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

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove foi realizada na sala quatro do prédio dois da 

Fatec Ipiranga, situada à Rua Frei João, número cinquenta e nove, Ipiranga, São Paulo, a terceira 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, professor doutor Fernando Cachucho da Silva 

e professor doutor Alexandre Manduca, respectivamente, representante do Curso Superior de Tecnologia 

em Eventos, do Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Recursos Humanos, do Curso Superior de Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas e do Curso Superior em Gestão Comercial. Após a apresentação dos 

membros, iniciou-se a pauta.  Ajustes na minuta do regulamento da Câmara de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, conforme solicitação da congregação. Na vigésima primeira reunião ordinária da Congregação da 

Fatec Ipiranga, foi solicitada nova revisão da minuta, pelos coordenadores Prof. Me. Marcos Júlio, Prof. Me 

Cleber Silvestre Leoncio e Profa. Ma. Eiko Enoki, além do Prof. Me. Antonio Fernando Nunes Guardado, “pois 

o artigo 11, itens I, III, IV e X entram em conflito com as atribuições do NDE, Coordenação Pedagógica e 

Direção Geral e Coordenação dos cursos” (texto citado da ata da reunião da Congregação). A professora 

Patrícia esclareceu que o referido artigo da minuta reproduz na íntegra o artigo treze do Regimento das 

Fatecs, que versa sobre as atribuições da CEPE. E a própria definição da finalidade da CEPE está explícita, no 

artigo segundo: “órgão de natureza consultiva e de assessoramento à Congregação da Faculdade”. O 

professor Pompeu recomendou frisar o caráter consultivo da CEPE, que se manifesta e emite pareceres sob 

solicitação da Congregação ou da Comissão Pedagógica. Esse conteúdo (“quando solicitada pela 

Congregação ou Comissão Pedagógica”) foi incluído na nova minuta do texto, no Título II (Da Natureza e 

Finalidade) e no Título IV, Seção I, sobre competências e atribuições da CEPE. Quanto à solicitação da 

Congregação para que conste no regulamento o compromisso da demonstração dos resultados da CEPE à 

comunidade, foi proposta a inclusão de um artigo sobre a divulgação das atividades na página da CEPE no 

Facebook e no site da Fatec Ipiranga (artigo 20). Com as alterações no texto, o referido artigo 11, 

questionado na reunião da Congregação, passa a ser artigo 10. O documento revisado seguiu para os e-mails 
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dos membros da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, para que as alterações sejam confirmadas, e a 

minuta do regulamento seja encaminhada novamente à Congregação da Fatec Ipiranga. Resultado das 

inscrições para Iniciação Científica. A professora Patrícia informou que todas as inscrições para Iniciação 

Científica foram aprovadas pelos líderes dos grupos de pesquisa. O resultado foi divulgado no dia quatro de 

dezembro, no site da Fatec Ipiranga. Desistência do Prof. Dr. Ricardo di Bartolomeo de participar como 

membro da CEPE a partir de fevereiro de 2020.  O professor Ricardo informou que pretende se dedicar ao 

pós-doutorado em 2020 e, portanto, deixará de participar da CEPE. A professora Patrícia irá, portanto, 

consultar o coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos, para indicar docente pro-tempore até 

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