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Introdução 

Na grande maioria das Instituições de Ensino, tanto públicas quanto privadas, a 

conscientização quanto a importância do Plano de Gestão ainda é pequena, contudo, o 

desenvolvimento destas Instituições, como o de todas as organizações, requer uma 

clara definição de seus valores, missão, visão, objetivos e metas a serem alcançados 

num determinado horizonte temporal.   

Os desafios a serem enfrentados, sobretudo nos próximos quatro anos, 

impõem o planejamento como ferramenta essencial de apoio ao funcionamento da 

Fatec Ipiranga. 

Um Plano de Gestão é um processo acadêmico e administrativo que tem como 

propósito ratificar a Missão, os Princípios e os Valores da Instituição, para que sejam 

balizamentos efetivos nas decisões e ações.  Sinaliza o futuro a ser construído, 

definindo a visão e os objetivos institucionais a serem perseguidos. 

Para planejar é preciso conhecer e compreender o contexto.  A estratégia é 

sempre sistêmica e holística, pois envolve diversos componentes da organização de 

forma integrada.   

O processo de planejar estrategicamente exige o desenvolvimento prévio de 

um modo de pensar estratégico, envolvendo múltiplos questionamentos sobre o que 

fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, qual a melhor forma de fazer, para quem 

fazer, etc. 

Tipicamente, os gestores de Instituições de Ensino preferem acreditar na visão 

de um mundo estático, linear e de poucas mudanças.  Dessa forma, acabam fazendo 

pouco uso dos métodos e ferramentas estratégicas que as empresas utilizam para 

entender e responder às mudanças ambientais. 

Dentre os vários elementos que diferenciam um gestor com visão estratégica 

de um gestor sem essa visão, é a capacidade de diferenciar a percepção subjetiva da 

real.   
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Este plano não tem a pretensão de ser completo e se esgotar em si. Sua 

importância e valor residem no fato de identificar de forma objetiva, as ações 

institucionais para que a Fatec Ipiranga possa enfrentar desafios e cumprir sua missão. 

Trata-se de um ponto de partida, que deve ser flexível, porém assertivo e 

permanentemente aprimorado.  Visa ampliar o horizonte de gestão da Instituição 

contribuindo para o permanente alinhamento e balanceamento dos resultados, em 

todas as instâncias. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente plano de gestão justifica-se pela necessidade de apresentar à 

comunidade as projeções para as ações da direção da Fatec Ipiranga para o exercício 

que compreende 2021/2 a 2025/1.  

O plano possui algumas premissas que precisam ser destacadas: 

a) todas as ações das Fatecs estão vinculadas ao planejamento estratégico 

do CEETEPS; 

b) as ações da Fatec Ipiranga guardam coerência com o seu PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional, considerando a necessária articulação com os objetivos 

e metas locais que norteiam o desenvolvimento da Instituição; 

c) considera-se a avaliação como instrumento da gestão, portanto, o plano 

de gestão considera de essencial importância o uso dos relatórios de autoavaliação, 

promovidos pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, com os indicadores necessários 

para o desenvolvimento Institucional;  

d) o plano de gestão deve primar pelo uso contínuo da flexibilidade para 

promover a adaptabilidade necessária considerando a dinamicidade dos cenários que 

interverem nos processos decisórios, inclusive para a adequação das diretrizes da CESU 

que busca acompanhar os desafios de uma sociedade em contínua transformação, 

sendo assim, não é um documento “fechado”, mais um documento em permanente 

revisão e reconstrução; 
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e) o plano de gestão visa garantir o cumprimento da missão estratégica do 

CPS que é “promover a educação profissional pública dentro de referenciais de 

excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de 

São Paulo”; 

f)  todas as ações são projetadas para atender as necessidades locais, 

porém com foco na visão de futuro do CPS, para que possa “consolidar-se como 

referência Nacional na formação e capacitação profissional bem como na gestão 

educacional, estimulando a produtividade e competitividade da economia paulista.” 

