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 ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Aos vinte dias do 2 
mês de maio de dois mil e vinte um, foi realizada a 350ª Sessão Ordinária da Congregação 3 
da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, devidamente convocada pelo Professor Mestre 4 
Décio Moreira, presidente nato do colegiado. Excepcionalmente, a reunião foi realizada 5 
remotamente, por meio do aplicativo MICROSOFT TEAMS, em virtude das atividades 6 
laborativas serem exercidas em forma de teletrabalho, como medida de contenção da 7 
pandemia do Novo Coronavírus (Covid 19). O presidente abriu os trabalhos cumprimentando 8 
a todos e em seguida deu Posse aos Representantes discentes da Congregação da 9 
FATEC-SP, eleitas em processo eleitoral virtual: as alunas, Denise Christina Pinheiro 10 
Costa Cruz e Janilde Souza Diniz, para um mandato de 01 ano a partir da presente data. 11 
Após lida a Ata de posse parabenizou as alunas. Em continuidade colocou em discussão a 12 
Ata da 349ª sessão ordinária realizada em 17 de março de 2021. Após correções 13 
encaminhadas foi posta em votação e aprovada por unanimidade; I- EXPEDIENTE: 1) 14 
Comunicações da Presidência: a) O Prof. Dr. Victor Sonnenberg pediu a palavra e  15 
comentou que após receber o chip para celular, uma aluna do curso Superior de Tecnologia 16 
em Microeletrônica trancou a matrícula ficando em poder do chip. Foi questionado se não há 17 
nenhuma medida cabível para que o chip seja devolvido. O Prof. Victor informou que 18 
conversou a respeito com a Secretaria Acadêmica e que esta informou que, por enquanto, 19 
não há o que fazer. O Prof. Josué Souza de Góis questionou se há possibilidade dos alunos 20 
trancarem a matrícula mediante a entrega do chip. O Prof. Décio Moreira, informou que irá 21 
verificar com a Diretora de Serviços Administrativos, Srª. Ione Bena, e verificar quais medidas 22 
poderão ser aplicadas para a devolução do chip; b) Sobre o mandato dos membros da CEPE 23 
– Câmara de Ensino Pesquisa e Extensão - comentou que há uma determinação da CESU 24 
para que preencham a Declaração de Concordância os Professores que aceitarem continuar 25 
o mandato até que ocorram novas eleições; c) Comentou sobre a solicitação de quebra de 26 
exigência de pré-requisitos para cursar disciplinas sequenciais, feita pelo Prof. Douglas Dias, 27 
Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Turismo, explicando que o assunto deve 28 
ser discutido na Câmara de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). O Prof. Douglas Dias 29 
comentou que, por decisão da Assembleia Departamental, os votos foram majoritariamente 30 
contra da solicitação de mudança do PPC, uma vez que isso é possível. A Profa. Maria do 31 
Carmo, ao ter ciência, solicitou a retirada do assunto da pauta, pois o grupo de professores 32 
de línguas enviaria carta justificando a sua decisão; d) Informou sobre a abertura do Processo 33 
Seletivo Simplificado para a disciplina de Tecnologia em Drenagem, do Curso Superior de 34 
Tecnologia em Construção Civil - modalidade Movimento de Terra e Pavimentação. 35 
Comunicação dos Conselheiros: 1) O Prof. João Carlos Botelho Carrero solicitou a palavra 36 
para ler carta aberta do Departamento de Ensino Geral, a pedido Prof. Seizen Yamashiro, 37 
referente à reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia em Soldagem e Movimento 38 
de Terra e Pavimentação. Após leitura, o Prof. João Carlos Botelho Carrero, solicitou que a 39 
carta fosse anexada a ATA da presente reunião. A Profª. Andrea Ribari, Chefe do 40 
Departamento de Ensino Geral, informou que o motivo pelo qual o Departamento de Ensino 41 
Geral se manifestou foi a não participação do referido departamento no processo de 42 
reestruturação dos cursos superiores citados. Comentou que houve uma reestruturação 43 
recente de outro determinado Departamento onde os Professores titulares de aula e 44 
responsáveis de disciplinas participaram. O Prof. Décio Moreira comentou que concorda com 45 
o envolvimento dos departamentos e dos professores nas reestruturações. Sobre a qualidade 46 
e todo o processo, comentou que não deve ser colocada em prova pois os professores e os 47 
responsáveis da CESU que trabalham nos processos de reestruturação dos cursos 48 
trabalham de forma responsável e ética. Os membros da Congregação são pessoas sérias, 49 
