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ATA DA 23ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

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

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

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

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

Bueno, Prof. Esp. Antônio Youssef, Prof.ª Me. Maria Cristina Longuini Alves, Prof. Dr. Gilder Nader, 6 

Prof. Me. Marcelo de Paula Ferreira, Prof. Me. Vinicius Cassimiro, Prof. Dr. Adão Marques Batista, 7 

Prof.a Me. Maria Luísa Mancini, Sr. Maurício Affonso, Prof.ª Dra. Flávia Ulian, Prof. Me. Sebastião 8 

Marcelo Azevedo, Profa. Dra. Michelle Santos Rodrigues, Profa. Me. Nanci Bolognese, Prof. Me. Carlos 9 

Antonio de Lima Penhalber e o representante discente Claudionor Ferrreira Lima. Na sequência foram 10 

apresentados os seguintes itens da pauta: I – Eleição virtual – Congregação – Posse dos Candidatos: A 11 

Profa. Melina iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e deu as boas-vindas e posse aos 12 

novos membros eleitos da Congregação.   II – CHIPs para alunos, docentes e servidores 13 

administrativos: neste semestre foram distribuídos 25 chips para os alunos, e 4 para professores e 14 

funcionários.  III – Reforma da fachada:  a Profa. Melina informou que as obras começaram em 15 

fevereiro e que já estão bastante adiantadas. Um fiscal do Centro Paula Souza tem acompanhado os 16 

trabalhos executados pela empresa responsável. Apesar de alguns problemas ocorrerem durante o 17 

processo, estamos dentro do cronograma. IV –Aumento do número de trancamentos de matrícula: a 18 

Profa. Melina explicou que foi observado um crescimento no número de trancamentos de matrícula 19 

durante a pandemia. O Sr. Maurício complementou a informação esclarecendo que, em virtude da 20 

pandemia, foi permitido que alunos ingressantes também trancassem matrículas. Antes disso, alunos 21 

ingressantes só poderiam cancelar matrículas. O resultado disso é que, possivelmente, na volta 22 

presencial haverá um número maior de alunos nas salas de aula.  V – Indicadores de curso – Projeto – 23 

Prof. Asaph / Coordenações de Curso e Direção Acadêmica: a Profa. Melina comunicou que convidou 24 

o Prof. Asaph, do curso de Design, para participar de um projeto e fazer um levantamento de 25 

indicadores de curso junto aos coordenadores de curso e diretor acadêmico. O objetivo é analisar os 26 

números e causas de trancamento e cancelamento de matrículas, notas, aproveitamento etc., a fim de 27 

se traçar estratégias para enfrentarmos e contornarmos possíveis adversidades quando voltarmos 28 

presencialmente, além de melhor conhecermos o perfil do aluno da Fatec Tatuapé.       VI. Processos 29 

seletivos simplificados: a Profa. Melina explicou que a falta de professores ainda é uma realidade, 30 

especialmente no curso de Design. Os processos seletivos são bastante demorados e burocráticos. Em 31 

virtude disso, vários processos seletivos vêm sendo realizados desde o mês de janeiro. Os processos 32 

das disciplinas Ciências dos Materiais, Design Biomimético, Instalações Prediais e Conforto Ambiental e 33 
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Fundamentos de Drenagem já foram encerrados. O processo da disciplina Economia dos Transportes 34 

está em andamento e o professor responsável deverá ser contratado dentro de duas semanas.  VII –– 35 

Aprovação das alterações do calendário devido à antecipação dos feriados - fase emergencial:                                    36 

a diretoria acadêmica apresentou o calendário com os devidos ajustes e sugestões de reposições em 37 

razão das alterações causadas pela antecipação dos feriados na fase emergencial e a aprovação destas 38 

mudanças foi unânime. VIII – Encontro Tecnológico do 1º. Semestre de 2021 – o Prof. Gilder havia 39 

sugerido o cancelamento do evento em razão das suspensões das aulas por 10 dias durante a fase 40 

emergencial em São Paulo, assim como no período de recesso na semana de 21 de abril. Depois de 41 

algumas discussões e considerações, esta Congregação optou por manter o Encontro com uma versão 42 

reduzida nos dias 18, 19 e 20 de maio, conforme previsto no calendário. Os eventos serão online e 43 

ocorrerão nos horários iniciais de cada turno, sem que a suspensão das aulas seja necessária. IX – 44 

SIPAT, divulgação da Fatec Tatuapé – Estágio dos alunos do curso de design – identidade dos cursos: 45 

a Profa. Melina informou que a SIPAT ocorrerá de maneira remota durante a semana do Encontro 46 