Considerando o pressuposto que o plano de gestão só é possível por meio do 

levantamento de indicadores tanto dos cenários interno como do cenário externo, 

apresenta-se um breve levantamento de indicadores (pois é claro a necessidade do 

monitoramento contínuo), pois só a partir da análise destes indicadores é que é 

possível a definição de objetivos e metas para 2021/2 a 2025/1. 

Neste contexto o Plano de Gestão que ora apresento à comunidade acadêmica 

da Fatec Ipiranga “Pastor Enéas Tognini”, foi elaborado com base no PDI vigente.  

Destaco que as conquistas da atual gestão só foram possíveis por meio de uma gestão 

participativa, com o envolvimento de todos os atores que compõe a Fatec Ipiranga, em 

destaque a equipe pedagógica e de gestão somada ao grupo seleto de docentes, 

colaboradores e o apoio sempre atuante dos discentes, num processo de contínuo 

diálogo com toda a comunidade interna e externa, como exteriorizado nos avanços 

relatados em cada relatório anual das atividades aprovados pela Congregação e CESU e 

apresentados para a comunidade acadêmica.  

Não posso, portanto, no momento em que concorro a um mandato de direção 

desta Fatec, apresentar outro Plano de Gestão que não seja este, visto que a gestão 

participativa se apresenta como a mais eficiente e atual forma de gestão. Desta 

maneira, acredito que este projeto faz sentido para a comunidade acadêmica, 

podendo gerar o envolvimento de todos nas ações propostas.  Apresento também na 

definição das metas uma retrospectiva nas ações propostas com a perspectiva de 
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poder dar continuidade ao que foi realizado na minha gestão no período de agosto de 

2017 até o presente momento. 

 

Sobre a Fatec Ipiranga 

 A Faculdade de Tecnologia do Ipiranga foi inaugurada no dia 22 de fevereiro de 

2010. É uma instituição de ensino superior localizada na Rua Frei João, 59, no bairro 

Vila Nair, no município de São Paulo, e atende sob o CNPJ nº 62.823.257/0204-79. 

 Criada pelo Decreto nº 53.372, de 02 de setembro de 2008 e inaugurada no dia 

22 de fevereiro de 2010, possuindo nesta data o curso de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas.  

 Na época, o único curso oferecido era o de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.  A partir do segundo semestre de 2010 a faculdade aumentou a oferta, 

incluindo o curso de Gestão Comercial.  No segundo semestre de 2011 foi implantado 

curso de Eventos, no primeiro semestre de 2012 o curso de Gestão de Recursos 

Humanos.  No segundo semestre de 2015 o curso na modalidade EAD de Gestão 

Empresarial. 

 À frente da instituição, como Diretores pro tempore, esteve desde sua criação 

até o período do mês de julho de 2014 o Prof. Dr. Ronaldo Tavano Palaia.  No mês de 

agosto de 2014 tomou posse, como Diretor, o Prof. Dr. Lincoln Nogueira Marcellos e 

em 2017 fui eleita diretora pela comunidade acadêmica e escolhida pela 

Superitendência do CPS. 

Atualmente a Fatec Ipiranga, com seus 11 anos de história, possui 

aproximadamente 1500 alunos matriculados, distribuídos nos 6 cursos de graduação, 

XX docentes e 13 funcionários administrativos.   

 

MISSÃO, VISÃO, VALORES E FILOSOFIA 



 

_____________________________________________________________________________

Fatec Ipiranga - Pastor Enéas Tognini 

 

5 
 

✓ Missão: implantar o Padrão de Excelência do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, reconhecido nacionalmente como Referência na Formação 

Profissional de Tecnologia em Educação Superior. 

✓ Visão:  contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da formação de Recursos 

Humanos habilitados e comprometidos com o desenvolvimento de negócios 

sustentáveis, através da aplicação criativa e consciente de Tecnologia. 

✓ Valores: Permanente compromisso com a ética; qualidade; e responsabilidade 

socioambiental. 

✓ Filosofia: Atendimento preferencial às demandas humanas, sociais, e 

tecnológicas da Sociedade Paulista e Brasileira. 

