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ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ. Ao décimo nono dia do mês de outubro de 2 

dois mil e vinte, às dezoito horas, a Dr.ª Melina Hara abriu os trabalhos da vigésima reunião ordinária da 3 

congregação da Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé. Estiveram presentes os seguintes 4 

membros: Profª Drª Melina Hara, Prof. Dr. Luciano Xavier, Prof. Me. Edegar Keretch, Prof. Me. Fábio 5 

Bueno, Prof. Esp. Antonio Youssef, Profa. Me. Bianca Secches, Profª Me. Maria Cristina Longuini Alves, 6 

Prof. Dr. Gilder Nader, Prof. Me. Marcelo de Paula Ferreira, Prof. Me. Vinicius Cassimiro, Prof. Dr. Adão 7 

Marques Batista, Prof.  Me. Maria Luisa Mancini, Sr. Maurício Affonso, e a convidada Profª Dra. Flávia 8 

Ulian.  Na sequência foram apresentados os seguintes itens da pauta: I – Retorno presencial das aulas: 9 

A Profª Melina informou que o retorno não ocorrerá em 2020.  II – Prorrogação dos mandatos 10 

Coordenação/Congregação/CIPA/CPA:  A professora Melina comunicou que em virtude da pandemia e 11 

da consequente impossibilidade da realização de eleições, os mandatos da CIPA foram 12 

automaticamente prorrogados. Com relação à CPA, o Sr. Maurício acrescentou que até o momento não 13 

há nenhuma informação a respeito. Este assunto deverá ser resolvido em uma reunião na próxima 14 

semana. Ainda neste semestre deverá ser desenvolvido um sistema para votação para Coordenação e 15 

Congregação. III – Relatório de tabulação da Pesquisa Websai sobre as condições de aula on-line e 16 

retorno às aulas presenciais:  apesar de alguns problemas pontuais, especialmente os que se referem à 17 

conexão, as respostas em geral foram bastante positivas e fomos bem avaliados.  IV – Kit Covid e 18 

recebimento de doação de álcool gel da Fatec ZL – recebemos todo o material necessário para cumprir 19 

os protocolos de segurança contra a Covid. Também recebemos uma grande doação de materiais da 20 

Fatec Zona Leste. Os materiais estão devidamente estocados e prontos para serem utilizados no 21 

decorrer do próximo ano.  V – Vestibular- 1º. Semestre/2021 e Análise do Perfil dos alunos 22 

ingressantes: continuaremos com o formato de seleção através da análise do histórico escolar dos 23 

candidatos. A professora Melina destacou a possibilidade de se começar a traçar o perfil dos 24 

ingressantes através deste sistema, em aspectos como faixa etária e nível de formação básica dos 25 

alunos. Para isso, foi sugerida a aplicação de um questionário pelos professores do primeiro semestre 26 

ou então fazer esta avaliação através do questionário que será enviado pela CPA. O senhor Maurício 27 

acrescentou que, ao fazer a inscrição para o vestibular, os alunos preenchem um questionário 28 

socioeconômico e este é retido pela FAT. Ele sugeriu que o CPS poderia solicitar o acesso a estes 29 

questionários junto a FAT, para que pudéssemos elaborar melhor o perfil dos ingressantes, assim como 30 

o de todos os alunos que se inscreveram para o processo seletivo.  VI – Lives – Divulgação da Fatec 31 

Tatuapé – convite a todos os professores: a professora Melina destacou a importância das lives para a 32 

divulgação da Fatec Tatuapé e seus cursos. Alguns professores já foram convidados, mas o objetivo é 33 
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que todos participem. A Diretora também acrescentou que conta com esta Congregação na análise 34 

destas lives e que sugestões e críticas sejam devidamente apontadas quando necessário. VII – Aulas on-35 

line – Avaliação e Sugestões – CPA – A CPA elaborará um questionário para a avaliação da unidade, o 36 

qual incluirá a avaliação das aulas on-line.  O Sr. Maurício informou que este questionário está sendo 37 

elaborado baseado no relatório do websai do ano passado, com algumas adaptações, uma vez que o 38 

relatório do websai trata de muitas questões de infraestrutura. Na próxima semana haverá uma reunião 39 

para definir o formato deste questionário. VIII – Indicadores de Curso – “Semáforo” não foi aplicado 40 

no 1º. Semestre de 2020 – não se sabe ainda se será aplicado no segundo semestre, provavelmente 41 

não. Talvez tenhamos novidades em 2021.  IX HAES – Projetos, Estágio e orientação de TGs - apesar das 42 

dificuldades deste ano, o número de HAES está mantido. Para o próximo semestre, a Professora Melina 43 

sugeriu uma reunião da Congregação no começo do semestre para analisar e avaliar os projetos 44 

apresentados para posterior deferimento destes, assim como a distribuição de HAEs para as orientações 45 

de estágio e TGs.  Para este ano, as propostas de projetos deverão ser antecipadas para o mês de 46 

novembro. X – Áreas e Disciplinas – Design de Produto:  o professor Marcelo relatou que a discussão 47 

das áreas e disciplinas da matriz do curso de Design está mantida entre os professores com contrato 48 

indeterminado, e acrescentou que a entrega deverá ocorrer até o próximo dia 30. XI – Ampliações 49 

