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AATTAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDEE  EENNSSIINNOO,,  

PPEESSQQUUIISSAA  EE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  DDAA  FFAATTEECC  IIPPIIRRAANNGGAA 

 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte foi realizada na sala oito do prédio dois da 

Fatec Ipiranga, situada à Rua Frei João, número cinquenta e nove, Ipiranga, São Paulo, a quarta 

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

presidenta da CEPE, professora doutora Patrícia Sales Patrício, reuniram-se os membros: professor 

mestre Carlos Alexandre Pompeu e professora mestra Norma Licciardi, respectivamente, 

representante do Curso Superior de Tecnologia em Eventos e do Curso Superior de Tecnologia de 

Gestão em Recursos Humanos. Justificou a ausência o professor mestre Alexandre Manduca, 

representante do Curso Superior de Tecnologia de Gestão Comercial. Apresentação dos planos de 

trabalho dos membros presentes, para o primeiro semestre de 2020. O professor Pompeu 

resumiu a trajetória desenvolvida por ele ao longo dos últimos anos no curso de Eventos, com os 

projetos da “Mostra de Vídeos da Cidade de São Paulo”, envolvendo estudantes do primeiro 

semestre, e “Projeto Identidades”, com a turma de segundo semestre. Ambos projetos são 

desenvolvidos com o apoio dos professores mestres Djacy Mangueira de Almeida e Claudio 

Roberto Candido, e, mais recentemente, também da professora mestre Bárbara Gambaré. Neste 

ano de 2020, o tema a ser abordado pelas duas turmas de estudantes será “Hospitalidade e Fluxos 

Migratórios”. A professora Norma comentou sobre o projeto das “rodas de conversa”, encontros a 

serem oferecidos aos estudantes dos quatro cursos superiores de tecnologia oferecidos na 

unidade, para dialogar sobre mercado de trabalho. A professora sugere que as reuniões ocorram 

com discentes entre o segundo e quarto semestre de curso, e vai entrar em contato com os 

coordenadores para alinhar os detalhes do projeto. Devido à pouca disponibilidade do alunado 

(trabalhadores que estudam), os professores Pompeu e Patrícia sugeriram à professora Norma 

que crie um link no Google Forms para as inscrições dos interessados e, assim que formar as 

turmas de inscritos  por curso para cada uma das “rodas de conversa”, criar um grupo no 

http://www.fatecipiranga.edu.br/
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Hangouts do Google ou Skype, para as videoconferências online, em horários a serem oferecidos 

aos alunos conforme disponibilidade da professora.  Sem mais para tratar, a presente ata foi 

lavrada e vai assinada pelos presentes. 
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Prof.ª Dr.ª  Patrícia Sales Patrício 
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Prof.ª M.ª Norma Licciardi 
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Prof. Me. Carlos Alexandre Pompeu 
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