 

Cultura da Fatec Ipiranga 

 A unidade de ensino privilegia a Gestão da Organização de Serviços em Ensino 

Superior e Educação Tecnológica. 

 O Docente passa a focar com mais intensidade o processo de aprendizagem e 

retirar a importância exagerada nos processos de ensino e avaliação, tornando-se mais 

um orientador da descoberta do conhecimento e um avalista do nível atingido pelo 

aluno. 

 O Aluno Discente da Fatec não é apenas um Tecnólogo a mais no mercado de 

trabalho, e sim um provedor de soluções criativas de negócios por meio da aplicação 

de Tecnologia. 

 Os colaboradores são fornecedores de serviços de qualidade e produtividade, 

motivados em favor de toda a comunidade Fatec. 

 O requisito fundamental das relações sociais na Fatec está alicerçado em seus 

valores: “Ética”, “Qualidade” e “Responsabilidade Socioambiental” e os atributos 

“Comprometimento”. 
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ANÁLISE SITUACIONAL  

Consiste no processo de identificação, formulação e priorização de problemas 

em uma determinada realidade. O objetivo da análise situacional é permitir a 

identificação dos problemas e orientar a definição das medidas (objetivos, metas e 

diretrizes). 

 Considerando que a avaliação deve ser sempre utilizada como instrumento de 

gestão, nesta gestão houve uma intensificação do uso dos relatórios de autoavaliação 

da CPA para permitir a implementação de medidas capazes de sanar possíveis 

fragilidades e contribuir com o desenvolvimento da Instituição. Desta forma, os 

relatórios de autoavaliação ofereceram indicadores para esta gestão e tiveram grande 

relevância no processo de revisão do plano de gestão, do PDI e das demais formas de 

planejamento.  

 Outro aspecto que permitiu a análise situacional foram os indicadores da 

avaliação externa - relatórios do ENADE que sempre foram analisados e estudados 

para também oportunizar medidas de melhoria e contribuirem para exteriorizar o 

cenário de excelência conquistado por meio de todos os cursos da Fatec Ipiranga.  

 Destaca-se também como fator que contribui para a composição da análise 

situacional os dados socioeconômicos da região, presentes no PDI e que são 

demonstrados em anexo. 

 

 

ANÁLISE SWOT  

Considerando a realidade da Fatec Ipiranga e de seus concorrentes, foram 

identificados os pontos fortes e fracos, tudo isso em consonância com a Missão e Visão 

de Futuro e as diretrizes emanadas pelo CPS. 

Considerando a análise dos dados foi possível apresentar os principais aspectos 

presentes no ambiente externo e interno da Fatec Ipiranga, utilizando como 

ferramenta de análise a matriz SWOT.  
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Por meio da matriz SWOT buscou-se identificar possíveis fragilidades afim de 

superá-las, assim como forças, para que, por meio das ações propostas, sejam 

potencializadas, tendo em vista a necessidade de aproveitar as oportunidades 

destacadas na matriz e enfrentar as ameaças presentes no cenário de abrangência.  

Desta forma entende-se que o processo decisório quanto aos objetivos e metas 

presentes no plano de gestão são oriundos da análise que segue:  

 

A
M

B
IE

N
T

E 
IN

T
ER

N
O

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Resultados de excelência das avaliações 

externas (ENADE).  Visitas in loco das 

comissões de avaliação. 

 

Falta de visibilidade da unidade pela 

Comunidade Externa. 

Alunos que evidenciam sentimento de 

pertencimento e identificação com a Fatec 

Ipiranga, em outras palavras, os alunos 

gostam da Instituição. 

 

Problemas na infraestrutura da Unidade 

(equipamentos, laboratórios, edificações, 

hidráulica e elétrica desde a construção da 

unidade. 

Projetos pedagógicos como meio privilegiado 

de aprendizagem. 

Limitação no atendimento psicopedagógico e 

demais serviços de suporte e atendimento ao 

aluno.   

Equipe pedagógica integrada e 

comprometida com os novos projetos. 

