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Objetivos  

 

- Trabalhar seguindo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, da 

unidade, com o objetivo de atingir as metas estabelecidas no plano, sempre 

buscando o trabalho em equipe. 

- Implantar novos Cursos Superiores de Tecnologia, seguindo a vocação da 

cidade e o Plano de Desenvolvimento Institucional da unidade. 

- Aproveitar a infraestrutura da Fatec Ribeirão Preto, trazendo novos cursos, 

visto que um prédio do porte desse onde está a Fatec Ribeirão Preto comporta 

mais cursos; dessa forma, oferecer à população de Ribeirão Preto maiores 

opções de conhecimento por meio de uma formação tecnológica e, desse 

modo, aumentar a formação em nível superior tecnológico, desconstruindo a 

idéia de que cursos superiores somente são em  nível de licenciatura e 

bacharelado.  

 

Proposta de Trabalho 

 

Serão trabalhados todos os pontos da Matriz FOFA, em que os pontos 

fortes e as oportunidades da Faculdade serão o foco desta gestão; e as 

ameaças e pontos fracos serão, se não exterminados, ao menos minimizados 

consideravelmente. 

Esta proposta de trabalho está voltada, também, na implantação de 

novos cursos Superiores de Tecnologia na Fatec de Ribeirão Preto e também 

na possibilidade de oferta de cursos de extensão à comunidade e capacitação 

docente e discente, trabalhando segundo as diretrizes estabelecidas no PDI, 

buscando sempre o fortalecimento das parcerias. 

O investimento na criação e oferecimento de novos cursos também será 

foco desta gestão, que terá como premissa atrair cada vez mais, um público 

com vocação tecnológica, saindo das áreas de licenciatura e bacharelado. 

A Faculdade de Tecnologia de Ribeirão Preto tem cinco anos de 

existência, e cuja construção é majestosa; diante disso, urge que novos cursos 

sejam criados e ofertados à população de Ribeirão Preto. 

. 
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Cronograma de metas  

 

Durante o período de vigência deste Plano de Gestão, ou seja, até o 

primeiro semestre de 2023, pretende-se implantar pelo menos mais 3 (três) 

Cursos Superiores de Tecnologia. 

Outras metas e objetivos serão estabelecidos durante o período de 

gestão. 

 

 

Ribeirão Preto, 17 de abril de 2019. 

 

__________________________________ 

                                                            Mara Regina Mellini Jabur 

 

 


