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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta minutos, 
foi realizada por videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a décima-primeira 
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 doutor Fernando Cachucho da Silva; professora doutora Ana Paula Gonçalves Serra; 
professor mestre Claudio Roberto Candido e professor doutor Ricardo Di Bartolomeo, 
respectivamente, representante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 
do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; do Curso Superior de 
Tecnologia em Big Data para Negócios; do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial 
(EaD) e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. O professor mestre Carlos Alexandre 
Pompeu, representante do Curso Superior de Tecnologia em Eventos, justificou sua ausência. 
Planejamento da Primeira Mostra de Iniciação Científica da Fatec Ipiranga. O professor Claudio 
Roberto Candido apresentou sua proposta de identidade visual para o evento, com imagens “em 
carrossel” para divulgação nas mídias sociais (Facebook e Instagram). O professor Ricardo Di 
Bartolomeo sugeriu inclusão de imagem de um estudante negro, para aumentar a 
representatividade e destacar a diversidade da instituição. A sugestão foi aprovada por todos os 
membros presentes e imediatamente o professor Claudio Roberto Candido fez os ajustes no 
material gráfico. A professora Patrícia comentou que, em conversa no mês de setembro com o 
coordenador do curso de Eventos, professor Mestre Marcos Júlio, o coordenador sugeriu a 
transmissão do evento pelo YouTube, no canal Fatec Ipiranga Eventos. Como vários participantes 
da Iniciação Científica já são egressos e não têm mais e-mail institucional @fatec, essa solução foi 
aceita por todos os membros como a mais viável. A professora Patrícia solicitou apoio dos 
professores Claudio Roberto Candido e Carlos Alexandre Pompeu, experientes na plataforma 
StreamYard e em transmissões ao vivo no canal Fatec Ipiranga Eventos. Perguntou quem poderia 
ser o Mestre de Cerimônias e o professor Cachucho se dispôs a cumprir esse papel na Primeira 
Mostra de Iniciação Científica da Fatec Ipiranga. A professora Patrícia solicitou à professora Ana 
Paula que verifique quais serão os projetos do grupo de pesquisa Big Data apresentados no evento 
(mínimo um, máximo três projetos). A professora Ana Paula vai verificar com o colega de grupo, 
professor Carlos Eduardo Dantas de Menezes, quais serão os projetos e estudantes ou egressos que 
irão apresentar trabalhos e dará um retorno até o fim deste mês de outubro. Nos outros grupos de 
pesquisa, os projetos já estão definidos: são dois trabalhos de egressos, no Grupo de Estudos em 
Comunicação, Organizações e Cultura; e um projeto de orientando do professor Doutor Manoel 
Guaranha, no Grupo Linguagens, Tecnologia e Ensino Tecnológico. A professora Patrícia propôs 
elaborar um roteiro do evento, indicando a entrada de cada participante e a organização do tempo, 
para preparação adequada do Mestre de Cerimônias. Logo após a reunião, esboçou o roteiro, 
disponível na Plataforma Teams, equipe CEPE, para discussão e ajustes pelos membros. Livro de 
Gestão de Recursos Humanos com foco na Atividade Autônoma de Projeto. A Professora Norma 
informou que já selecionou os textos para o Volume VI do livro e está aguardando autorização das 
empresas para divulgação de seus nomes (apenas faltam autorizações de três empresas). Com o 
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planejamento e revisão dos capítulos, a professora Norma enviará o projeto editorial para 
elaboração de orçamento na editora, o que deve ser feito a partir do mês de novembro. A obra deve 
ser lançada em junho de dois mil e vinte e dois. 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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