Receptividade em relação às necessidades de 

mudança.   

 

Aumento do índice de evasão e trancamento   

A
M

B
IE

N
T

E 
EX

T
ER

N
O

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Fortalecimento do ensino híbrido e do uso 

das ferramentas de mediação tecnológicas 

para a promoção do ensino e aprendizagem.  

Em função da pandemia da COVID-19 a 

possibilidade da migração do ensino 

presencial para o EaD se tornou maior. 

O crescimento no setor de serviços, em 

especial nas áreas de tecnologia da 

informação decorrentes do maior volume de 

trabalho em home office.  

A situação econômica para os próximos anos 

provocada pela pandemia da COVID-19 e a 

limitação financeira dos alunos que poderá 

ampliar a evasão e reduzir o número de 

novos ingressantes.  

Acordos e programas de cooperação com  A falta de clareza quanto ao campo de 

atuação e o preconceito em relação aos 
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empresas e órgãos de fomento cursos de tecnologia. 

O uso dos meios remotos de aprendizagem 

possibilitou o crescimento de novas 

oportunidades para a Internacionalização, 

não limitando ao intercâmbio presencial.  

Não oferta de vagas pelo SISU  

A carência cada vez maior de formação 

continuada e a exigência de qualidade como 

diferencial entre as IES.  

Um perfil de aluno de baixa renda e com 

limitação de aprendizagem que resulta em 

um número maior de evasão.  

O crescimento da área comercial e do setor 

de serviços na região ampliam as 

perspectivas de demanda para os cursos.  

A sedução das IES com cursos de menor 

duração e de fácil acesso, com apelo 

imediatista de formação.  

 As políticas atuais da secretaria de 

desenvolvimento econômico em relação a 

aproximação da formação técnica e 

tecnológica para atender as demandas do 

mercado 

Dificuldade no acompanhamento das aulas 

remotas pelos discentes em função das 

condições socioeconômicas que limitam a 

aquisição de infraestrutura adequada.  

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A partir dos indicadores presentes na análise SWOT é possível projetar os 

objetivos e metas estratégicas para o novo mandato, considerando que boa parte das 

ações serão de continuidade e avanço ao trabalho já realizado.  

Dessa forma, o planejamento estratégico deve proporcionar respostas 

consistentes a três questões fundamentais: 

a) Onde estamos?  

Para responder esta questão foi utilizada a matriz SWOT que possibilitou a 

construção do autodiagnóstico para estudar a real situação presente.  Os dados 

utilizados para a realização do autodiagnóstico foram extraídos dos relatórios de 

autoavaliação promovidos pela CPA e avaliações externas, como o relatório do ENADE.  

 

b) Quais os objetivos estratégicos? 

Os objetivos estratégicos são os resultados que a Fatec Ipiranga pretende 

atingir, gerados a partir da elaboração da análise SWOT que nortearão os planos de 

ação e o acompanhamento do processo de implantação do Planejamento Estratégico. 
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Seguem alguns objetivos a serem alcançados: 

 

I. Neutralizar o apelo para a busca de EaD provocado pela pandemia da COVID-19; 

II. Incentivar o uso das ferramentas de mediação tecnológica; 

III. Planejar e organizar a unidade para o retorno das aulas presenciais; 

IV. Melhorar a qualificação dos docentes quanto ao uso das metodologias ativas e a 

formação por competência; 

V. Afirmar a identidade institucional; 

VI. Desenvolver um modelo de organização e gestão com padrões adequados de 

eficácia e efetividade; 

VII. Manter e melhorar a infraestrutura; 

VIII. Ampliar o vínculo com os ex-alunos/egressos; 

IX. Manter e melhorar a comunicação institucional com a comunidade acadêmica;  

X. Manter o curso Articulado Médio Superior em Desenvolvimento de Sistemas; 

XI. Aperfeiçoar o atendimento aos alunos; 

XII. Incrementar e intensificar a atuação comunitária; 

XIII. Apoiar a Comissão Própria de Avaliação; 

XIV. Desenvolver nos discentes e docentes a consciência da importância da avaliação 

institucional para a unidade; 

XV. Continuar ampliando as parcerias, sobretudo as que são de interesse da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;  

XVI. Dar continuidade ao trabalho de redução das taxas de evasão e retenção; 

XVII. Manter os padrões de excelência (Enade, Renovação do Reconhecimento do 

Curso, Selo de Responsabilidade Social e Empregabilidade); 

XVIII. Acompanhar o fluxo escolar. 

 

c) Como vamos chegar lá? 