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comprometidas e não há nenhuma razão de causar problemas na qualidade que a FATEC-50 
SP tem e continuará tendo. Quanto ao Departamento de Ensino Geral, em nenhum momento 51 
as reestruturações se propuseram a extingui-lo. Em nenhum momento foi pleiteado acabar 52 
com essa importante organização, assim como diminuir a importância do seu corpo docente 53 
e das disciplinas básicas. Comentou ser válido e oportuno que cada departamento ou curso 54 
envolva o Ensino Geral nas discussões sobre as disciplinas. Comentou, ainda, sobre a 55 
importância do colegiado máximo da FATEC-SP, ressaltando que os seus membros são 56 
profissionais, éticos e comprometidos com a qualidade da FATEC-SP. 2) A Profª. Maria do 57 
Carmo solicitou que se encaminhe à CESU a sugestão de que, nos processos de 58 
reestruturação dos cursos, seja permitida a presença dos membros do NDE, pois considera 59 
importante a sua contribuição nos diálogos sobre as alterações a serem feitas nos cursos, 60 
pois a própria CESU envolve várias pessoas em tais discussões. 3) A Profa. Andrea Ribari 61 
questionou a tramitação dos processos de reestruturação, ao que o Prof. Décio esclareceu 62 
que estes devem ser apreciados no NDE do curso, na Assembleia do Departamento e, 63 
posteriormente, pela Congregação. Entretanto, lembrou que a CEPE pode  ser consultada. 64 
4) O Prof. Seizen Yamashiro agradeceu pelo espaço cedido. Comentou que para evitar 65 
problemas futuros, que o Departamento de Ensino Geral seja envolvido nos processos de 66 
reestruturação. Solicitou aos presentes que não tenham o DEG como inimigo. Solicitou, 67 
ainda, que não houvesse divisão entre os cursos/departamentos e que os professores 68 
pensassem de forma coletiva. O Prof. Paulo Jorge Brazão Marcos indagou o Prof. Seizen 69 
Yamashiro se ele considerava os membros da Congregação confiáveis, pois em 70 
comunicação anterior mencionou que não eram. O Prof. Seizen respondeu que os membros 71 
são confiáveis, mas estes ignoraram, em sua opinião, o parecer sobre a reestruturação. O 72 
Prof. João Carlos Botelho Carrero comentou que o trabalho de todos é confiável; porém, na 73 
reunião em que foi aprovado o parecer sobre a reestruturação do Curso Superior de 74 
Tecnologia em Soldagem, não foi devidamente discutida a diminuição da carga horária dos 75 
professores e demais aspectos envolvidos. Comentou, ainda, que o Departamento de Ensino 76 
Geral somente quer melhorar os processos e que os seus docentes precisam ser ouvidos 77 
para que resolvam tais questões da melhor forma. O Prof. Paulo Jorge Brazão Marcos 78 
comentou que deverão escolher melhor as palavras, pois foram feitas afirmações que não 79 
correspondem à realidade. A Profa Leila Meneghetti comentou que por diversas vezes citou, 80 
nas reuniões da Congregação da FATEC-SP, os detalhes do processo de reestruturação do 81 
curso de Movimento de Terra e Pavimentação, bem como os diálogos com o NDE e o 82 
Departamento de Ensino Geral. Em nenhum momento a ideia foi cortar disciplinas básicas, 83 
lembrou também que algumas disciplinas profissionalizantes tiveram carga horária reduzida 84 
para se adequar às diretrizes que o processo conduzido pela CESU exigia. Informou que 85 
manterá conversa com a Profª. Andrea Ribari Yoshizawa, Chefe do Departamento de Ensino 86 
Geral. Para as próximas etapas do processo de reestruturação, como a montagem das 87 
grades horárias, será avisado de forma que o processo seja tranquilo, adaptando os horários 88 
dos professores do DEG quando for necessário. O Prof. Félix Camargo comentou que após 89 
inúmeras consultas, conversas e e-mails, todo o processo de reestruturação do Curso 90 
Superior de Tecnologia em Soldagem foi feita de forma clara e que envolveu todos os 91 
docentes que lecionam para o curso. O Prof. Josué Souza de Góis, comentou que todo o 92 
processo de reestruturação é difícil devido às diretrizes institucionais que precisam ser 93 
seguidas. Comentou que o Curso de Hidráulica e Saneamento Ambiental está no segundo 94 
processo de reestruturação e que o entrelaçamento de ideias é muito importante. Também 95 
citou não concorda com a afirmação de que a Congregação não realiza seu trabalho de forma 96 
adequada. 5) A Profª Elisa Akiko comentou que entre os dias 10 e 14 de maio de 2021, foi 97 
realizada a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Informou que os temas 98 



