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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às onze horas e quarenta minutos, foi 
realizada por videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a décima 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 reconduzidos à CEPE pela Congregação da Fatec Ipiranga 
em sua 25ª Reunião Ordinária: 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 Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. Participaram da reunião, também, os novos membros da CEPE: professora doutora Ana 
Paula Gonçalves Serra, professor mestre Claudio Roberto Candido e professor doutor Ricardo Di 
Bartolomeo, representantes, respectivamente, do Curso Superior de Tecnologia em Big Data para 
Negócios, do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial (EaD) e Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Comercial. O professor Ricardo foi indicado pela coordenação de curso e 
Direção da Fatec Ipiranga, devido à vacância na representação de curso após o falecimento do 
professor doutor Alexandre Manduca, em dezoito de julho de dois mil e vinte e um. Projetos para 
o segundo semestre. Serão continuados, no segundo semestre, as ações e os projetos já 
consolidados na CEPE: Mostra de Vídeos da Fatec Ipiranga; Projeto Identidades; divulgação do 
Vestibular da Fatec Ipiranga; acompanhamento do Projeto Colaborativo Internacional (PCI/Cesu) 
entre Fatec Ipiranga e Jamestown Community College/State University of New York; atualização da 
Página CEPE Fatec Ipiranga no Facebook e das informações sobre a CEPE no site Fatec Ipiranga. Além 
disso, a professora Patrícia sugeriu a organização de uma Mostra de Iniciação Científica, a ser 
realizada no fim de novembro, caso os coordenadores de curso concordem com a proposta. 
Solicitou que cada representante de curso alinhe com sua respectiva coordenação sobre a 
viabilidade e operacionalização dessa ideia. Para a divulgação da CEPE, o professor Pompeu propõe 
a elaboração de um vídeo institucional, com narração do professor Fernando Cachucho da Silva, 
edição do professor Claudio Roberto Candido e roteiro da professora Patrícia Sales Patrício. A 
professora Ana Paula apresentou plano de trabalho em que aponta a necessidade de realizar 
contatos com empresas para prospectar colaborações com a Fatec Ipiranga e para auxiliar nas micro 
certificações do curso de Big Data para Negócios. O professor Ricardo solicitou o relatório de 
atividades do primeiro semestre, para poder dar continuidade ao trabalho iniciado pelo professor 
Manduca. A professora Patrícia encaminhou por E-mail os relatórios do segundo semestre de dois 
mil e vinte e primeiro semestre de dois mil e vinte um, para apreciação dos novos membros. 
Solicitou ao professor Ricardo apoio nos Projetos de Iniciação Científica. 
Livro de Gestão de Recursos Humanos com foco na Atividade Autônoma de Projeto. Professora 
Norma informou que está às voltas com o planejamento do volume VI do livro. Até dezesseis de 
agosto, está recebendo os projetos; posteriormente, vai se reunir com a comissão organizadora, 
com a editora e elaborar o planejamento editorial do volume VI, com lançamento previsto para o 
primeiro semestre de 2022. Sarau do Pijama. Professor Pompeu informou que, nos dias vinte oito 
e trinta de setembro, será realizada mais uma edição do evento, que tem o objetivo de descontrair 
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os alunos de Eventos em plena semana de avaliações. 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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