Com base na análise da matriz SWOT e nos objetivos anteriormente 

apresentados, considerando o horizonte de 04 anos, seguem as metas que estão 
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quantificadas nos próximos quatro anos que serão as etapas necessárias para o 

alcance dos resultados desejados.   

 

Metas Início Fim Envolvidos 

Reforçar a importância da educação tecnológica na 
modalidade híbrida como meio de neutralizar o apelo 
para a busca de EaD provocado pela pandemia da 
COVID-19; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Direção 

 
 

Aproveitar a oportunidade para ampliar a consciência 
quanto ao uso das ferramentas de mediação 
tecnológica disponíveis para a melhoria no processo 
ensino-aprendizagem; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

 

Planejar e organizar a unidade para o retorno das 
aulas presenciais, garantindo o cumprimento dos 
protocolos de segurança do CPS e dos órgãos de 
saúde; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

Investir esforços por meio do SPAP para melhorar a 
qualificação dos docentes quanto ao uso das 
metodologias ativas e a formação por competência; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

Fortalecer as ações de marketing e endomarketing da 
Fatec Ipiranga para afirmação da identidade 
institucional; 

2021 2025 Coordenação 
NDE 

Docentes 

Sensibilizar a comunidade acadêmica da sua condução 
como participe da construção da Fatec Ipiranga por 
meio de divulgação dos resultados alcançados no 
ENADE e relatórios da CPA; 

2021 2025 Coordenação 
Docentes 

Desenvolver um modelo de organização e gestão com 
padrões adequados de efetividade, baseados em 
indicadores acadêmicos fornecidos por meios dos 
relatórios da CPA e SIGA; 

2021 2025 Direção 
Coordenação 

Mapear processos e fluxos internos para a ampliação 
da eficiência e eficácia operacional dos setores 
acadêmicos e administrativos; 

2021 2025 Direção 
Coordenação 

 

Manter e melhorar a Comunicação Institucional não se 
limitando apenas na divulgação institucional e 
mercadológica, mas também como um meio de 
estruturar a comunicação externa e interna da Fatec 
Ipiranga, em função do novo cenário provocado pela 
pandemia; 

2021 2025 Direção 
Coordenação 

Docentes 

Manter os programas de monitoria, iniciação científica 
e de extensão; 

2021 2025 Coordenação 
CEPE 

Manter os projetos existentes, tais como: Feira de 
Negócios, APP (Complementar), Hackthons e Pratas da 
Casa; 

2021 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 
 

Acompanhar a jornada acadêmica, especialmente com 
discentes que têm faltas recorrentes, notas baixas e 
reprovações, por meio do controle de frequência que 
deverá ser feito diariamente pelo docente.   

2021 2025 Coordenação 
Docentes 



 

_____________________________________________________________________________

Fatec Ipiranga - Pastor Enéas Tognini 

 

11 
 

Acompanhar aprendizagem do aluno por meio de 
indicadores (taxa de reprovação efetiva, desistência, 
insucesso escolar e taxa de sucesso na disciplina 
 

2021 2025 Coordenação 
NDE 

Docentes 

Manter e aprimorar o programa de apoio pedagógico 
das áreas de conhecimento básico aos alunos do 
primeiro semestre;  

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

Desenvolver nos discentes e docentes a consciência da 
importância da avaliação institucional para a unidade; 

2021 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 

Ampliar as parcerias com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo; 

2021 2025 Direção 
 

Manter os programas de recepção e acolhimento dos 
alunos desde o processo da inscrição dos candidatos 
no vestibular, tais como: 
a- Enviar e-mail para os inscritos enfatizando as 
vantagens do curso escolhido; 
b- Oferecer oficinas preparatórias para o 
vestibular; 
c- Enviar e-mail parabenizando os alunos pela 
aprovação no vestibular; 
d- Realizar o acolhimento no dia da matrícula e 
na primeira semana de aula com atividades e eventos. 

