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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA FATEC IPIRANGA 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quarenta e cinco 
minutos, foi realizada por videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, equipe CEPE, a 
décima-segunda 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 doutor Fernando 
Cachucho da Silva; professora doutora Ana Paula Gonçalves Serra; professor mestre Claudio 
Roberto Candido; professor doutor Ricardo Di Bartolomeo e professor mestre Carlos Alexandre 
Pompeu, respectivamente, representante 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), do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Comercial e do Curso Superior de Tecnologia em Eventos. A professora mestra Norma 
Licciardi, representante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 
justificou a ausência. Apoio à Iniciação Científica. A professora Patrícia informou que as inscrições 
dos estudantes Willian Ferreira Gonçalves e Luiz Paulo Rodrigues da Silva, para o Grupo Gestão de 
Pessoas por Competências e Planejamento Estratégico em Recursos Humanos, foram deferidas pelo 
líder do grupo, professor doutor Ricardo Di Bartolomeo. As inscrições foram homologadas pela CEPE 
nesta décima-segunda reunião ordinária. Projetos Colaborativos Internacionais. A professora 
Patrícia informou que a Fatec Ipiranga contará com três ações de Internacionalização em Casa neste 
primeiro semestre: o professor José Carlos Barbosa Lopes conduz a quarta edição do projeto com 
Jamestown Community College, faculdade ligada à State University of New York; a professora 
Patrícia orienta a segunda edição do projeto com a Universidade de Aveiro (Portugal) e o professor 
Márcio Camarotto apoia estudantes do sexto semestre de Gestão Comercial no “Desafio Inacap”, 
voltado à inovação em soluções para turismo sustentável. A Inacap é uma instituição chilena que, 
similarmente ao Centro Paula Souza, volta-se à educação profissional, técnica e tecnológica. Livro 
de Gestão de Recursos Humanos com foco na Atividade Autônoma de Projeto. O livro já passou 
pela revisão final e seguirá para a impressão. A obra deve ser lançada em maio de dois mil e vinte e 
dois. Escola de Inovadores. A professora Ana Paula entrou em contato com a diretora da unidade, 
professora mestra Fabiana Serralha Miranda, para obter mais informações sobre a Escola de 
Inovadores, que agora está em modalidade online e com “trilhas de aprendizagem” preparadas pela 
Agência Inova Paula Souza. Nesse contexto, o papel da CEPE será de divulgação das atividades. 
Apoio à divulgação do Vestibular. Com a retomada dos exames presenciais, o professor Pompeu 
propôs reativar as oficinas preparatórias. Professores Cachucho e Roberto Candido se dispuseram a 
auxiliar. Preparação para o ENADE. Professor Ricardo comentou sobre a realização do ENADE neste 
ano e sugeriu que sejam realizadas oficinas por curso, via Teams, no segundo semestre. Cada 
representante de curso deve em contato com a respectiva coordenação para apresentar essa 
sugestão e verificar como implementá-la. 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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