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PDI

PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

• É o instrumento de gestão para o alinhamento dos

trabalhos das Unidades de Ensino com as

Coordenadorias Técnicas e Assessorias da

Administração Central do CEETEPS.

• Obedecendo à Lei 10861/2004, ao Decreto

9235 e a Instrução CESU 2 de 2018, seu prazo de

entrega e de revisão anual está estabelecido

na Portaria CESU 9 de 2019.
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https://cesu.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Lei-10861.pdf
http://cesu.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Decreto-9235.pdf
http://cesu.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Instruc%CC%A7a%CC%83o-CESU-n%C2%BA-02-de-21-de-setembro-de-2018-PDI-das-Fatecs.doc
https://cesu.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/Portaria-CESU-9_2019-11-22.doc


NOSSA MISSÃO Promover a educação profissional pública sendo

referencia de excelência, visando ao atendimento das

demandas sociais e do mundo do trabalho.

NOSSA VISÃO Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao 

desenvolvimento humano, tecnológico e sustentável, 

adaptado às necessidades da sociedade
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NOSSA

RESPONSABILIDADE

SOCIAL: 

Contribuir para à inclusão social, ao desenvolvimento

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio

cultural.
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NOSSO

COMPROMISSO

Nosso compromisso vai além da oferta de 

ensino:

• À instituição está voltada para a geração de
conhecimento articulado com as bases locais.

• Atender às necessidades da comunidade

(empresas e industrias) e à demanda da cidade.
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ANÁLISE DE 

DESENVOLVIMENTO

LOCAL E REGIONAL
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ANÁLISE DE 

DESENVOLVIMENTO

LOCAL E REGIONAL: 

GUARULHOS

• Maior município não capital do Brasil

• 2ª População do Estado de São Paulo

• 1.221.979 habitantes (Censo IBGE-2010)

• Área Legal 318 Km2

• Rodovias (Pres. Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna)

• Aeroporto Internacional (GRU Airport)

• 17 Km do centro da capital

• 108 Km do Porto de Santos
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• R$ 49,4 bilhões - PIB a preços correntes (2013)

• 4º maior PIB do Estado de São Paulo

• 13º maior PIB do País

• O PIB de Guarulhos supera 10 Estados da União
(Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe).

• R$ 30.383,43 PIB per capita (2010)

• Empregos Formais (2010) – 473.160

• Estabelecimentos Formais (2010) – 40.819

• Micro Empreendedor Individual (MEI - 2013) –
22.460

ANÁLISE DE 

DESENVOLVIMENTO

LOCAL E REGIONAL: 

GUARULHOS
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ANÁLISE DE 

DESENVOLVIMENTO

LOCAL E REGIONAL: 

GUARULHOS

ESTABELECIMENTOS FORMAIS:

4.584 – Indústrias (Metal mecânico / Eletroeletrônico /

Químico Farmacêutico / Alimentícia / Textil

1.411 - Construção Civil

19.056 - Comércio

17.813 - Serviços

111 - Agropecuária

Total: 42.975 Fonte: (MTE/RAIS-2011)
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FATEC GUARULHOS
Início Atividades 2007

Oferece cursos tecnológicos de:

▪ Análise e Desenvolvimento de Sistemas (tarde)

▪ Comercio Exterior (manhã)

▪ Gestão da Produção Industrial (noite).

