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RASCUNHO 
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI 
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede da FAPETI, às dez horas e trinta 

minutos, previamente convocado, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Curadores da Fundação de Apoio à 

Pesquisa, Tecnologia e Inovação – FAPETI. Estiveram presentes os Conselheiros: Professor Doutor Edson Aparecida 

de Araújo Querido Oliveira Professor Mestre Sérgio Luiz Lousada, Professor Doutor Marcelo dos Santos Targa, 

Professor Doutor Paulo César Ribeiro Quintairos, Professor Mestre Paulo Henrique Costa Sodré, 

Professor Mestre Rodrigo Ribas Branco Romeiro e Professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli. Com 
ausência justificada dos Conselheiros: Professora Doutora Adriana Leonidas de Oliveira, Professor Mestre Eduardo 

Sandini.  Professor Doutor Giorgio Eugênio Oscare Giacaglia, Professora Doutora Letícia Maria Pinto Costa, Professor 

Doutor Luis Fernando de Almeida e Professor Mestre Carlos Moure Cícero. Estiveram presentes também, O Professor 

Doutor Eduardo Hidenori Enari, Diretor Presidente da Fundação, 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. Na sequência solicitou ao Diretor Presidente a 

apresentação dos Processos Fapeti: 016-2018, 017-2018 e 020-2018. O processo 016-2018 dispõe sobre o 

Cadastramento da Unitau no CNPQ, o Professor Rodrigo Romeiro relatou com o parecer (..) “nada a opor a pretensão 

diante da possibilidade de obtenção de recursos para o desenvolvimento de pesquisa. Caberá à direção da Fapeti a 

iniciativa para viabilizar a referida vinculação”, a Professora Adriana revisou o referido processo “acompanho parecer 

do relator e sou favorável à solicitação de cadastro da Fundação no CNPQ”. O Processo 017-2018 dispõe sobre o Pedido 

de participação na 1ª. Feira do Estudante CIEE SJC, tem como interessados COPESA-UNITAU-FAPETI, o Professor 

Eduardo Sandini relatou com o parecer “(...) sou de parecer favorável à sua aprovação”, a Professora Sheila revisou o 

referido processo e manifestou “acompanho o parecer do relator”.  O Processo 020-2018 dispõe sobre a Prestação de 

Serviço para Produção de Obra Documental para a Fundação Roberto Marinho, o Professor Rodrigo Romeiro relatou 

“(...) a proposta se coaduna com os objetivos da FAPETI, previstos nos artigos 3º, da Lei Complementar Municipal nº 

175-2007, art. 2º, da Deliberação Consuni nº 066-2007 e art. 2º do Regimento da Fapeti”, a Professora Adriana revisou 

o processo com o parecer “(...) acompanho o parecer do professor relator e sou favorável à proposta encaminhada”. 

O Professor Edson colocou os três processos em votação e foram aprovados por unanimidade pelos membros 

presentes. A seguir, o Professor Enari informa sobre a proposta de criação do cargo de controlador na Fapeti e expõe 

sobre parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a criação de cargos na Fundação. O Professor 

Romeiro sugere dialogar com os auditores do Tribunal de Contas durante a visita de auditoria que ocorrerá no semestre 

sobre o apontamento de criação de cargos e os custos para manutenção dos cargos, o Professor Edson manifesta 

preocupação em relação aos custos que as contratações podem representar para a fundação e questiona sobre a 

viabilidade de manter os custos de contratações, considerando que a movimentação de recursos está atrelada a 

projetos. O Professor Enari apresenta algumas dificuldades em relação à captação de novos projetos e a importância 

da atuação da Fundação na prestação de serviços, incluindo alguns cursos. O Professor Louzada dispõe sobre a 

proposta de realizar alguns cursos específicos e o Professor Edson expõe que algumas situações de projetos e custos, 

a solicitação de realização de convênio com fundação é uma condição exposta pelo contratante, principalmente no 

atendimento de demandas de projetos e cursos externos. Para o calendário das próximas reuniões que ocorrerão 

durante o semestre, a Professora Quésia sugere que ocorram todas as terceiras ou quartas quintas-feiras de cada mês, 

os membros presentes acordam por unanimidade que as próximas reuniões ocorram nas terceiras quintas-feiras de 

cada mês, sendo assim, a próxima reunião fica agendada para o dia dezenove de setembro do ano de dois mil e 

dezenove, às dez horas e trinta minutos, na sede da Fapeti. Eu, Quésia Postigo Kamimura, lavrei a presente ata que vai 

devidamente assinada pelos presentes. Taubaté, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. 

Esta Ata é cópia fiel da registrada às folhas de nº xx do livro xx. 
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Prof. Dr. EDUARDO HIDENORI ENARI                       Profª Drª QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 
                                         Diretor Presidente                                                                      Diretora Vice-presidente 
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