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ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.

Aos dezoito dias do mês de outubro 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: Professora Doutora
Adriana Leonidas de Oliveira, Professor Carlos Moure Cícero, Professor Doutor Edson Aparecida de
Araújo Querido Oliveira, Professor Mestre Eduardo Sandini, Professor Doutor Luís Fernando de
Almeida, Professor Doutor Marcelo Targa dos Santos, Professor Doutor Paulo César Ribeiro
Quintairos, Professor Mestre Paulo Henrique Costa Sodré, Professor Mestre Rodrigo Ribas Branco
Romeiro, Professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli. Com ausência justificada dos Conselheiros:
Professora Doutora Letícia Maria Pinto da Costa e Professor Mestre Sérgio Luiz Louzada. O Presidente
do Conselho abriu reunião, agradeceu a presença de todos e procedeu a leitura da carta do professor
Eduardo Enari que justifica sua ausência por motivos de saúde familiar. A seguir procedeu a posse
dos membros eleitos Professor e Professor Mestre PAULO HENRIQUE COSTA SODRÉ e Professor
Mestre EDUARDO SANDINI para o período de 18 de outubro de 2018 a 17 de outubro de 2020.
Na sequência cedeu a palavra à Diretora Vice-Presidente, Professora Quésia, que procedeu a apresentação
da FAPETI, suas atribuições e projetos em andamento. A seguir, cedeu a palavra ao Diretor Tesoureiro,
Professor Laureano, para a apresentação da Prestação de Contas de 2017 e a Lei Orçamentária
Anual de 2018 e a Prestação de Contas de 2018, explicou sobre as contas detalhadamente e
esclareceu as dúvidas dos senhores conselheiros. Os diretores demonstraram os resultados contábeis da
Fundação como um todo e detalhadamente de cada projeto em andamento. O Presidente do Conselho
após a apresentação e esclarecimentos da Apresentação da Fundação e da Prestação de Contas, abriu
a palavra aos demais assuntos, a Professora Sheila apontou para a importância de desenvolver material
para oferecer ao setor produtivo, na realização de pesquisas, testes e lançamentos de produtos em
parceria entre a Universidade e as Empresas e acrescentou que é importante para divulgar mais
os projetos em desenvolvimento e que poderão ser desenvolvidos. Outro aspecto que a professora
sugeriu foi participar de editais tanto dos órgãos públicos quanto dos órgãos privados, fazer um resumo,
a realização de um portfólio e estabelecer uma estratégia como ponte para expandir a divulgação junto
ao setor produtivo no mercado. E acrescentou, a importância de divulgar mais os projetos em andamento
e a possibilidade de elaboração de projetos internamente na Universidade e externamente. O Professor
Edson sugeriu à professora Sheila e aos Diretores de Departamento, para abrirem um espaço para a
FAPETI nas reuniões de diretores da UNIVERSIDADE para replicarem a apresentação sobre a FAPETI
hoje feita aqui e abrir para a possibilidade de apoiar novos projetos. O Professor Paulo Quintarios
colocou a questão do sigilo nos projetos e é esclarecido sobre a assinatura do termo de sigilo quanto
aos projetos que assim apresentam tal exigência. O professor Marcelo informou que institucionalmente
por meio da FAPETI realizou alguns projetos. Esgotada a ordem do dia, a Presidência agradeceu a
apresentação dos diretores da FAPETI, agradeceu a presença de todos os conselheiros e declarou
encerrada a reunião. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada
pelos presentes. Taubaté, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.
Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº 07 do livro 09.
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