▪ Gestão Empresarial (EAD)

▪ Logística Aeroportuária (manhã),

▪ Logística (tarde e noite)
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FATEC GUARULHOS CORPO DOCENTE:

Doutores:  26 Professores

Mestres:  41 Professores

Especialistas:  8 Professores

Total  de 75 professores
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FATEC GUARULHOS:

ANÁLISE SWOT

Pontos fortes:
• Corpo docente e técnico administrativo comprometido e

qualificado
• Comunidade acadêmica integrada
• Boa avaliação dos cursos pelos órgãos externos (CEE-SP,

Enade)
• Qualidade dos cursos ofertados
• Boa demanda dos cursos
• Gratuidade

Pontos fracos:
• Deficiência na informatização dos processos
• Limitação de recursos estruturais e tecnológicos para o 

desenvolvimento dos trabalhos
• Evasão de alunos
• Limitações regulamentares para o desenvolvimento de 

ações de melhoria.
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FATEC GUARULHOS:

ANÁLISE SWOT

Oportunidades:

• Expansão e desenvolvimento da FATEC com a implantação de 
políticas de governo.

• Implantação de projetos de interesse da faculdade com a 
construção do Parque tecnológico em Guarulhos.

• Aproximação com empresas e outros agentes da região para 
implantação de novos cursos

• Ampliação da visibilidade da FATEC em função das novas 
instalações
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FATEC GUARULHOS:

ANÁLISE SWOT

Ameaças:

• Descontinuidade de políticas públicas voltadas a Educação 
profissional do município.

• Instabilidade econômica do país, podendo resultar no 
fechamento de postos de trabalho. 

• Falta de recursos patrimoniais (máquinas e equipamentos) 
para a implantação dos cursos, bem como a respectiva 
infraestrutura necessária. 

• Falta de clareza por parte da sociedade sobre o papel do 
tecnólogo.

• Dificuldade de Contratação de Docentes e Servidores 
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

O Plano de Gestão para os próximos 4 anos, é o

documento que expressa as metas e objetivos da Gestão,

no que diz respeito:

• à sua filosofia de trabalho,

• à missão a que se propõe,

• às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações,

• à sua estrutura organizacional e

• às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que

pretende desenvolver.
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

• Coordenar e orientar o funcionamento institucional,
viabilizando o Planejamento e a execução do projeto do
projeto institucional, constante nos documentos já
elaborados, como por exemplo o PDI;

• Consolidar práticas institucionais qualitativas;

• Rever, ampliar e inovar no campo da gestão já que esta é
diretamente articulada com o processo acadêmico;

• Implantar uma política de comunicação e marketing
institucional, visando dar visibilidade às ações da Fatec
Guarulhos
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

• Fortalecer a política de assistência ao estudante, através do
apoio pedagógico e psicopedagógico;

• Instituir Projeto de Aproximação com as empresas e
instituições no entorno;

• Promover ampliação do processo de informatização dos
procedimentos internos, tais como inserção da cultura
digital;

• Reavaliar a infra-estrutura existente no Campus, auditório
interno e externo, salas de aula e laboratórios;

• Fazer estudos para implantação da Cantina
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

• Estar em sintonia com as propostas de qualificação

profissional do Governo do estado de São Paulo, em

seus diferentes níveis de ensino (Novotec,

Qualificação básica, UFIEC, etc)

• Promover reuniões sistemáticas com os

coordenadores a fim de pensar propostas para lidar

com situações complexas, como por exemplo a

questão das aulas práticas, e ensino hibrido.

• Promover estudos para proposição de novos cursos de

Graduação Tecnológica
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

• Elaborar Campanhas de recepção e acolhimento aos
calouros; 

• Fomentar Integração entre Cursos; 

• Intensificar a comunicação interna entre o corpo técnico
administrativo, docente e discentes;    

• Instituir a revista cientifica com periodicidade semestral;    

• Analisar os dados do Web Sai e propor planos de
ajustes;

• Estudar os indicadores de evasão e trancamentos, 
propor ações de melhoría
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FATEC GUARULHOS:

PLANO DE GESTÃO:

• Criação de agenda de reuniões para definir

prioridades juntamente com a equipe gestora;

• Propor atividades culturais nos horários de intervalo;

• Fomentar a agenda de eventos com objetivo de

difundir à imagem da Fatec na Comunidade;

• Intensificar as ações de empreendedorismo e

inovação
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FIM


