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Breve apresentação:  

  

Sou graduada em Engenharia Mecânica pela UNITAU e Mestre em Engenharia 

Mecânica pela USP, em Lorena. Atualmente, leciono a disciplina de Processo de 

Soldagem I, curso de Tecnologia Mecânica – Processos de Soldagem desta Instituição. 

Atualmente, estou exercendo o cargo de Diretora do Departamento de 

Engenharia Mecânica - UNITAU. Por 10 anos, trabalhei como Assessora da Pró-reitoria 

de Administração. Fui eleita membro do CONSAD e fui membro do CONDEP do 

Departamento de Engenharia Mecânica por vários mandatos. Trabalhei por 02 anos 

como Coordenadora de Convênios, na Pró reitoria de Extensão.   

Atuei em empresas privadas na área de Engenharia, com desenvolvimento de 

melhorias, otimização de processos, análise de falhas, gestão de pessoas e consultoria.  

Seguem alguns trabalhos mais relevantes por mim desenvolvidos na UNITAU:  

 Internacional pelo IIW, como Engenheiro de Solda Internacional, diploma 

emitido pelo IIW.  

  

1 – OBJETIVOS:  

  

A presente proposta tem como objetivo apresentar proposta de plano de trabalho: 

As ações apresentadas neste documento visam propor atividades, as quais serão 

executadas de forma integrada com os diversos setores da FATEC-PINDA, de forma 

integrada e interdisciplinar nos Cursos desta unidade de ensino. 

Diante do exposto, os itens abaixo apresentam estas ações propostas.  

   

• Contribuir com o mercado de trabalho na formação de profissionais competentes e 

capazes de enfrentar o mercado cada vez mais globalizado.  

  



 Formar profissionais nas modalidades oferecidas nesta unidade com viés de atualização 

em inovação em novas frentes de mercado como adequação dos laboratórios existentes 

em atendimento as novas tecnologia como prototipagem, processos de fabricação não 

convencionais. 

 

• Posicionar a FATEC PINDA como referência na formação de profissionais na área 

de Tecnologia, em âmbito regional e nacional, por meio de programas de 

desenvolvimento de projetos como Projeto Mini Baja, SAE. Projetos  a ser 

executado de forma integrada com todos os cursos desta Unidade de Ensino. 

 

• Propor ações de melhoria e enriquecimento como Projetos de Extensão com a 

Comunidade.  

 

• Propor indicadores sobre o desempenho dos alunos em relação aos trabalhos de 

monitorias;  

  

• Propor cursos de nivelamento nas disciplinas e áreas com maiores dificuldades 

dos alunos de forma a diminuir evasão, assim como, propor ferramentas para 

acompanhamento dos desempenhos destes alunos.   

  

• Acompanhar os alunos que estão com problemas financeiros, de forma a tentar 

intervir e propor soluções, com integração de um programa de apoio ao 

estudante.  

  

• Incentivar os alunos da importância de um bom currículo acadêmico, 

incentivando-os a participar de trabalhos voluntários, iniciação cientifica e 

outros...  

  

• Propor eventos acadêmicos com participação de empresas, assim como 

palestrantes com o apoio das parceiras envolvidas para estas questões.   

  

• Elaborar vídeo institucional do Departamento, tanto para os ingressantes como 

para os veteranos de forma a atualizar as informações e apresentar o 

organograma.  

  

• Instituir empresa Junior, de forma a integrar docentes, parceiros internos e 

externos, incentivando os alunos às inovações tecnológicas e  ao 

empreendedorismo.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  


