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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às doze horas, foi realizada por 

videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a sexta reunião ordinária da 

Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga. Por convocação da 

presidenta da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora doutora Patrícia Sales Patrício, 

reuniram-se os membros: professor mestre Carlos Alexandre Pompeu e professor doutor Alexandre 

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

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Demais membros justificaram a ausência. 

Planejamento de atividades para o segundo semestre. A professora Patrícia iniciou a reunião 

retomando os principais tópicos do Projeto da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão para o 

segundo semestre, que inclui, entre outras ações, atividades de apoio aos projetos de Iniciação 

Científica, realização do Projeto Identidades e da Mostra de Vídeos da Fatec Ipiranga, e 

acompanhamento do Projeto Colaborativo Internacional com a State University of New York. Uma 

reunião preparatória para este projeto de intercâmbio virtual foi realizada no dia dezessete de 

agosto, via Zoom, com o professor José Carlos Barbosa Lopes, que leciona Inglês na Fatec Ipiranga, 

a professora Renée Funke, da State University of New York, a professora Patrícia e a equipe dos 

Projetos Colaborativos Internacionais da Unidade de Ensino Superior de Graduação do Centro Paula 

Souza. Quanto ao planejamento de atividades para o semestre, a Mostra de Vídeos da Fatec Ipiranga 

está prevista para o dia oito de dezembro e o Projeto Identidades, com o tema “identidades no 

desterro”, para dois de dezembro (e não novembro, como consta do Projeto da CEPE). Semana de 

acolhimento aos ingressantes. Para o acolhimento da turma de calouros da Fatec Ipiranga, realizada 

via live no YouTube em dezessete de agosto, o professor Pompeu elaborou um tour virtual e 

produziu materiais gráficos veiculados nas redes sociais da unidade. Apoio à Iniciação Científica. O 
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professor Manduca informou que o egresso Vinicius de Oliveira Ramiro, membro do Grupo de 

Estudos em Comunicação, Organizações e Cultura, propôs a elaboração de um artigo científico, a 

ser orientado pelo professor Manduca. O artigo produzido pela egressa Bárbara Vitória dos Reis 

Santos, sob orientação dos professores Manduca e Patrícia, foi submetido para a revista da Fatec 

Sebrae e aguarda publicação. Sem mais para tratar, a professora Patrícia encerrou a reunião e lavrou 

a presente ata, disponibilizada por e-mail para todos os membros da Câmara de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Fatec Ipiranga. 
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