FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 229, Centro | Taubaté - SP | CEP. 12020-330
CNPJ nº 09.592.369/0001/05
Telefone: 12|3426-5857 12|3426-5868 E-mail: fapeti.unitau@gmail.com
www.fapeti.com.br

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da FAPETI, às dez
horas, previamente convocado, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio
à Pesquisa, Tecnologia e Inovação – FAPETI. Estiveram presentes os Conselheiros: Professor Mestre
Cesar Augusto Eugênio, Professora Doutora Lídia Maria Ruv Carelli Barreto, Professor Doutor Luís
Fernando de Almeida, Professor Doutor Marcelo dos Santos Targa, Professor Doutor Marcos Roberto
Furlan, Professor Doutor Paulo Fortes Neto, Professor Doutor Paulo Henrique Costa Sodré e Professor
Mestre Sérgio Luiz Lousada. Com ausência justificada dos Conselheiros: Professor Doutor Edson
Aparecida de Araújo Querido de Oliveira, Professora Mestre Eliane da Silveira Romagnolli de Araújo,
Professor Doutor Evandro Luís Nohara, Professor Doutor Francisco José Grandinetti, Professor Mestre
Ricardo Mrad, Professor Doutor Oscar Cesar Pires e Professora Doutora Rita de Cassia Rigotti Vilela
Monteiro. Estiveram presentes também, a Professora Doutora Quésia Postigo Kamimura, Diretora VicePresidente da Fundação e o Professor Doutor Luiz Carlos Laureano da Rosa, Diretor Tesoureiro. O
Presidente da FAPETI abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e justificou a ausência do
professor Grandinetti, presidente do conselho, que comunicou com antecedência que não poderia estar
presente na reunião. Então, na ausência do presidente do conselho, extraordinariamente a abertura e
condução da reunião foi feita pelo Presidente da Fundação. O Professor Enari informou que o Conselho
de Curadores conta com dois cargos natos, representados pelo (a) Pró-reitor (a) de Pesquisa e Pósgraduação e pelo (a) Pró-reitor (a) de Extensão. O atual Presidente do Conselho, Professor Grandinetti,
representou a Pro-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Na sequência, passa para a assinatura do
termo de posse do Professor MARCOS ROBERTO FURLAN, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação e
do Professor Mestre CÉSAR AUGUSTO EUGÊNIO, pró-reitor de Extensão, no período de 28 de junho
a 02 de julho de 2018. O Presidente da FAPETI também deu posse ao Professor Doutor MARCELO
DOS SANTOS TARGA , eleito como membro representante da coordenação de Programas de Pósgraduação “strictu sensu” para o período de 28 de junho de 2018 a 27 de junho de 2020.
O
Professor Furlan agradeceu e parabenizou a Fundação, e o Presidente da Fundação pelos trabalhos
que vem sendo realizados. O Professor Cesar manifestou seu apreço pela FAPETI e que tinha
conhecimento que a Fundação está sempre aberta para projetos. Os Professores, Enari, Laureano e
Quésia, expressaram a importância da visão do Conselho para as ações da FAPETI, que é importante
estar sempre revisando e em contínua evolução. Após a posse dos professores, o Professor Enari,
seguindo a pauta, passa para segundo assunto, o processo eleitoral do Conselho de Curadores. Os
membros presentes após discussão indicaram a Comissão Eleitoral formada pelos Professores MARCELOS
DOS SANTOS TARGA, QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA e LUIZ CARLOS LAUREANO DA ROSA e
para assessorar a comissão, a senhora VIVIANE PEREIRA PALMEIRA, cabendo ao primeiro a
Presidência da Comissão e como secretária da comissão Viviane Palmeira. O Presidente da Fundação
colocou em votação e os membros presentes aprovam por unanimidade a Comissão Eleitoral. A seguir,
o Professor Enari informou sobre o Processo nº FAPETI-015/2018, de interesse da FAPETI-UNITAU
e Johnson & Johnson, e tem como assunto “Estudo clínico do Departamento de Odontologia”, que
envolve a FAPETI-UNITAU e a empresa Johnson & Johnson. O acompanhamento dos pacientes e
os procedimentos são realizados no Departamento de Odontologia da UNITAU. O Professor Furlan
perguntou sobre os aspectos éticos e o professor Enari informou que esses estudos são submetidos
ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNITAU e respectivos protocolos e aprovações. O Projeto
também conta com termo de confidencialidade. O Professor César questionou sobre os equipamentos e
o envolvimento dos professores e alunos, e se eles atuam na graduação ou na pós-graduação, e o
Professor Enari respondeu que são Professores da Graduação e Pós-graduação em Odontologia, que a
Johnson & Johnson realizou treinamento para os professores selecionados. Informou também que os
alunos participantes do Projeto são alunos da Pós-graduação em odontologia. Quanto aos equipamentos,
adquiridos, são utilizados prioritariamente no estudo e disponibilizados para a Universidade mediante
cessão de uso. Os insumos e materiais envolvidos no Projeto também são adquiridos pela FAPETI a
partir de recursos destinados ao Estudo e utilizados na condução do estudo que é executado no
Departamento de Odontologia da UNITAU.
O professor Enari informou que a atual proposta de
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estudo já está autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNITAU e com celeridade na
tramitação pela Reitoria da UNITAU, uma característica que tem sido um diferencial bem visto pela
empresa. Todas as rodadas anteriores dos projetos contavam com estudos multicêntricos, atualmente a
FAPETI com o Departamento de Odontologia, galgou ser o Centro de Estudos número 1. A seguir,
o Professor Paulo Fortes informou que foi solicitado pela Defensoria Pública em processo à prefeitura,
para informar o cadastro das propriedades no Rio Uma e respectiva análise do índice de glifosato,
esse índice trata da medição de um insumo agrícola utilizado na fase inicial do plantio de eucalipto, e
