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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada por 
videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a nona 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: professora mestra Norma Licciardi, professor mestre Carlos Alexandre 
Pompeu 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 
Eventos e do do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O 
professor doutor Alexandre Manduca justificou a ausência. Apoio à Iniciação Científica. Foi 
realizada, pela presidência e membros da CEPE, uma revisão do Regulamento da Iniciação Científica, 
com o objetivo de torná-lo mais ágil, acessível aos alunos e adequado à realidade acadêmica da 
Fatec Ipiranga. A nova versão do documento será encaminhada para a Congregação da Fatec 
Ipiranga. Divulgação do Vestibular da Fatec Ipiranga. O professor Pompeu compartilhou os cartazes 
que vem desenvolvendo para a divulgação do Vestibular. A professora Norma informou que tem 
feito postagens no LinkedIn e compartilhado os cartazes, durante as aulas, nos chats do Teams, para 
que os alunos repassem para seus contatos. A professora Patrícia completou que a página da CEPE 
Fatec Ipiranga no Facebook está compartilhando postagens sobre o Vestibular e depoimentos de 
alunos. Livros de Gestão de Recursos Humanos com foco na Atividade Autônoma de Projeto. 
Professora Norma informou que o lançamento do volume V do livro está previsto para o fim de 
junho, e que o volume VI está em fase de planejamento. 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. 
 

 

http://www.fatecipiranga.edu.br/

