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Órgão executivo encarregado de dirigir e coordenar as
atividades acadêmicas e gerais da Faculdade.

DIREÇÃO

f173dir@cps.sp.gov.br
Leonardo Lucas Madaleno | Diretor da Unidade

Responsável pela direção/coordenação das atividades
de suporte administrativo e operacional.

ADMINISTRAÇÃO

f173adm@cps.sp.gov.br

Sandra Stefanelli de Moraes | Diretora de Serviços Administrativos
Alan Chesna Vidal | Agente Técnico Administrativo
Felipe Rodrigues Serra | Agente Técnico Administrativo
Magda Gomes da Rocha | Assessor Administrativo

Responsável pelo suporte técnico-acadêmico da Diretoria,
docentes e discentes.

SECRETARIA

f173acad@cps.sp.gov.br

Simone Roberta Scattolin Tilelli | Diretora de Serviços Acadêmicos
Thiago José Serra | Agente Técnico Administrativo
Viviane Formice Vianna | ATA - Assistente Técnico Administrativo I

Responsáveis pela organização didático-científica e de
distribuição de pessoal, compreendendo disciplinas afins.

COORDENAÇÃO

fabio.camilotti@fatec.sp.gov.br
joao.silva194@fatec.sp.gov.br
marcelo.laffranchi@fatec.sp.gov.br
leandro.torres01@fatec.sp.gov.br

Fábio Camilotti | Biocombustíveis
João Roberto da Silva | Gestão Ambiental
Marcelo Martins Laffranchi | Gestão Empresarial
Leandro | Marketing
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A Congregação da Fatec Jaboticabal é o órgão máximo de supervisão do
ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade, obedecidas as
diretrizes gerais da política educacional do CEETEPS.

CONGREGAÇÃO

Auxiliares docentes:
Responsáveis pela organização, preparação e auxilio das aulas práticas.
Instruem sobre manuseio de equipamentos e vidrarias. Zelam pela
manutenção e conservação das ferramentas, instalações e equipamentos.

LABORATÓRIOS

fateclab@fatecjaboticabal.edu.br

Ana Flávia Pereira Faria
 Marcio Roberto de Carvalho

Projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas
computacionais de informação.

TI

ti@fatecjaboticabal.edu.br
Marcelo Rodrigo Pulliano Nogueira

Oferece as informações necessárias para o desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão da Faculdade. Presta seus serviços a todos os alunos,
professores e funcionários.

BIBLIOTECA

f173bibli@cps.sp.gov.br

Horário de funcionamento consultar a Secretaria Acadêmica
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Responsável pelo planejamento, criação e produção da comunicação
publicitária, mídias sociais, atividades de marketing e divulgação em
geral dos acontecimentos e eventos da unidade.

COMUNICAÇÃO

comunicacao@fatecjaboticabal.edu.br
eventos@fatecjaboticabal.edu.br

Valeria Villena Zanotti

É a comissão própria de avaliação. Essa equipe é responsável pelo
levantamento de informações relativas à Fatec Jaboticabal.

CPA

Responsável pelo suporte técnico-acadêmico da Diretoria,
docentes e discentes.

CIPA

f173cipa@cps.sp.gov.br
Fábio Camilotti | Membro designado

Órgão de representatividade estudantil regido por estatuto próprio
devidamente elaborado pela Comunicação Fatec Jaboticabal e
aprovado de acordo com a legislação vigente.

DAFJ - DIRETÓRIO ACADÊMICO

da@fatecjaboticabal.edu.br
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