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BOLETIM FATEC ITAQUERA 
CONVERSA ABERTA DA COMUNIDADE FATEC ITAQUERA COM OS CANDIDATOS À ELEIÇÃO 

DE DIRETOR DA UNIDADE 

 

No dia 10/05/2017, quarta-feira, foi realizada uma conversa franca e aberta 

entre a comunidade da Fatec Itaquera e os candidatos à eleição de Diretor da unidade. 

A conversa ocorreu no anfiteatro em dois horários: das 14:00 às 14:50 e das 18:20 às 

19:00. O evento não fez parte do cronograma de consulta à comunidade, já que a 

unidade não conseguiu formar uma lista tríplice (para que houvesse consulta aos 

docentes, discentes e funcionários da Fatec, seriam necessários ao menos três 

candidatos à direção). Apesar de os dados dos candidatos já estarem em posse da 

Superintendência do Centro Paula Souza para a escolha do Diretor de nossa unidade, o 

evento proporcionou a participação democrática de todos os interessados, com 

perguntas livres e um diálogo interessante em relação às questões administrativas e 

acadêmicas da Fatec Itaquera. 

 

 
Público da primeira sessão de conversa. Imagem: Sidney Leal da Silva 

 

Durante o evento, os candidatos – a Profa. Dra. Anna Cristina Barbosa Dias e o 

Prof. Dr. Douglas Morais – tiveram a oportunidade de expor resumidamente seus 

respectivos planos de gestão e em seguida os alunos, os funcionários e os professores 

presentes realizaram perguntas que foram respondidas pelos candidatos. 

Uma das questões interessantes que foram levantadas abordou a melhoria das 

condições salariais dos funcionários administrativos, que hoje possuem planos de 

carreira defasados. Como resposta à esta demanda, foi explicado que os diretores das 

Fatecs não têm o poder de mudar as regras já existentes, mas por estarem mais 

próximos da Superintendência, podem ser mais uma voz na busca da concretização 
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dessa melhoria. É indiscutível a importância dos funcionários administrativos e, como 

disse um dos candidatos, “sem os funcionários administrativos, a Fatec não funciona”. 

 

 
Público da segunda sessão de conversa. Imagem: Sidney Leal da Silva 

 

Outra questão, feita por um aluno, foi sobre a utilização da estrutura física da 

Fatec Itaquera para fins didático-pedagógicos, como exemplo, a impressora 3D que não 

está em uso. Para a utilização de algumas máquinas e dispositivos, ainda falta 

infraestrutura que depende de instâncias maiores. Algumas solicitações já foram 

realizadas, mas muitas vezes emperram em aspectos burocráticos e financeiros. Outro 

questionamento em torno desse assunto referiu-se ao planejamento para a construção 

das Fatecs. Nesse caso, por exemplo, se a impressora 3D estava no planejamento da 

Fatec Itaquera, porque após quatro anos de unidade, ela ainda não está em uso? Nesse 

sentido, a plenária concordou que a unidade poderia se mobilizar mais para colocar 

esses equipamentos em funcionamento.  

Quanto às questões que envolvem o tripé ensino-pesquisa-extensão, os 

candidatos mostraram-se bastante empenhados em investir no crescimento da Fatec 

Itaquera, que já atua hoje nesse sentido. Além das atividades de ensino, a unidade já 

tem projetos concluídos e em andamento de Iniciação Científica desde 2014 e, 

também, atividades de extensão como minicursos, disciplinas e eventos envolvendo a 

comunidade externa. Há também grupos de pesquisa produzindo trabalhos que estão 

sendo publicados em revistas científicas e apresentados em congressos, além de um 

órgão gestor que auxilia a Congregação, cuidando das questões que envolvem o ensino, 

a pesquisa inovadora e a extensão, o CEPE (Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão).  

Além disso, a Fatec Itaquera está prestes a implementar novos cursos de 

graduação e também de pós-graduação. Continuar e ampliar essas atividades parece 

ser meta importante para ambos os candidatos. Um questionamento em torno desse 

assunto foi referente a qual o espaço físico que teremos para todas as ampliações 

previstas, como, por exemplo, a criação de novos cursos. A gestão atual informou que a 
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estrutura da Fatec Itaquera já comporta as projeções das ampliações, tanto as que já 

acontecem quanto as que estão para ocorrer. Mas é importante considerar que temos 

espaço físico e recursos humanos limitados para algumas ampliações e deveremos 

pensar juntos (toda a comunidade) em como operacionalizar tudo isso. 

 

 
Candidatos à direção. Imagem: Sidney Leal da Silva 

 

Trabalhar juntos é o termo que fica em nossas mentes e que devemos aplicar 

em nossas práticas diárias. Momentos como esse devem ser repetidos em nossa 

unidade, afinal, aqui é praticamente o nosso segundo lar. E quem não quer viver bem 

dentro de sua casa? 

A comissão interna de acompanhamento dos trabalhos de eleição de Direção da 

nossa Fatec Itaquera agradece a presença e o interesse de todos e deseja paz e 

harmonia em nossa caminhada constante rumo à uma unidade melhor. 
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São Paulo, 15 de maio de 2017. 


