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PLANO DE GESTÃO A DIREÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PINDAMONHANGABA 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 Meu nome é Benedito Sérgio Tavares de Alvarenga. Sou brasileiro, casado e possuo 50 anos de 

idade. Resido nesta cidade desde 2001. 

Sou graduado em Bacharel em Física e Engenharia Civil pela Unitau – Universidade de Taubaté, com 

mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp (2003). 

Atualmente sou professor de ensino superior II-D e me encontro em RJI, desenvolvendo um projeto 

de pesquisa intitulado “Projeto e construção de um queimador, tipo maçarico à gás, usando os conceito de 

combustão acústica”. 

Já fui coordenador do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, durante sua implantação e 

também coordenador do curso de Tecnologia em Projetos Mecânicos. 

Foi professor na Unitau de 2003 a 2009. Lecionei várias disciplinas tanto na Unitau quanto nessa 

Unidade, tais como: Fundamentos de Matemática, Física, Desenho, Matemática Aplicada, Estatística, 

Mecânica dos Fluídos, Geometria Analítica, Fundamentos de Cálculo Numérico, entre outras. 

 Ingressei na FATEC de Pindamonhangaba em março de 2006, junto ao Curso de Tecnologia em 

Processos Metalúrgicos, lecionando o conjunto de disciplinas da área de Matemática 

 

Maiores detalhes sobre minha carreira profissional podem ser visualizados acessando-se o meu 

currículo na plataforma Lattes do CNPq, através do link:  http://lattes.cnpq.br/4250616974939423 

 

3. OBJETIVOS 

 Este plano de gestão tem como objetivo apresentar as minhas propostas para a Direção da Unidade. 

 As ações apresentadas aqui visam: 

 Buscar a excelência do curso de graduação, formando profissionais competentes e capazes de 

competir em um mercado cada vez mais disputado, por meio de um currículo atualizado e em 

concordância com as tendências e necessidades da indústria; 

 Projetar a FATEC para a comunidade e para as indústrias da região, como referência no ensino 

tecnológico, por meio de um trabalho integrado com os diversos setores da FATEC, Coordenações, 

NUPEX e Diretoria. 

 Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas metodologias; 

 Aumentar o número de empresas conveniadas para o oferecimento de estágios para os alunos. 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=21E2BD44661B637211230A457D10CC0E
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 Contato com o novo prefeito para continuação das benfeitorias na Unidade, como a construção do 

segundo prédio do Bloco 6, para ampliação das salas de aula e a construção da quadra poliesportiva, 

visando a integração dos alunos e a formação de um grêmio estudantil; 

 Para maior visibilidade da Unidade, colocar uma placa de tamanho considerável na entrada da Fatec, 

para destacar a nossa localização para os veículos que trafegam na Rodovia; 

 Colocar mastros com bandeiras, iluminadas à noite, caracterizando nossa instituição pública; 

  Insistir na implantação do Mestrado na Unidade; 

 Elaborar plano para que os professores, que dão aulas práticas, utilizem os laboratórios também nas 

aulas teóricas, isso liberaria salas, o que vai implicar na implantação de novos cursos; 

 Tentar conseguir junto ao governo, bolsas de estudo para que estudantes IES do Estado de São 

Paulo; 

 Investir na elaboração de cursos de aperfeiçoamento dos professores da Unidade e/ou viabilizar que 

isso seja realizado em outras instituições; 

 

Coloco-me a disposição para esclarecer minhas propostas.   

 

 

Pindamonhangaba/SP, 13 de abril de 2017. 
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Prof. Me. Benedito Sérgio Tavares de Alvarenga 

 
 


