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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, foi 

realizada por videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a oitava reunião or-

dinária da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga. Por con-

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

Patrício, reuniram-se os membros: professora mestra Norma Licciardi, professor doutor Alexandre 

Manduca e professor doutor Fernando Cachucho da Silva, respectivamente, representante do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, do Curso Superior de Tecnologia em Ges-

tão Comercial e do do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O 

professor mestre Carlos Alexandre Pompeu justificou a ausência. Apoio à Iniciação Científica. A 

professora Patrícia informou que a inscrição dos estudantes João Victor de Souza Castro e Nathalia 

Toyonaga, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para o Grupo Big Data, foram aceitas pelos 

orientadores, respectivamente, professor Carlos Eduardo Dantas de Menezes e professora Ana 

Paula Gonçalves Serra. As inscrições foram homologadas pela CEPE nesta oitava reunião ordinária. 

Atualização de informações sobre a CEPE no site da Fatec Ipiranga. A professora Patrícia informou 

que o Regulamento da CEPE, aprovado pela na vigésima-quarta sessão ordinária da Congregação, 

em três de dezembro de dois mil e vinte, bem como as atualizações sobre os grupos de pesquisa, 

informadas pelos respectivos líderes, já estão publicadas no site da Fatec Ipiranga. Projetos Colabo-

rativos Internacionais.  A professora Patrícia informou que a colaboração entre a Fatec Ipiranga e a 

Jamestown Community College, faculdade ligada à State University of New York, continuará ativa 

neste semestre. Dois alunos que demonstraram interesse em participar foram encaminhados ao 

professor José Carlos Barbosa Lopes, orientador do projeto. A estudante Alexia Varella, que partici-

pou no segundo semestre de dois mil e vinte, foi selecionada para fazer um curso online na Lakehead 

University (Canadá), por meio do Programa e-Movies, divulgado pela Assessoria de Relações Inter-

nacionais do Centro Paula Souza para alunos de Fatecs. Isso mostra a importância de manter e am-

pliar as iniciativas de internacionalização na unidade. Livros de Gestão de Recursos Humanos com 

foco na Atividade Autônoma de Projeto. Professora Norma informou que o volume V do livro ficou 

pronto no início de março e a próxima etapa será preparar o lançamento, previsto para o fim deste 
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semestre. O volume VI está em fase de planejamento. Inventário de expectativas. Até o momento, 

a professora Norma colheu oitenta respostas em um questionário que elaborou para alunos de Ges-

tão de Recursos Humanos e Gestão Comercial. São informações sobre o trabalho na pandemia (me-

tade dos estudantes está trabalhando presencialmente), desemprego (cerca de nove por cento per-

deram trabalho na pandemia), formação anterior (segunda graduação) e expectativas em relação 

ao curso. A professora se dispôs a ampliar a amostra para colher mais dados. 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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