Internas e Externas:  para o curso de Design serão passadas as ampliações internas e externas. Para os 50 

demais cursos, veio um comunicado da CESU para a Diretoria de Serviços para que se aguarde mais um 51 

pouco os processos de ampliações internas e externas. Haverá uma reunião entre a direção e as 52 

coordenações para que se faça um levantamento de quais disciplinas estão sem professores. XII – PSS – 53 

Processo Seletivo Simplificado: recebemos um comunicado que os processos que estavam em 54 

andamento deveriam ser suspensos, mas agora já estão liberados para se dar continuidade. Entretanto, 55 

novos processos não poderão ser abertos no momento. XIII – Projeto piloto de Cálculo – Segundo o 56 

professor Fábio, trata-se de um projeto baseado no formato das aulas de Cálculo do curso de Gestão 57 

Empresarial. Forma-se uma turma especial com alunos em DP por nota em Cálculo 1 e 2, faz-se uma 58 

prova diagnóstica, e daí os alunos terão acesso às 8 aulas previamente gravadas, as quais englobam 59 

quase todos os tópicos da disciplina de cálculo. O curso é totalmente EAD mas as provas serão 60 

presenciais. XIV – Evolução funcional: a professora Melina informou que haverá o processo de evolução 61 

funcional, mas acrescentou que, até agora, nenhuma informação adicional foi passada com referência 62 

sobre como ou quando será esse processo. Assim, supõem-se que o mesmo ocorrerá ainda no final deste 63 

ano. XV – Elevadores e Reforma da Fachada – A professora Melina comunicou que a empresa Flex 64 

ganhou a licitação para a manutenção e conservação dos elevadores, e que agora tudo já está 65 

devidamente regularizado. Com referência à reforma da fachada do prédio, a homologação do processo 66 
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saiu na semana passada, mas ainda não recebemos a informação sobre a previsão do início das obras. 67 

XVI – Colação de Grau – Cerimônia – o formato virtual da cerimônia no TEAMS será mantido, pois trata-68 

se da única forma possível neste momento. Por sugestão do professor Gilder, paraninfos de curso 69 

deverão ser escolhidos pelos alunos via FORMS e discursarão brevemente durante a cerimônia. A 70 

Professora Melina acrescentou que todos os professores serão convidados a participarem. XVII – 71 

Comissões Permanentes: Eventos Institucionais e Elaboração de horário de aula: o Professor Luciano 72 

sugeriu a implantação de uma Comissão Permanente para Eventos Institucionais, formada por 73 

professores, com representantes de cada curso, a fim de receberem e processarem as demandas e 74 

sugestões apresentadas por alunos e professores da Fatec Tatuapé. Da mesma forma, sugeriu a 75 

Comissão para a Elaboração de Horário de Aula, presidida pelo Professor Fábio e composta por mais 76 

alguns professores que poderiam auxiliá-lo. Apesar de fixas, tais comissões poderiam ter seus membros 77 

alterados no decorrer do tempo.  78 

 79 

Em seguida a diretora agradeceu a presença de todos os membros da Congregação e declarou o fim 80 

desta sessão, e eu, Maria Cristina Longuini Alves, lavrei a presente ata.  81 

São Paulo, dezenove de outubro de dois mil e vinte. 82 

De acordo, 83 

 84 
Profª Drª Melina Kayoko Itokazu Hara 85 
 86 
Profº Drº Luciano Aparecido Xavier 87 
 88 
Profº Me. Edegar Maurício Keretch 89 
 90 
Prof. Dr. Adão Marques Batista 91 
 92 
Prof. Dr. Gilder Nader 93 
 94 
Profº Me. Marcelo de Paula 95 
 96 
Profº Me. Fábio Secches Bueno 97 
 98 
Profº Esp. Antonio Youssef  99 
 100 
Profª Me. Bianca Secches Bueno 101 
 102 
Profª Me. Maria Cristina Longuini 103 
 104 
Profº Me. Vinicius Cassimiro 105 
 106 
Profª Me. Maria Luisa Mancini 107 
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 108 
Sr. Mauricio Alexandre Affonso 109 
 110 
Flávia Ulian 111 


