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ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 1 
VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ. Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezessete 2 
horas e trinta minutos a Dr.ª Melina Hara abriu os trabalhos da décima nona reunião ordinária da Congregação 3 
da Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. 4 
Dra. Melina Hara, Prof. Dr. Luciano Xavier, Prof. Me. Marcelo de Paula, Profa. Dra. Flávia Ulian, Prof. Me. Edegar 5 
Keretch, Prof. Dr. Adão Marques Batista, Prof. Esp. Antônio Youssef, Prof. Me. Bianca Alves Secches Bueno, Prof. 6 
Me. Fábio Secches Bueno,  Profa Me. Maria Cristina Longuini, Prof. Dr. Gilder Nader, Profa. Me. Maria Luisa 7 
Gomes Da Silva Mancini, Prof. Me. Vinícius Roberto De Sylos Cassimiro, Sr. Paulo Hatano e Sr. Maurício Affonso. 8 
Na sequência foram apresentados os seguintes itens da pauta: I) Aprovação do calendário 2020-2;  II) Colação 9 
de grau via Teams; III)Estágio supervisionado interno; IV) Prorrogação dos mandatos 10 
coordenação/Congregação/CIPA/CPA; V) Posicionamento da Regional 4 em relação ao retorno presencial das 11 
aulas; VI) Comissão de Trabalho de Graduação; VII) Comissão de Iniciação Científica; VIII) Disciplinas práticas 12 
nas aulas on line; IX) Vestibular – resultados; X) Lives – Divulgação da Fatec Tatuapé; XI) Trabalho remoto – 13 
Administrativo; XII) Semana Tecnológica e Dia da Cultura; XIII) Acolhimento ao ingressantes 2020-2; XIV) HAES 14 
– Projetos/Estágio e orientação de TGs; XV) NOVOTEC EXPRESSO; XVI) “Sala dos Professores” no Teams. A 15 
Professora Melina começou a reunião expondo o calendário 2020-2 e seus respectivos eventos. Ficou acordado 16 
que, em virtude da pandemia, a IX Semana Tecnológica e o III Dia da Cultura e Tecnologia da Fatec Tatuapé 17 
serão realizados de forma virtual, em formato ainda a ser discutido com toda a equipe da unidade. Após a 18 
definição das datas de reposição de aulas do semestre, assim como a data da semana de apresentação dos 19 
Trabalhos de Graduação, passou-se à discussão sobre a Colação de Grau de maneira virtual na Plataforma 20 
Teams, a ser realizada o mais breve possível, uma vez que já são dois grupos aptos a colar grau, 2019-2 e 2020-21 
1. A data da colação será definida o mais rápido possível,  e o evento consistirá em reunião extraordinária desta 22 
Congregação. Na sequência, foi apontado e discutido o significativo aumento de solicitações de estágio interno 23 
supervisionado, em face das dificuldades atuais para se obter estágio no mercado. Desta forma, foi discutida a 24 
necessidade de mais professores para colaborar e orientar alunos estagiários, assim como a possibilidade de se 25 
considerar alunos monitores do último semestre e aqueles que estiverem fazendo iniciação científica. A seguir, 26 
foi esclarecido que, por determinação da CESU, em virtude da pandemia, os mandatos de 27 
Coordenação/Congregação/CIPA/CPA e demais comissões, poderão ser prorrogados até 31/01/2021, dada a 28 
dificuldade que seria neste momento organizar novas eleições, porém aguarda posicionamento do GDS. Com 29 
referência ao posicionamento da Regional 4 em relação ao retorno presencial das aulas, ficou esclarecido que a 30 
regional não concorda com a volta em 2020, mas este assunto ainda se encontra pendente no aguardo de uma 31 
solução. Com referência à Comissão de Trabalho de Graduação, foi discutida a importância de renovação no 32 
quadro de professores participantes, a fim de proporcionar a outros colegas a oportunidade de participarem 33 
deste processo. Atualmente são quatro professores membros da CTG, mas o ideal é que fossem cinco, 34 
contemplando-se também um professor representante do curso de Design. Da mesma forma, com relação à 35 
Comissão de Iniciação Científica, espera-se que ela esteja mais sedimentada para o próximo semestre. Com 36 
referência às disciplinas práticas nas aulas online, a data do retorno presencial das mesmas ainda é indefinido e 37 
continuamos aguardando as instruções. Em seguida, comentou-se os excelentes resultados do vestibular neste 38 
semestre, apesar dos transtornos gerados pela pandemia. Ficou estabelecido que as lives para a divulgação da 39 
Fatec Tatuapé serão retomadas em agosto com o professor Douglas e com outros professores. Na sequência, a 40 
professora Melina destacou que os trabalhos administrativos da unidade continuam intensos, ainda que de 41 
forma remota, plenamente desenvolvidos pela Secretaria Acadêmica e pela Diretoria de Serviços. Da mesma 42 
forma, os serviços de vigilância do prédio continuam ininterruptos e os trabalhos de limpeza foram reduzidos a 43 
50%. As matrículas dos ingressantes neste semestre ocorrerão de forma remota. Com relação ao acolhimento 44 
aos ingressantes em 17 de agosto próximo, foi discutida a importância desta ação na forma online, e decidiu-se 45 
que o formato para este acolhimento será determinado na reunião de professores em 10/08/2020. A seguir, a 46 
professora Melina comunicou que as HAES destinadas a Projetos e orientações de TGs ainda não foram 47 
liberadas e que este assunto ainda se encontra em aberto no Centro Paula Souza. Com referência ao NOVOTEC 48 
EXPRESSO – curso de Ajudante de Laboratório de Química, a professora Melina informou que o curso foi 49 
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retomado de forma remota no Teams e conta com 24 alunos, apesar das 40 vagas disponíveis. A seguir, 50 
comunicou que a “sala dos professores” virtual no Teams será ativada e deverá ser acessível a todos os 51 
professores da unidade. Finalmente, foi comunicado que em face do Ato (Portaria/Despacho) da 52 
Superintendência publicado (a) no DOE de 05/08/2020, o funcionário Alexandre Ribeiro da Silva, a partir de 05 53 
de agosto de 2020, foi dispensado do emprego público de Agente Técnico Administrativo (Almoxarife) da Fatec 54 
Tatuapé. Em seguida a diretora agradeceu a presença de todos os membros da Congregação e declarou o fim 55 
desta sessão, e eu, Maria Cristina Longuini Alves, lavrei a presente ata. São Paulo, sete de agosto de dois mil e 56 
vinte. 57 
 58 
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