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ATA DA 22ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

TECNOLOGIA VICTOR CIVITA – FATEC TATUAPÉ. Ao vigésimo segundo dia do mês de 2 

fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, a Dr.ª Melina Hara abriu os trabalhos da vigésima 3 

segunda reunião ordinária da Congregação da Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé. 4 

Estiveram presentes os seguintes membros: Profª Drª Melina Hara, Prof. Me. Edegar Keretch, Prof. 5 

Me. Fábio Bueno, Prof. Esp. Antonio Youssef, Prof.a Me. Bianca Secches, Prof.ª Me. Maria Cristina 6 

Longuini Alves, Prof. Dr. Gilder Nader, Prof. Me. Marcelo de Paula Ferreira, Prof. Me. Vinicius 7 

Cassimiro, Prof. Dr. Adão Marques Batista, Prof.a Me. Maria Luisa Mancini, Sr. Maurício Affonso, Prof.ª 8 

Dra. Flávia Ulian e o representante discente Sr. Paulo Hatano. Na sequência foram apresentados os 9 

seguintes itens da pauta: I – Plano de retorno gradual das Fatecs: foi apresentado um planejamento 10 

para as duas primeiras semanas a partir de 01/03/2021. A princípio voltarão 6 professores com 11 

algumas disciplinas que foram classificadas pelos professores como 3, 4 e 5, ou seja, aquelas que 12 

precisam de laboratórios para serem ministradas.  Mesmo assim, as turmas serão bastante reduzidas e 13 

distribuídas ao longo dos dias da semana, cujo total de alunos estará bem abaixo dos 35% do total 14 

máximo permitido, seguindo-se todos os protocolos de segurança. Em virtude do alto movimento no 15 

transporte público à noite, na primeira semana, as aulas do período noturno serão totalmente 16 

ministradas na modalidade online. II – Comissão do retorno gradual: a Prof.ª Melina informou que 17 

elaborará outra portaria em razão da exclusão de um professor que não mais participará da Comissão. 18 

III - Eleição Virtual – Congregação e Direção:  a Profa. Melina informou que já saiu o calendário para a 19 

eleição da Congregação e este será enviado em breve para todos os professores da unidade. Logo após 20 

a eleição da Congregação, esta organizará a lista tríplice para a eleição da Direção da unidade ainda 21 

neste semestre. IV – Chip para alunos, docentes e servidores administrativos: a Profa. Melina 22 

explicou que até agora, entre docentes e funcionários, apenas três solicitaram o CHIP fornecido pelo 23 

Centro Paula Souza.  Os professores, coordenadores e representantes de classe verificarão quais 24 

alunos precisam deste atendimento.  V – Substituição das comissões da CTG e da CICT – os nomes 25 

sugeridos e aprovados para a CTG foram: Profa. Flávia Ullian (Presidente), Profa. Andréa Ferreira 26 

Cavalcante Caputo , Profa. Márcia Freitas Abad Gonzaga e Prof. Marcelo de Paula Ferreira. Para a CICT, 27 

Profa. Michelle  Santos Rodrigues (Presidente), Prof. Gilder Nader, Prof. Daniel Nery e Prof. José 28 

Marcelo Tonini Ximenez. VI – Reforma da fachada – segundo a Profa. Melina a reforma da fachada 29 

tem seguido um ritmo ainda lento e irregular, mas certamente será concluída. VII – Processo seletivo 30 

simplificado – a Profa. Melina explicou que o problema da falta de professores em algumas disciplinas 31 

deve-se à falta de concursos e de processos seletivos simplificados no ano passado. Ela acrescentou 32 

que alguns processos estão suspensos desde o ano passado. O resultado do processo de seleção da 33 
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disciplina Ciências e Tecnologia dos Materiais do curso de Design era para ter saído em março de 2020, 34 

mas até agora espera-se a convocação de candidatos. O processo da disciplina Instalações Prediais e 35 

Conforto Ambiental do curso de Construção de Edifícios foi solicitado no ano passado. Os candidatos 36 

foram classificados e os processos serão encaminhados para o setor de concursos que, em função da 37 

alta demanda, está operando lentamente. O processo da disciplina Design Biomimético do curso de 38 

Design foi aberto este semestre. Para a disciplina de Economia do curso de Transporte Terrestre, está-39 

se tentando aproveitar o processo seletivo simplificado aberto na Fatec de Guarulhos, cujos trâmites 40 

estão sendo encaminhados por aquela unidade. VIII – Monitoria – editais – a Profa. Melina destacou 41 

que a Monitoria é um projeto muito importante para a unidade e comunicou que sairão em breve os 42 

editais para que a seleção dos alunos monitores ocorra dentro de um processo transparente. A Fatec 43 

Tatuapé tem 13 monitorias e estas estão distribuídas entre as disciplinas em que os alunos 44 

apresentaram maior dificuldade. Mais monitorias seriam necessárias, mas, o número de monitores 45 

está relacionado diretamente ao número de alunos da unidade. Assim, os professores precisarão 46 

conversar para o alinhamento das necessidades das disciplinas e apresentar relatórios detalhados 47 

sobre estas questões, a fim de que se avalie as prioridades. Então, uma vez que não é possível 48 

contemplar todas as disciplinas, estas deverão ser votadas pela Congregação. 49 

IX – Estágio – a Profa. Maria Luísa pontuou que neste semestre houve uma baixa procura pelos 50 

estágios internos: apenas quatorze alunos, contra quarenta do semestre passado. Ela acrescentou que 51 

alguns alunos gostariam de fazer o estágio interno, só que estes não concluirão o curso neste 52 

semestre, pois ainda farão uma ou duas disciplinas no próximo semestre. Assim, ela pediu a 53 

flexibilização do regulamento que determina que só poderão fazer o estágio interno os alunos que 54 

estão concluindo o curso, em função das características atípicas deste semestre. Em virtude desde 55 

quadro, como exceção, apenas para este semestre, a solicitação foi devidamente aprovada.  56 

 57 

Em seguida a diretora agradeceu a presença de todos os membros da Congregação e declarou o fim 58 

desta sessão, e eu, Maria Cristina Longuini Alves, lavrei a presente ata.  59 

 60 

São Paulo, vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. 61 

De acordo, 62 

 63 
Profª Drª Melina Kayoko Itokazu Hara 64 
 65 
Profº Me. Edegar Maurício Keretch 66 
 67 
Prof. Dr. Adão Marques Batista 68 
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 69 
Prof. Dr. Gilder Nader 70 
 71 
Profº Me. Marcelo de Paula 72 
 73 
Profº Me. Fábio Secches Bueno 74 
 75 
Profº Esp. Antonio Youssef  76 
 77 
Profª Me. Bianca Secches Bueno 78 
 79 
Profª Me. Maria Cristina Longuini 80 
 81 
Profº Me. Vinicius Cassimiro 82 

 83 

Profª Me. Maria Luisa Mancini 84 
 85 
Sr. Mauricio Alexandre Affonso 86 
 87 
Paulo Henrique Hatano 88 
 89 
Profa. Dra. Flávia Ulian 90 


