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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI 

- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. 

 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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: Professora 
Doutora Adriana Leonidas de Oliveira, Professor Doutor Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira, 
Professor Doutor Giorgio Eugênio Oscare Giacaglia, Professora Doutora Letícia Maria Pinto da Costa, 
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. Com ausência justificada dos Conselheiros: Professor Mestre Carlos 
Moure Cícero, Professor Mestre Eduardo Sandini, Professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli e Professor 
Mestre Sérgio Luiz Louzada. Estiveram presentes também, o Professor Eduardo Hidenori Enari, Diretor 
Presidente, a Professora Doutora Quésia Postigo Kamimura, Diretora Vice-Presidente da Fundação e o 
Professor Doutor Luiz Carlos Laureano da Rosa, Diretor Tesoureiro. O Presidente do Conselho abriu 
reunião, agradeceu a presença de todos e procedeu à posse da Professora Doutora Letícia Maria Pinto 
da Costa para o período de 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2020, que recebeu o 
termo de posse como membro do conselho, representando a Pró-reitoria de Extensão, a Professora 
agradeceu e colocou que é uma oportunidade e um prazer fazer parte do Conselho. Na sequência, o 
Presidente do Conselho solicitou que procedesse a leitura do processo nº FAPETI-019/2018 de interesse 
da DIRETORIA EXECUTIVA – FAPETI, referente à Eleição de Representantes do Conselho de Curador. 
A Professora Adriana procedeu a leitura do seu relato “O processo está devidamente instruído e 
apresenta todos os documentos referentes à eleição de representantes do Conselho de Curador da 
FAPETI. Assim, somos favoráveis a homologação da eleição.”, e o professor Paulo Sodré revisou o 
referido processo e procedeu a leitura da sua revisão “Estou de acordo com o parecer da Senhora 
Relatora”. O Presidente do Conselho colocou em votação o processo acima citado e registrou que o 
processo foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros presentes. O Professor Marcelo solicitou 
informação adicionais sobre solicitação de elaboração de livro na área da saúde, a Professora Letícia 
informou que o livro já havia sido lançado, não havendo mais necessidade do apoio da FAPETI. O 
Professor Enari informou que está tramitando um processo sobre pesquisa com o pó de granito 
coordenado pelo Professor Júlio Raposo e que apresentou como resultado contribuição do pó de granito 
como fertilizante, o Professor Marcelo informou que estudou sobre o tema na sua dissertação de 
mestrado sobre o rejuvenescimento do solo e explanou sobre a tabela de periódicos e fornecimento de 
elementos para a planta. Informou ainda, que outras empresas estão aproximando para a realização de 
mais estudos. O Professor Giacaglia sugeriu estender estudos sobre basalto, o Professor Marcelo contou 
que na época foram realizados alguns estudos sobre esses minerais e que por um tempo esses 
estudos haviam parado. Segundo o Prof. Marcelo, recentemente tem aumentado o interesse por produtos 
orgânicos e o uso de minerais como insumo agrícola volta a atrair o interesse que existia antigamente, 
o que indica que precisa ampliar estudos voltados ao tema. Os professores Enari e Marcelo informaram 
que o projeto contou com a apresentação e destaque de seus resultados em importante congresso na 
área. O Professor Giacaglia questionou se os projetos são locais e regionais, o Professor Enari informou 
que não há possibilidade de desenvolver projetos no Brasil como um todo. Tem também uma proposta 
de projeto sobre drone e que teve uma reunião com empresa interessada em desenvolver um drone 
de longo alcance no dia 21 de novembro de 2018 para a elaboração de projeto. O Professor Giacaglia 
solicitou mais informações sobre a empresa. O professor Enari, informou que assim que houvesse mais 
detalhes desse projeto, ele disponibilizaria tais informações. Em seguida, o Prof. Enari informou que 
estão sendo feitas as tratativas para a realização de convênio com o Instituto Federal do Maranhão, 
com a possibilidade de ampliar para mais projetos. A Professora Quésia informou que estabelecer 
convênio com o Instituto Federal é importante também para cadastrar a FAPETI junto a outros órgãos 
federais para solicitar fomentos e colocar os projetos em andamento. O Professor Edson colocou que 
estão sendo realizados convenio com o CNPQ.  Esgotada a ordem do dia, a Presidência agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei a presente 
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ata que vai devidamente assinada pelos presentes. Taubaté, aos vinte e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezoito. 
Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº 08 e 09 do livro 09. 

 

Prof. Dr. EDUARDO HIDENORI ENARI                                 Profª Drª QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 

                                        DiretorPresidente                                                                                          Diretora Vice-presidente 
FAPETI 
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