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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FAPETI 
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. 
 
Aos nove dias de outubro 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, Professora Doutora Adriana 

Leonidas de Oliveira, Professor Mestre Eduardo Sandini, Professora Doutora Letícia 

Maria Pinto da Costa, Professor Doutor Luis Fernando de Almeida, Professor Doutor 

Marcelo dos Santos Targa, Professor Mestre Paulo Henrique da Costa Sodré, e 

Professor Mestre Rodrigo Ribas Branco Romeiro. Com ausência justificada dos 

Conselheiros: Professor Mestre Carlos Moure Cícero, Professor Doutor Giorgio Eugênio Oscare Giacaglia, 

Professor Doutor Paulo Cesar Ribeiro Quintairos, Professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli e Professor 

Mestre Sérgio Luiz Lousada. 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, Professor 

Edson abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e a seguir, colocou em pauta a indicação dos 

membros da Diretoria Executiva. O Professor Edson explicou que recebeu uma solicitação do Diretor 

Presidente da FAPETI para colocar em pauta esse tema porque o mandato dos diretores encerra em 

fevereiro de 2020 e que, tendo em vista o período de recesso e férias do final do ano e início do ano de 

2020, julgava que seria prudente que o Conselho de Curadores deliberasse esse assunto em tempo de 

indicar e dar posse aos membros da diretoria antes do prazo legal para o início do novo mandato. Então, 

o Professor Edson colocou em discussão o tema e passou a palavra aos membros do conselho. O 

Professor Doutor Marcelo Targa então sugeriu que o conselho ouvisse os membros presentes da diretoria 

sobre o interesse e disposição de continuarem na diretoria. Nesse momento, os Professores Doutores 

Eduardo Hidenori Enari, Quésia Postigo Kamimura e Luiz Carlos Laureano da Rosa reafirmaram a 

disposição de continuar na diretoria, salvo se houvesse deliberação em contrário por parte do conselho. 

O Professor Edson então perguntou aos presentes se havia alguma objeção à recondução do Professor 

Doutor Eduardo Hidenori Enari à Presidência da FAPETI, a Professora Doutora Quésia Postigo Kamimura à 

Vice-Presidência da FAPETI e o Professor Doutor Luiz Carlos Laureano da Rosa à Diretor Tesoureiro da 

FAPETI. Os presentes aprovaram por unanimidade. O Professor Marcelo Targa perguntou então sobre o 

Professor Doutor Alexandre Scherma, que ocupa o cargo de Diretor Secretário. O Professor Edson 

Aparecida então esclareceu que o Professor Alexandre Scherma havia solicitado para deixar a diretoria e 

que o conselho deveria indicar outra pessoa para assumir esse cargo. Nesse momento, o Professor Edson 

perguntou aos presentes se havia algum nome que gostariam de indicar para atuar como Diretor 

Secretário. Não havendo indicação dos membros presentes, o Prof Edson sugeriu o nome da Profa 

Doutora Marcela Barbosa de Moraes, que atua no Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional 

para substituir o Professor Alexandre Scherma. O Professor Edson afirmou que ela possuía experiência 
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nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de ser da área de administração e negócios, 

conhecimentos esses que poderiam agregar muito valor à diretoria executiva. Os membros presentes 

aprovaram por unanimidade a indicação da Professora Marcela para a vaga de Diretor Secretário. Então, 

o Professor Edson realizou ligação telefônica para a professora Marcela e explicou a ela sobre a indicação 

para atuar na diretoria da FAPETI. Após a ligação, o Professor Edson relatou que a Professora Marcela 

ficou feliz com a indicação e que estava muito honrada por ser lembrada para tão importante posição. 

Então, o Professor Edson propôs que a posse da diretoria fosse realizada na 70ª Reunião Ordinária do 

Conselho de Curadores, em data a ser agendada para o mês de novembro ou dezembro, tendo em vista 

que a antecipação dessa posse aconteceria extraordinariamente em função dos períodos de recesso de 

final de ano e férias dos professores em janeiro.  Os conselheiros presentes então deliberaram 

favoravelmente à realização da posse na 70ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores, antecipando o 

início do novo mandato e solicitaram à diretoria que tomassem as providências para que essa reunião 

acontecesse ainda em 2019. Após, o Professor Edson passou para os assuntos diversos e falou sobre uma 

parceria que ele estava construindo entre a FAPETI e o Instituto Federal de Educação Superior de 

Imperatriz, no Estado do Maranhão. O Professor Edson comentou que a FAPETI faz a gestão financeira de 

uma turma de mestrado profissional em Desenvolvimento Regional de alunos dessa instituição e que o 

bom trabalho realizado, tanto no curso pelos professores quanto na parte financeira pela FAPETI, atraiu a 

atenção do gestor daquela instituição. Após, o Prof. Edson franqueou a palavra aos presentes, e nenhum 

dos presentes fez uso da palavra. 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 nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

Prof. Dr. EDUARDO HIDENORI ENARI                       Profª Drª QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 
                                         Diretor Presidente                                                                      Diretora Vice-presidente 

FAPETI 
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