                     

                                                 
 

3 
 Pça. Cel. Fernando Prestes, 30 - CEP 01124-060  São Paulo, SP, Brasil  Tel: (011) 3322-2202  Fax: (011) 3315-0383  

 

 

foram relevantes com relação ao nosso momento. Agradeceu a participação dos 99 
palestrantes, funcionários e professores no evento. 6) O Prof. Me. Paulo Hidemitsu comentou 100 
que recebeu a visita dos especialistas do Conselho Estadual de Educação para renovação 101 
de reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Construção Civil – modalidade 102 
Edifícios, e que ocorreu de forma tranquila. O Prof. Décio Moreira comentou que o Curso 103 
Superior de Tecnologia em Mecânica de Precisão, também está em processo de avaliação. 104 
O Prof. Douglas Therezani, Chefe do Departamento de Mecânica de Precisão, comentou 105 
que, a princípio, o processo de avaliação está correndo bem e que houve reunião com os 106 
professores e alunos de forma virtual. O Prof. Victor Sonnenberg perguntou ao Prof. Douglas 107 
como estava sendo feito esse processo de avaliação, para o qual o Prof. Douglas respondeu 108 
por meio de reuniões no MS Teams com alunos e docentes, além da utilização de 109 
questionários.  II Ordem do dia: 1) Relatório de Atividades da FATEC-SP. Interessada: 110 
Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC-SP (CG nº. 04/2021). Após 111 
esclarecimentos da relatora, Profa. Andrea Ribari foi posto em votação, o Parecer CG TT Nº. 112 
04/2021 que foi aprovado por unanimidade. 2) Calendário Escolar da FATEC-SP para o 1º 113 
semestre de 2021. O Prof. Décio Moreira informou que devido a antecipação dos feriados 114 
das datas comemorativas de Corpus Christi, Consciência Negra e Aniversário de São Paulo, 115 
o calendário precisa ser submetido a Congregação. Após esclarecimentos, o calendário foi 116 
aprovado por unanimidade.  JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Sra. Adriana Miliorança 117 
Gois, Sra. Janilde Sousa Diniz. DIVERSOS: 1) O Prof. Victor comentou que realizou uma live 118 
no YouTube com alunos e docentes da ETEC Aprígio Gonzaga por intermédio de um ex-119 
aluno, Luiz Fabiano, atualmente coordenador de curso na instituição. Houve a participação 120 
do diretor da FATEC-SP, Prof. Me. Décio Moreira, e dos professores Francisco Tadeu 121 
Degasperi, Luís da Silva Zambom e Marcelo Bariatto Andrade Fontes. A live foi realizada 122 
com o intuito de divulgar o programa de iniciação científica para o ensino médio (PIBIC-Jr), 123 
cuja cota de bolsas de estudo está sendo gerenciada pelo Centro Paula Souza, e para a 124 
divulgação dos cursos da FATEC-SP.   2) A Profa. Andrea Ribari Yoshizawa questionou se 125 
há alguma discussão nas Regionais sobre o retorno presencial das atividades. O Prof. Décio 126 
comentou que não há. 3) A Profa. Maria do Carmo pediu a palavra e informou que gostaria 127 
de relatar um caso de assédio moral a alunos que vem ocorrendo há anos e que tem sido 128 
um grande problema na sua gestão. Informou que recebeu várias reclamações de alunos dos 129 
Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Turismo e em Automação de Escritórios e 130 
Secretariado direcionados ao Prof. Me. Franklin Santi Rossi. A Profa. Maria do Carmo expôs 131 
que tentou dialogar inúmeras vezes, mas sem sucesso. Que foram realizadas reuniões com 132 
a Diretoria e o Prof. Rossi com efeitos paliativos que não duravam mais do que alguns meses. 133 
Que várias ouvidorias foram abertas. Que já houve duas sindicâncias sem que ela soubesse 134 
do resultado. Que teve sua imagem exposta pelo professor em Assembleia Departamental 135 
em 2019, quando o professor questionou sua competência. Inclusive, a Profa. Maria do 136 
Carmo enviou à Diretoria uma carta de repúdio a essa atitude. Também relatou que um grupo 137 
de professores procurou a Diretoria para tratar do assunto e foram informados que pouco 138 
poderia ser feito. Que o professor tem se recusado a manter a monitoria, mesmo sabendo da 139 
importância e da não concordância dos alunos com essa atitude. Informada pelos alunos de 140 
que o docente estava expondo uma aluna em uma situação constrangedora durante a aula, 141 
tentou entrar na aula solicitando autorização pelo Chat e não foi atendida. Dessa forma, 142 
entrou em aula e tentou argumentar com o professor, que a ofendeu falando de sua religião, 143 
retirando-se da sala de aula online. Após quarenta minutos de fala e não lhe dando a palavra, 144 
a Profa. Maria do Carmo abriu um chamado na ouvidoria e, desde então, o professor não 145 
leciona mais. A Profa. Maria do Carmo quis que se registrassem tais fatos. 4) A Profa. Maria 146 
do Carmo comentou que, após a realização da Intersec 2021, dos dias 11 a 13 de maio, de 147 
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forma virtual e com êxito, é favorável à realização do Congresso de Tecnologia da FATEC-148 
SP, da mesma forma. Houve ampla discussão sobre o uso das plataformas para a realização 149 
do evento. O Prof. Félix Ferreira sugeriu montar cartilha para ter ideia de como será realizado. 150 
O Prof. Décio Moreira sugeriu que seja agendada reunião com os Chefes de Departamento 151 
para discutir o assunto no dia 27 de maio de 2021. O Prof. Décio Moreira agradeceu a todos 152 
pelo empenho à FATEC-SP e desejou sucesso às candidaturas para a direção da instituição.  153 
Nada mais havendo a tratar, eu, Simone Cristina Biglia de Souza, Secretária da 154 
Congregação, lavro essa ATA, que disponibilizo por e-mail aos presentes e após o “de 155 
acordo” dos membros a arquivarei ao expediente específico da Congregação da FATEC-SP. 156 
São Paulo, 21 de maio de 2021. 157 

