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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às onze horas e cinquenta minutos, foi realizada 

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

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

presidente da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, 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 em Gestão de Recursos Humanos. Demais membros justificaram a ausência. 

Planejamento de atividades para o primeiro semestre de 2021. A professora Patrícia iniciou a 

reunião apresentando sugestões para a elaboração do Projeto da Câmara de Ensino, Pesquisa e 

Extensão para o primeiro semestre de 2021, que deve incluir, entre outras ações, atividades de 

apoio aos projetos de Iniciação Científica, realização do Projeto Identidades e da Mostra de Vídeos 

da Fatec Ipiranga, e apoio à divulgação do vestibular. Será preciso revisar também o Regulamento 

da Iniciação Científica e dar apoio à revisão do Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

da Fatec Ipiranga. Apoio à Iniciação Científica. A professora Patrícia informou que a inscrição do 

estudante Rodrigo Sanches Dias, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, foi aprovada pelo líder 

do grupo Big Data, professor Antonio Fernando Nunes Guardado. O professor Carlos Eduardo 

Dantas de Menezes será o orientador de Rodrigo, e foi instruído pela CEPE a encaminhar a ficha de 

inscrição para que seja formalizado o vínculo de orientação na Iniciação Científica. O professor 

Claudio Roberto Candido, orientador da estudante Ana Beatriz Suchoi no Grupo de Estudos em 

Comunicação, Organizações e Cultura, solicitou prorrogação do projeto por mais um ano (deferida 

pela CEPE nesta sétima reunião ordinária). Revisão da Minuta do Regulamento da CEPE. A 

professora Patrícia enviou, em dezenove de outubro de dois mil e vinte, um e-mail para os membros 

da CEPE apresentando a necessidade da revisão da Minuta do Regulamento da CEPE, que havia sido 

enviada em dezembro de dois mil e dezenove para a Direção da Fatec Ipiranga. Essa Minuta, de 

dezembro de dois mil e dezenove, ainda não foi apreciada pela Congregação da unidade. E o artigo 

nono menciona que o cumprimento das horas-atividade dos membros da CEPE deve ser presencial. 
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Devido à pandemia, faz-se necessário atualizar o texto. Sendo assim, a professora Patrícia leu a 

proposta da nova redação do artigo: “As atividades a serem realizadas na CEPE poderão ser 

remuneradas, por isso os candidatos devem estar cientes que o trabalho poderá variar de 2 a 4 

horas semanais, devendo ter disponibilidade para eventuais visitas e reuniões em empresas e em 

outras Instituições de Ensino". Também sugeriu eliminar o seguinte trecho, do parágrafo quarto do 

artigo quarto: “Se houve eleição para a vaga do membro afastado ou desistente, o segundo 

colocado será convocado para compor a CEPE". Propôs ainda alterar o inciso V do artigo 12: “Criar 

e divulgar grupos de pesquisas na unidade", pois não compete ao membro da CEPE criar grupos de 

pesquisa (são criados por iniciativa dos docentes líderes dos grupos), somente divulgar os grupos 

(captação de estudantes e egressos, comunicação sobre pesquisas realizadas). A nova redação do 

referido inciso, proposta e aprovada pelos presentes, bem como as demais alterações, é "Divulgar 

grupos de pesquisas na unidade”. Essa Minuta será enviada para a Direção da Fatec Ipiranga, para 

apreciação em próxima reunião ordinária da Congregação. 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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