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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove foi realizada na sala oito do prédio dois da Fatec 

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

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

CEPE, professora doutora Patrícia Sales Patrício, reuniram-se os membros: professor mestre Carlos 

Alexandre Pompeu, professor doutor Ricardo Di Bartolomeo e professor doutor Fernando Cachucho da 

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

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

professor doutor Alexandre Manduca, representante do Curso Superior em Gestão Comercial, justificou a 

ausência. Após a apresentação dos membros, iniciou-se a pauta.  Planos de trabalho dos membros. A 

professora Patrícia esclareceu que a representação de curso na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão é 

remunerada com duas horas atividade específicas, e solicitou que os membros elaborem seus projetos, a 

serem encaminhados por e-mail até o dia quatorze de outubro de dois mil e dezenove. Revisão do 

regulamento da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. A professora Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes de 

Oliveira, primeira presidente da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, enviou em trinta de setembro de 

dois mil e dezenove, por e-mail, a minuta da última versão do regulamento. A minuta foi lida pela 

professora Patrícia e os professores sugeriram alterações e exclusões, para atualização do texto. O 

documento revisado seguiu para os e-mails dos membros da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, para 

que as alterações sejam confirmadas, e o regulamento seja encaminhado à Congregação da Fatec Ipiranga. 

Sem mais para tratar, a presente ata foi lavrada e vai assinada pelos participantes. 
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