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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CAMÂRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete foi realizada na sala três do prédio dois da Fatec do 

Ipiranga, situada à Rua Frei João, número cinquenta e nove, Ipiranga, São Paulo, a primeira reunião 

ordinária da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da FATEC Ipiranga. Por convocação da presidente da 

CEPE, prof.ª Dr.ª Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes de Oliveira, reuniram-se os membros: prof. Me. Djacy, 

prof.ª M.ª Norma L, prof.ª Dr.ª Andréia Cristina Grisoli Machion, e professora Patrícia Patrício, 

respectivamente, representante do Curso Superior de Tecnologia em Eventos, do Curso Superior de 

Tecnologia em Recursos Humanos, do Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e do 

Curso Superior em Gestão Comercial. A prof.ª M.ª Gisele Tartáro Ho, representante do Curso Superior em 

Gestão Empresarial a distância. Após a apresentação dos membros, iniciou-se a pauta.  Apresentação das 

atividades e definição do cronograma de entrega. A elaboração do Regulamento da CEPE será dividida 

entre todos os membros; os modelos dos Projetos da Horas Atividades Específicas e Relatórios serão 

elaborados pela professora Norma; os modelos das propostas de cursos de extensão e capacitação 

docente ficam sob responsabilidade da professora Andreia; o modelo dos contratos e acordos de Parcerias 

serão feitos pela professora Gisele; a revisão do regulamento da Iniciação Científica ficou a carga da 

professora Ana Cláudia; os modelos dos grupos de pesquisa e proposta do curso de metodologia ficaram 

sob responsabilidade da professora Patrícia. O professor Djacy ficou responsável por planejar o projeto 

FATEC Ipiranga de Portas Abertas, este projeto tem como objetivo fazer um levantamento dos 

comerciantes da região, para isso foi definido uma área de atuação de um quilometro. Os comerciantes 

desta área demarcada serão visitados e convidados para um café que acontecerá na FATEC Ipiranga. A 

ideia central é propor parcerias, convênios, oferecer cursos, estagiários, serviços e além de tudo tornar a 

FATEC Ipiranga conhecida e assim inseri-la na comunidade. Todos os membros da CEPE comprometeram-

se em buscar parcerias relacionadas ao curso que representa. As parcerias com grandes empresas é de 

suma importância para o desenvolvimento dos nossos discentes. Foi decidido que todos os documentos da 

CEPE ficarão armazenados na conta criada no Google. Além disso, decidiu-se também que será 

confecionado um cartão com o e-mail da CEPE. A presidente informou que o professor Roberto Cândido irá 

fazer o projeto visual da CEPE e que o Aluno Mario Aprá do curso de Análise de Desenvolvimento de 
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Sistemas venceu uma  competição realizada na disciplina de Dispositivos Móveis, ministrada pelo prof. Me. 

Rodrigo Bossini, o objetivo da competição era desenvolver um aplicativo para angariar padrinhos para o 

Instituto Herdeiros do Futuro. O professor esp. Norton Glaser irá desenvolver um novo website para a 

FATEC Ipiranga e a CEPE terá link para divulgar suas ações. O desenvolvimento do site será feito por alunos 

do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas por meio de estágio. Sem mais para tratar, a presente 

ata foi lavrada e vai assinada pelos participantes. 
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