Junqueira 

•  Lúcia de Almeida 
Ribeiro 

• Antônio Carlos Tonini 

•  Claudete Kenvyn 

• Willian Gonzaga 

Tecnologia em 
Processos Metalúrgicos 

•  Coordenador Prof. Dr. 
Sergio Roberto Montoto 

• Alexandre Sartori 

• César Alves da Silva 
Leandro 

• Cristian Cley P. Rita 

•  João Maurício Godoy 

•  Wiliam Gonzaga 


