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ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.

Aos três dias do mês de outubro 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. O Professor Eduardo Hidenori Enari, Diretor Presidente da
Fundação abriu os trabalhos da reunião, agradeceu a presença de todos. A seguir procedeu a posse
dos membros eleitos presente para o Biênio de 03 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2020:
Professora Doutora Adriana Leonidas de Oliveira, Professor Mestre Carlos Moure Cícero, Professor
Doutor Edson Aparecida Araújo Querido de Oliveira, Professor Doutor Giorgio Eugênio Oscare
Giacáglia, Professor Doutor Luis Fernando de Almeida, Professor Mestre Paulo César Ribeiro
Quintairos, Professor Mestre Rodrigo Ribas Branco Romeiro, Professora Doutora Sheila Cavalca
Cortelli e Professor Mestre Sergio Luiz Lousada. Com ausência justificada do(s) Conselheiro(s):
Professor Doutor Marcelo Targa dos Santos. Estiveram presentes também, a Professora Doutora Quésia
Postigo Kamimura, Diretora Vice-Presidente da Fundação e o Professor Doutor Luiz Carlos Laureano da
Rosa, Diretor Tesoureiro. O Professor Enari iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos, deu as
boas vindas aos conselheiros e iniciou a entrega e assinatura dos termos de posse aos novos
Conselheiros Professores Adriana Leonidas de Oliveira, Carlos Moure Cícero, Edson Aparecida
Araújo Querido de Oliveira, Giorgio Eugênio Oscare Giacáglia, Luis Fernando de Almeida, Paulo
César Ribeiro Quintairos, Rodrigo Ribas Branco Romeiro, Sheila Cavalca Cortelli e Sergio Luiz
Lousada, para o período 03 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2020.
O Professor Enari,
agradeceu a todos que se candidataram e que tomaram posse neste dia. O Professor Enari explicou
que está presidindo esta reunião extraordinariamente e conduzirá a reunião até a eleição e posse do
novo presidente do Conselho. Esclareceu que a Presidência do Conselho é por meio de eleição entre
os pares, de acordo com o Estatuto, cabe ao Presidente do Conselho presidir as reuniões do Conselho.
Em prosseguimento, foi colocado o item eleição para presidência do conselho, o Professor Giorgio
sugere a Professora Sheila, a Professora Sheila informou que não vai se candidatar, diante dos
compromissos já assumidos e de ter uma voz interna no conselho. O Professor Edson manifestou sua
candidatura e se colocou à disposição, considerando que a Professora Sheila manifestou que não é
candidata. O Professor Enari colocou em votação, o Professor Giorgio optou por abster seu voto, os
demais membros presentes acataram a candidatura do Professor Edson e o elegeram como Presidente
do Conselho – Professor Doutor Edson Aparecida Araújo Querido de Oliveira para o período de 03
de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2019.
O Professor Enari cedeu a palavra ao Professor
Edson, que agradeceu a confiança e apoio dos professores conselheiros e se colocou à disposição
para colaborar com os interesses da FAPETI e da UNIVERSIDADE em prol da ciência e tecnologia.
O Professor Enari solicitou que seja preparado o Termo de Posse da Presidência. Então, houve a
posse do Prof. Edson Aparecida como novo Presidente do Conselho de Curadores. O Prof. Enari então
passou a palavra ao novo Presidente para que conduzisse a Reunião. A partir de então, o Professor
Edson passou a conduzir a presidência da reunião. O Professor Edson colocou como importante a
agenda regular, e a Professora Sheila sugeriu que as reuniões ocorressem nas terceiras e quintas-feiras
do mês às 10h30, a partir do mês outubro do corrente ano. A seguir, o Professor Edson sugeriu
incluir na pauta da próxima reunião uma apresentação da LOA 2019 e apresentação da prestação de
contas da FAPETI. Professor Giorgio manifestou a importância de contribuir para pesquisa e divulgação
das pesquisas já realizadas e em andamento e salientou que uma forma é apoiar também as revistas
da UNIVERSIDADE, que também cumprem importante papel na divulgação dos resultados das pesquisas
no meio científico. O Professor Giacaglia colocou a possibilidade de que a FAPETI poderia fazer o
gerenciamento e todo o controle financeiro das publicações, o Professor Edson sugeriu que se faça
uma proposta e monte um processo para passar na próxima reunião da FAPETI. A Professora Sheila
sugeriu para a próxima reunião, encaminhar o ESTATUTO da FAPETI aos conselheiros e que seja
realizada uma apresentação resumida das ações da FAPETI. O Professor Giacaglia perguntou sobre o
papel da FAPETI e o Professor Enari informou que a FAPETI tem o papel de apoio à pesquisa,
tecnologia e inovação, que pode ser interveniente e permite participar de serviços de tecnologia, e que
vem expandindo em várias áreas. Outro aspecto é a gestão de eventos da UNIVERSIDADE. O
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Professor Rodrigo questionou sobre assessoria jurídica e o Professor Enari informou que é realizada por
meio da Procuradoria Jurídica da Universidade, o Professor Rodrigo entendeu que deveria ter assessoria
jurídica própria, assessoria jurídica preventiva, para preservar os interesses da própria FAPETI. O
Professor Giorgio questionou se a FAPETI é membro de instituição federal, o Professor Enari informou
que a FAPETI tem pleiteado inscrições e parcerias com diversas instituições, inclusive de Ensino e
Pesquisa no âmbito federal. O Professor Edson colocou que a FAPETI depende de um trabalho bem
coordenado, com possibilidades de projetos e questões ligadas à UNIVERSIDADE, de união e
crescimento. 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 três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.
Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº 05 e 06 do livro 09.
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