  

2021 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 
 

Capacitar os colaboradores administrativos para 
serem ágeis e cordiais no atendimento os alunos; 

2021 2025 CPS 
Direção 

Docentes 

Incentivar a interação contínua e a boa convivência 
com os departamentos administrativos e pedagógicos; 

2021 2025 Direção 
(geral/serviços/acadêmica) 

 

Aprimorar a divulgação dos eventos da unidade que 
favoreçam a integração da comunidade acadêmica; 

2021 2025 Direção 
Coordenação 

Docentes 

Implementar políticas de acompanhamento de 
egressos e sua inserção no mercado de trabalho com a 
finalidade de subsidiar os NDEs de cursos visando à 
discussão e à organização didático-pedagógica; 

2021 2025 CPA 
Comissão Pedagógica 

Implementar o Escritório Modelo e proporcionar ao 
corpo discente aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos adquiridos. Permitindo: 
a. desenvolver as capacidades empreendedoras 
dos alunos, dando-lhes uma visão profissional já na 
fase acadêmica;  
b. desenvolver nos alunos as habilidades e 
atitudes que o mercado atualmente valoriza, 
contribuindo na formação do profissional egresso e na 
sua qualificação para o acesso ao mercado de trabalho 
e ao exercício profissional. 

2022 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 

Manter anualmente a Escola de Inovadores de modo a 
desenvolver um ambiente criativo para que os 
participantes se capacitem a desenvolvam modelos de 
negócios sustentáveis. 

2022 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Inova 
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Manter a Política de Responsabilidade Social 2021 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 

Estabelecer um calendário de reuniões periódicas para 
que haja troca de informações e a participação de 
todos os profissionais envolvidos nos processos 
escolares de modo a permitir que as decisões corretas 
possam ser tomadas com mais segurança, já que esse 
processo passa a ser mais democrático; 

2021 2025 Direção 
Comissão Pedagógica 

Docentes 
 

Fazer o planejamento escolar para que haja tempo 
hábil de traçar objetivos, estratégias para alcançá-los e 
metas a serem cumpridas; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

Desenvolver marketing de conteúdo: este tipo de 
medida permite a unidade estender o seu público, 
produzindo conteúdo informativo, útil e relevante; 

2021 2025 Direção 
Coordenação 
Equipe de T.I 

Desenvolver e divulgar cases de sucesso com o 
objetivo de demonstrar como a educação provoca um 
impacto positivo na vida dos estudantes; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Docentes 

Equipe de T.I 

Disponibilizar para a comunidade externa, eventos, 
palestras e workshops; 

2021 2025 Equipe de T.I 

Divulgar os resultados positivos obtidos nas avaliações 
externas; 

2021 2025 Comissão Pedagógica 
Equipe de T.I 

Realizar diagnóstico do sistema de cabeamento para 
rede de computadores, visando ao perfeito 
atendimento às necessidades atuais, bem como 
planejando e estruturando necessidades futuras; 

2021 2025 Equipe de T.I 

Realizar um levantamento sobre a necessidade de 
espaço físico e sobre as possibilidades de construções 
de edificações para possibilitar a criação de novos 
cursos; 

2021 2025 CPS 
Direção Geral 

Direção de Serviços 

Efetivar a parceria com a USCS de modo a possibilitar 
o atendimento Psicopedagógico gratuito para os 
alunos com o objetivo de 
a.  identificar, avaliar e mediar os problemas 
que possam ocorrer no processo ensino 
aprendizagem; 
b.  criar estratégias para o exercício da 
autonomia, minimizando o insucesso escolar e a 
evasão acadêmica. 

2021 2025 CPS 
Direção 

Coordenação 

 

 

 