Tecnológico, uma vez que é voltada para os funcionários e não envolve os alunos. O evento será 47 

composto por aproximadamente três palestras.  Os demais itens deste tópico voltarão à pauta da 48 

próxima reunião, uma vez que vários pontos deste projeto ainda precisam ser discutidos antes de 49 

serem apresentados na Congregação. X – Monitorias – a Profa. Melina comunicou que, através de 50 

editais, foram inscritos monitores em doze disciplinas, os quais passaram por processos seletivos 51 

compostos por provas e/ou entrevistas junto aos professores. Foi concedida uma bolsa de Iniciação 52 

Científica para uma aluna da Profa. Flávia Ulian. Outras questões sobre o projeto de monitorias, assim 53 

como a necessidade de monitor para a disciplina de Topografia serão discutidas na próxima reunião.  54 

XI – Comissões da CTG e da CICT – foram confirmadas as referidas comissões: a) CTG: Profa. Flávia 55 

Ulian (Presidente), Profa. Andrea Cavalcante, Profa. Márcia Abade e Prof. Marcelo de Paula; b) CICT: 56 

Profa. Michelle Santos Rodrigues (Presidente), Prof. Gilder Nader, Prof. Daniel Nery e Prof. Marcelo 57 

Ximenez. XII – Renovação do reconhecimento dos cursos de Controle de Obras, Construção de 58 

Edifícios e Transporte Terrestre: a Profa. Melina informou que os processos para o reconhecimento 59 

destes cursos iniciarão em 21 de julho e serão realizados via TEAMS. Maiores detalhes sobre este 60 

assunto serão discutidos na próxima reunião. XIII – HAES: Projetos, Orientação TG I e TG II e Estágio: a 61 

Profa. Melina comunicou que as HAES foram distribuídas neste semestre com certa folga em razão do 62 

abandono de alguns projetos por parte de alguns professores por causa da pandemia. Ela acrescentou 63 

que a distribuição de HAES entre os orientadores de TG estão ocorrendo de acordo com a quantidade 64 

de trabalhos orientados por cada professor. XIV – Estágio do Curso de Design – a Profa. Melina 65 

apresentou a matriz do referido curso onde consta um estágio de 40 horas em cada um dos semestres. 66 
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Assim,  informou que haverá em breve uma reunião com os professores do curso de Design para se 67 

definir a estrutura do Estágio no curso em questão. XV – Novotec Expresso: a Profa. Melina destacou 68 

que esta semana começará o Novotec Expresso. Trata-se de cursos de 120 horas da Secretaria de 69 

Desenvolvimento. Serão oferecidas 120 vagas para os cursos de Auxiliar de Vendas, Desenho no 70 

Autocad e Técnicas de Atendimento. XVI – Programa SP sem Papel: a Profa. Melina informou que, 71 

após alguns cursos para os quais ela foi convocada juntamente com o Sr. Maurício e a Sra. Roberta, o 72 

programa deverá começar a ser implantado em breve. XVII – Reunião extraordinária – Colação de 73 

Grau: ficou aprovada a realização da colação de grau dos formandos no próximo dia 03 de maio. Em 74 

seguida a diretora agradeceu a presença de todos os membros da Congregação e declarou o fim desta 75 

sessão, e eu, Maria Crisitna Longuini Alves, lavrei a presente ata.  76 

 77 

São Paulo, doze de abril de dois mil e vinte e um. 78 

De acordo, 79 

 80 
Profª Drª Melina Kayoko Itokazu Hara 81 
 82 
Profº Me. Edegar Maurício Keretch 83 
 84 
Profa. Dra. Flávia Ulian 85 
 86 
Profº Me. Marcelo de Paula Ferreira 87 
 88 
Profº Me. Vinicius Roberto de Sylos Cassimiro 89 
 90 
Prof. Dr. Adão Marques Batista 91 
 92 
Profº Esp. Antônio Youssef  93 
 94 
Prof. Carlos Antônio de Lima Penhalber 95 
 96 
Profº Me. Fábio Secches Bueno 97 
 98 
Prof. Dr. Gilder Nader 99 
 100 
Profª Me. Maria Cristina Longuini 101 

 102 

Profª Me. Maria Luisa Mancini 103 
 104 
Profa. Dra. Michelle Santos Rodrigues 105 
 106 
Profa. Me. Nanci Bolognese 107 
 108 
Prof. Me. Sebastião Marcelo Azevedo 109 
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 110 
Sr. Mauricio Alexandre Affonso 111 
 112 
Sr.  Claudionor Ferrreira Lima 113 


