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Sessão Ordinária de 25 de Setembro de 2017. 
 
Expediente: Solicitação de cooperação técnica de Januário Caruso 

 
Relator: Arnaldo Rodrigues Santos Jr. 
 
Contexto e Histórico: 

 
Trata-se de um termo de cooperação técnica que objetiva estabelecer intercâmbio em 
mútua colaboração, por servidor docente, do IFSP e da UFABC no que couber, com 
vistas ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, dos serviços e da 
administração. De forma mais específica, objetiva a melhoria e atualização de 
ementas e metodologia didática das disciplinas de Fundamentos de Desenho Técnico 
e de Projeto Assistido por Computador do IFSP. 

 
Pela documentação apresentada, o docente do IFSP, prof. Januário Caruso, busca 
aprimoramento das disciplinas de Fundamentos de Desenho Técnico e de Projeto 
Assistido por Computador do IFSP. 

 
Avaliação: 
 
Os objetivos dessa colaboração são: Rever as ementas, atualizando-as frente às 
atualizações normativas nacionais e internacionais; Atualizar o ementário colocando-
os em conformidade às novas tecnologias de elaboração de desenhos técnicos; 
Elaboração de modelos físicos para a melhor compreensão do corpo discente; 
Preparação de material didático para auxiliar os professores; Capacitar os professores 
das disciplinas; Após estudo das necessidades das disciplinas que necessitam de 
embasamento de desenho e projetos técnicos, indicar programas de computador 
(software) existentes no mercado; Elaboração de livro texto.  
 
A justificativa para tal parceria se baseia na percepção do docente que atualmente as 
citadas disciplinas encontram-se com seus conteúdos defasados em relação ao 
mercado de trabalho e assim há necessidade de serem atualizadas, propiciando uma 
visão realista do mercado de trabalho. Trata-se de um objetivo louvável que, caso o 
CCNH e UFABC possam ajudar, creio que eles devam fazê-lo. 
 
Como documentação complementar, foi encaminho a esse relator parecer do prof. Dr. 
Artur F. Keppler, que normalmente é alocado na disciplina na UFABC, e a profa Dra. 
Giselle Cerchiaro, coordenado do bacharelado em Química. Ambos deram parecer 
favorável a vinda do prof. Januário à UFABC, que pode significar uma importante troca 
de informações e experiência, trazendo benefícios também a UFABC. 
 
 
Conclusão: 

 

Esse relator é favorável à aprovação da solicitação. 


