
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 154, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador a criação de novos cursos na unidade da 
Faculdade de Tecnologia - FATEC - no Município de São Carlos. 

 

 

Autoria: Deputado Julio Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RGL Nº  239/2019



 

 

INDICAÇÃO Nº 154, DE 2019 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 

Paulo, que se digne determinar, aos órgãos competentes, estudos que 

viabilizem criação de novos cursos na unidade da Faculdade de Tecnologia – 

FATEC no Município de São Carlos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Faculdade de Tecnologia de São Carlos é uma 

instituição pública de ensino superior pertencente ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). A instituição oferece em sua 

grade curricular, dois cursos superiores, o de Gestão Empresarial, e Recursos 

Humanos. 

Ainda, a Faculdade de Tecnologia têm prestado 

relevantes serviços às comunidades, os privilegiando com essa forma 

educacional de ensino, atendendo os anseios de milhares de jovens, além de 

oferecer ensino de qualidade.  

Nesse sentido, requeiro a possibilidade de estudos para 

ampliar a grade curricular com novas opções de cursos na instituição. Assim, 

podendo gerar uma significativa expansão na formação de profissionais 

técnicos.  

São Carlos dispõe de diversas instituições de ensino 

superior, mas a procura por cursos de nível técnico na FATEC, têm despertado 

o interesse dos alunos não só pela sua gratuidade, mas também pela 

qualidade dos cursos oferecidos. O que vem aumentando a procura 

vertiginosamente, não suprindo as necessidades do município. 

Ressalto, que o mercado tem exigido cada vez mais, 

profissionais capacitados, principalmente na área de tecnologia. Esse é um 

processo extremamente dinâmico, onde o nível de conhecimento tecnológico 

deve acompanhar as exigências e inovações do mercado. Nesse sentido.   

Indico, com fundamento no artigo 159 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, que haja por bem determinar aos órgãos 



competentes a elaboração de estudos e demais providências destinados à 

criação de novos cursos na Faculdade de Tecnologia – FATEC, no município 

de São Carlos.  

É de justiça e, para tanto, espero contar com a anuência 

de Vossa Excelência ao pleito. 

Sala das Sessões, em 12/02/2019. 

 

a) Julio Cesar 