Diretor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo:  158 
Me. Décio Moreira 159 
Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo: 160 
Me. Hamilton Martins Viana 161 
Representantes dos Funcionários Administrativos: 162 
Sr. César Eduardo Rykala 163 
Srª. Marcia Fiorito Napolitano  164 
Sr. Luciano Luís da Silva 165 
Srª. Thais Aparecida Kabuchi 166 
Chefe do Departamento de Ensino Geral: Cursos Superiores de Tecnologia em 167 
Materiais e Instalações Elétricas: 168 
Drª. Andrea Ribari Yoshizawa 169 
Chefe do Departamento de Soldagem: Curso Superior de Tecnologia em Soldagem: 170 
Félix Camargo Ferreira Junior 171 
Chefe do Departamento de Transportes e Obras de Terra: Curso Superior de 172 
Tecnologia em Movimento de Terra e Pavimentação 173 
Esp. Leila Meneguetti 174 
Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 175 
Me. Douglas Alexandre Dias 176 
Chefe do Departamento de Edifícios: Curso Superior de Tecnologia em Edifícios  177 
Me. Paulo Hidemtsu Ishikawa 178 
Chefe do Departamento de Hidráulica e Saneamento: Curso de Tecnologia em 179 
Hidráulica e Saneamento Ambiental  180 
Me. Josué Souza de Góis   181 
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação: Curso de Tecnologia em Análise 182 
e Desenvolvimento de Sistemas 183 
Esp. Antonio Carlos Grecco 184 
Chefe do Departamento de Sistemas Eletrônicos: Curso Superior de Tecnologia em 185 
Microeletrônica e Eletrônica Industrial 186 
Dr. Victor Sonnenberg 187 
Chefe do Departamento de Mecânica de Precisão: Curso Superior de Tecnologia em 188 
Mecânica de Precisão: 189 
Me. Douglas Fellipe Therezani 190 
Chefe do Departamento de Mecânica: Cursos Superiores de Tecnologia em Mecânica 191 
modalidade - Projetos e Processos de Produção 192 
Me. Silvia Regina Lucas 193 
Chefe do Departamento de Automação de Escritórios e Secretariado: Curso Superior 194 
de Tecnologia em Automação de Escritórios e Secretariado 195 
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Me. Maria do Carmo Ferreira Lima 196 
Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - Modalidade EaD 197 
Me. Sandra Helena da Silva de Santis 198 
Representantes dos docentes – Professor de Ensino Superior III 199 
Esp. Bernadete Aparecida da Silva Gomes  200 
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Dra. Fernanda Alves Cangerana Pereira 202 
Esp. Wladimir Firsoff 203 
Dr. Paulo Jorge Brazão Marcos 204 
Representante dos docentes – Professores de Ensino Superior II: 205 
Me. Maria do Carmo Ferreira Lima 206 
Me. João Carlos Botelho Carrero 207 
Representante dos docentes – Professores de Ensino Superior I: 208 
Esp. Andrea Chernichenco 209 
Me. Luís Fernando Maffeis  210 
Representante dos discentes 211 
Denise Christina Pinheiro Costa Cruz 212 
Convidados 213 
Me. Elisa Akiko Nakano Takahashi 214 
Sra. Márcia Sumiko Ito 215 
Prof. Seizen Yamashiro 216 
Secretária da Congregação: 217 
Simone Cristina Biglia de Souza 218 
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