Apresentação

Anderson Luiz Barbosa é doutorando em Engenharia Elétrica pela
Universidade Estadual de Campinas; é mestre em Engenharia
Elétrica - Telemática e Telecomunicações - pela Universidade
Estadual de Campinas, mestre em Informática - Gerenciamento de
Sistemas Informação - pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, especialista em Metodologia do Ensino Superior pelo
Centro Universitário Salesiano de São Paulo, bacharel em Análise de
Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e
técnico em Processamento de Dados pelo Colégio Técnico da
Universidade Estadual de Campinas.
É professor titular do Centro Universitário Salesiano de São Paulo
(UNISAL) - Unidade de Ensino de Americana e Unidade de Ensino
de Campinas - Campus São José, onde ocupa o cargo de Diretor de
Operações, professor titular (referência III, grau D) da Faculdade de
Tecnologia (FATEC) de Americana e professor da Faculdade de
Tecnologia (FATEC) de Campinas.
Dentre os principais temas de atuação e pesquisa estão: Avaliação
Institucional, Gestão Educacional, Tecnologia Educacional,
Educação a Distância, Engenharia de Software, Gerenciamento de
Projetos e Sistemas de Informação.
É Avaliador Institucional e de Cursos de Graduação do Ministério da
Educação

Plano de gestão
Atender e antecipar-se às demandas da sociedade e do mercado de
trabalho, pautando pela perspectiva da responsabilidade social e
ambiental;
Atuar no campo da pesquisa, do ensino, da extensão e da cultura
com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico local e
regional;
Aperfeiçoar continuamente os processos de planejamento, gestão e
as atividades operacionais e administrativas por meio de uma
participação mais ampla na comunidade fatecana;

Participar ativamente das ações promovidas pelo Centro Paula
Souza para aperfeiçoamento de sua comunidade, apoiando a
participação de funcionários, docentes e discentes em encontros e
oportunidades de formação profissional e cultural;
Criar e aperfeiçoar constantemente mecanismos para maior
participação discente e docente no aprimoramento dos serviços
prestados à comunidade;
Preparar para o mercado de trabalho considerando a dinâmica das
relações de produção e o caráter estratégico da educação
profissional e tecnológica;
Incentivar a transparência e o compartilhamento de informações e
conhecimentos entre todos os setores: congregação, direção,
coordenações, funcionários, corpo docente e corpo discente;
Desenvolver uma maior inserção política e institucional da Fatec
Campinas no contexto municipal, regional e no próprio Centro Paula
Souza, permitindo uma melhor visibilidade da instituição, de nossas
ações e importância no plano local e regional;
Criar estudos para criação de novos cursos para atender a demanda
da Região Metropolitana de Campinas;
Propor reuniões periódicas com todos os setores de funcionários
(semanais ou quinzenais). O objetivo é conhecer com profundidade
o processo de funcionamento dos setores, os problemas ocorridos
no período e a busca de soluções de forma mais rápida possível;
Realizar levantamento do número de funcionários, da relação com o
número de alunos e docentes, verificando a necessidade de
contratação, buscando apoio junto ao CEETEPS;
Promover concursos para contratação docente de forma antecipada
e planejada, diminuindo o risco de prejuízo das aulas quanto ao início
do semestre letivo;
Estudar periodicamente os indicativos do SAI (Sistema de Avaliação
Institucional), procurando solucionar problemas e consequentemente
a melhoria dos índices;
Desenvolver um estudo sobre as causas da evasão e as formas de
diminuí-la e posteriormente verificar se o conjunto de ações trouxe

redução do problema, traçando um replanejamento por meio de
análise para novas ações;
Incentivar a participação dos docentes e discentes nos programas do
Inova Paula Souza;
Promover visitas técnicas. O desenvolvimento do conhecimento não
precisa estar necessariamente em sala de aula, pois durante visitas
a empresas o aluno tem contato com o ambiente de trabalho e sua
possível área de atuação após formado.
Apoiar e colaborar o processo de reativação, consolidação e
funcionamento da Empresa Junior;