informou que a Prefeitura e a Universidade não tem este estudo, que então solicitou ao núcleo de
Pindamonhangaba e constatou que lá também não tem a informação solicitada. O Professor Paulo
Fortes informou ainda que foi sugerido pela Defensoria Pública que fosse realizado o estudo de
amostras, com o potencial da UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ e da FAPETI. O Professor Paulo Fortes
defendeu que os resultados da pesquisa com as amostras podem gerar impacto, os estudos científicos
indicam que tecnicamente a presença de glifosato não deve ultrapassar a 30% e que fez um
levantamento dos custos para realização do estudo e o valor faltante é em torno de R$1.100,00 (um
mil e cem reais). Após discussão da propositura de condução e financiamento do estudo sobre a
presença de glifosato, em votação, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade que a FAPETI
executasse esse custeio. O Professor Furlan, questionou se esses estudos poderiam gerar artigos
científicos sobre as pesquisas realizadas e apontou ainda para que nas publicações dos estudos
realizados com o apoio da FAPETI e sugeriu que seja divulgado o apoio e o financiamento da
Fundação, seja nos artigos científicos em periódicos, congressos ou em formato de relatório técnico.
Os conselheiros presentes deliberaram favoráveis à propositura do Prof. Furlan. A seguir, o Professor
Enari informou que o TSE tem convidado as instituições de pesquisa a realizar estudos técnicos, e
que inclusive a FAPETI tem apoiado a UNITAU a elaborar relatórios técnicos realizados para o TSE
de estudos realizados pelo Departamento de Informática. O professor Paulo Fortes, informou que estudos
científicos publicados que foram realizados na Bahia de Santos, nos seus resultados apresentaram índices
consideráveis de hormônios residuais, o Professor entendeu que seria interessante fazer um projeto para
o levantamento de hormônios residuais no Rio Paraíba do Sul. Os conselheiros deliberaram pela
necessidade de o Prof. Paulo Fortes apresentar mais informações sobre esse levantamento antes de
definirem o apoio da FAPETI à realização do estudo. O Professor Furlan sugeriu que houvesse maior
divulgação dos estudos e projetos já realizados e a importância de contar também com o site da
FAPETI para as divulgações dessas realizações. O Professor Enari falou que o site da Fundação ainda
é simples e que aceita sugestões e apoio para a construção de conteúdos sugeridos pelos conselheiros.
A Professora Lídia informou que participa de diversos grupos representando a UNITAU e a
APICULTURA, e que são espaços importantes para divulgar os cursos de Pós-graduação realizados
pela UNITAU na área de apicultura e explanou sobre os cursos EAD e as parcerias com os cursos
da área de Ciências ambientais. A Professora Lídia comentou que muitos dos cursos contavam com a
participação de alunos de outros estados e perguntou aos conselheiros se havia possibilidade da FAPETI
investir em videoconferência para utilização da UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, nos cursos e em bancas
envolvendo alunos e professores que moram longe de Taubaté. O professor Laureano questionou sobre
os custos e o que é necessário. O Professor Furlan disse que poderia ser uma parceria entre EPTS
e FAPETI com a UNIVERSIDADE, e o professor Enari disse que poderia neste formato fazer um
projeto-piloto para atender as três áreas de ciências da Universidade. O professor Cesar sugeriu que
a proposta de cursos e bancas por meio de videoconferência precisa amadurecer, uma vez que além
do sistema e do gerenciamento desses ambientes, seria necessário que houvessem definições claras
nas deliberações da UNITAU. O professor Enari complementou que deve ser um espaço compartilhado
e é um Projeto para ser resolvido entre a UNIVERSIDADE, EPTS e FAPETI, com atribuições
específicas e legais que cabem a cada uma das instituições, partindo da Universidade a definição e
prioridade, a Fundação tem o papel de apoio. Em seguida, o professor Furlan solicitou apoio às revistas
científicas da UNITAU, o professor Enari comentou que sentia que há necessidade de se fortalecer a
Editora da UNITAU e a Editora poderia gerenciar as revistas científicas. Afirmou também que para
isso é necessário ter um projeto da UNIVERSIDADE sobre essa restruturação. Após, ficaria claro como
poderia ser a participação da FAPETI na condição de apoio. Foi discutido entre os membros sobre a
proposta de uma Central de Conteúdo Eletrônico que atenda videoconferência, aulas, congressos on-line
e membros de banca à distância. A professora Quésia contou a sua experiência de participar de um
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congresso eletrônico, na apresentação de trabalho e na coordenação de uma mesa, que são formatos
mais ágeis e ainda permitem o acesso a um número maior de participantes, o professor Furlan
complementou que é interessante e que reduz os custos dos participantes em viagens, diárias, etc. Os
professores Paulo e César, acrescentaram que propostas nesse sentido são interessantes. Os membros
do conselho deliberaram então que a FAPETI deveria aguardar uma definição mais clara sobre os
temas discutidos antes de definir apoios e investimentos. Esgotada a ordem do dia, a Presidência
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei
a presente ata que vai devidamente assinada pelos presentes. Taubaté, aos vinte e oito dias do mês
de junho do ano de dois mil e dezoito.
Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº 02 a 04 do livro 09.
Prof. Dr. EDUARDO HIDENORI ENARI

Profª Drª QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA

Diretor Presidente

Diretora Vice-presidente
FAPETI

