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Aos quatro dias do mês março de dois mil e vinte, às dezesseis horas, através do APP Microsoft Teams, 

reuniram-se os membros da Congregação, presidida pela Prof.ª Dr. ª Juliana Augusta Verona, para 

analisar os seguintes assuntos da pauta: 1 - Ad referendum 1; 2) Despacho da Direção 3) - Alteração de 

carga horária Prof. Dilermando Piva; 4) – Relatório Prof. Dilermando Piva Junior 5) - Solicitação de 

Remanescente PSS; 6) Solicitação de abertura de PSS 7) Convocação de Remanescente PSS 

178/01/2019 – Fatec Itu 8) Eleições: Congregação (representantes discentes) 9) Próximas eleições no 

primeiro semestre: CPA, CEPE e Coordenação dos Cursos ADS e GTI.  A Presidente inicia a reunião 

agradecendo a presença dos membros e 1) relata e consulta a Congregação sobre Ad referendum que 

ocorreu em virtude da entrega, no sistema, da carga horária do Prof. Dilermando Piva Junior, aprovada 

nas instâncias da coordenação e da Direção e todos os membros concordam com a aprovação. 2) A 

presidente explica que muitas disciplinas estão sem professor e a Fatec Itu é consultada e, também, 

consulta as unidades sobre os processos seletivos que tenham remanescentes e possam abreviar as 

contratações e resolver essas carências. Informa que após a consulta e deferimento da Coordenação de 

Cursos para a Fatec Cotia utilizar PSS Itu, foi constatado a necessidade de uso na unidade Itu, desta 

forma despachou tornando a autorização sem efeito; 3) O Professor Dilermando Piva Junior solicitou 

alteração da Carga horária junto ao CPRJI para assumir disciplinas em ampliação e a coordenação de 

GE aprovou e inseriu a solicitação de alteração no sistema RJI o qual foi deferido pela CPRJI.  4) 

Consulta para envio do Relatório Prof. Dilermando Piva Junior referente ao Projeto: Elaboração e 

aplicação de metodologias para utilização do sistema SAA com vistas à melhoria no processo de gestão 

e redução dos índices de evasão do curso de GTI foi feita a Leitura do parecer do Prof. Francisco Bianchi 

representando a Coordenadoria de Curso com a aprovação da Coordenadora Prof. Diane Andreia de 

Souza Fiala e a Leitura do parecer pela Congregação da Fatec Itu do Prof. Calixto Silva Neto, após as 

leituras a presidente solicita a manifestação da Congregação da Fatec Itu e todos aprovam o relatório.  

5) A Presidente consulta os membros quanto a solicitação das coordenadorias para convocação de 

Remanescente dos PSS em vigência: Cursos de ADS disciplina: Empreendedorismo. Foi feita a consulta 

no site do URH e recebido a informação que a Fatec Diadema tem remanescentes e todos os membros 
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aprovam a solicitação. Foi informado que o curso de GTI está com edital externo aberto, vencendo 

amanhã, 05/03/2021 para a disciplina Linguagem de Programação e a Presidente faz consulta 

condicional aos membros, caso não tenha candidato se aprovam a consulta de remanescente e/ou 

abertura de novo processo e de igual forma a disciplina do curso de ADS: Laboratório De Hardware e 

todos aprovam.  Ficou acertado que após a constatação de não candidatos nesses editais, às 

coordenadorias, devem enviar para a ATA os editais interno e externo e a formalização da solicitação.  

6) – As coordenadorias fazem solicitação de abertura de PSS como segue: Curso: ADS - Sociedade E 

Tecnologia (consultado URH – sem remanescente) Disciplina: Engenharia De Software III – foi 

consultado o URH sobre remanescente e embora a FATEC Ferraz De Vasconcelos  tenha remanescente 

em edital, a mesma informou que os mesmos já foram convocados, desta forma, ao consultar novamente 

o URH indicou abertura de PSS; Curso Eventos: Relações Públicas (consultado URH – sem 

remanescente) após explicações os membros aprovaram as solicitações para aberturas dos processos 

seletivos supracitados. 7) A Presidente consulta Convocação de Remanescente PSS 178/01/2019 – Fatec 

Itu – Gestão Ambiental – 3º. Candidato que poderá suprir a necessidade de outras disciplinas da mesma 

área desde que os candidatos tenham disponibilidade; 8) –A Presidente informou que estamos no período 

das Eleições para representantes discentes da Congregação da Fatec Itu e que no próximo semestre 

haverá para os outros membros.  9) – Antes de encerrar a Presidente informa que as eleições estão sendo 

online através do sistema desenvolvido pelo CPS e que as próximas eleições, ainda neste semestre, serão 

para a CPA, CEPE, Coordenação dos Cursos ADS e GTI. Nada mais havendo a tratar, eu Solange L. P. 

de Lucena lavro a presente ata que segue assinada por mim .............................e pelos membros presentes. 

Juliana Augusta Verona............................................................................................................................... 

Angelina Vitorino de Souza Melaré............................................................................................................ 

Antonio Tadeu Maffeis................................................................................................................................ 

Diane Andreia de Souza Fiala...................................................................................................................... 

Dilermando Piva Junior............................................................................................................................... 

Francisco Bianchi........................................................................................................................................ 
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João Carlos de Campos Feital..................................................................................................................... 

Juliana Ribeiro de Lima............................................................................................................................... 

Rosana Metzner........................................................................................................................................... 

Rosirlei Clarete Batista Pavao..................................................................................................................... 

Vera Márcia Gabaldi................................................................................................................................... 


