
COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AFAM (CATP) 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº CATP-12/17 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às l 7h30min, reuniram
se em sessão ordinária, no Centro Administrativo da AFAM, situado na Rua Dr. Gabriel Piza, nº 
425, Santana, São Paulo, o Cel PM João Francisco Giurni da Rocha, Presidente da Diretoria 
Executiva da Associaçc7.o Educacional AFAM, bem como seu Tesoureiro, o l° Ten PM Laércio 
Proença, e também os membros do Comitê de Assessoramento Técnico Pedagógico, o Cel PM 
Roberto Allegretti, o Cel PM José Antonio Davanzzo e o Cel PM Anderson Durynek, para dar 
prosseguimento aos trabalhos de assessoramento. Também participou dos trabalhos o Cel PM Joel 
Gomes Filho, Coordenador Geral do Comitê de Assessoramento Administrativo (CASA). A Sra. 
Aparecida Nogueira do Nascimento Petak, Diretora do Colégio AFAM, em função de 
impedimentos funcionais, deixou de participar dos referidos trabalhos. Abrindo as atividades, o Cel 
PM Roberto Allegretti, Coordenador Geral dos Trabalhos, determinou a realização da leitura da 
Ata nº CATP 11 relativa à reunião do dia 20 de junho de 2017, para aprovação e assinaturas, sendo 
que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. O início da sessão _ordinária realizada na referida 
data foi antecedido de um evento promovido para a apresentação de um pout-poun-i de vídeo-au~a , 
produzidas pelo Estúdio de Gravações da AF AM Educacional, tendo participado do evento me - -: 
bros das diretorias da AFAM, FARMAFAM, CREDIAFAM e Associação Educacional AFA 
bem como funcionários de várias das seções administrativas destas Instituições, que após assistire 
atentamente a apresentação, dirigiram questionamentos ao Cel PM· Anderson Durynek, Diretor da 
AFAM Educacional Cursos, Concursos e Vestibulares, envolvendo ·temáticas sobre funcionamento 
administrativo, financeiro e pedagógico do Ensino à Distância que em br~ve será um novo serviç 
oferecido aos Associados. Ao final, foram feitos muitos elogios sobre a qualidade das produçõ e 
as manifestações acabaram por sedimentar destacada apreciação sobre os resultados alcançado ' . N~ 
sequência, os membros do Comitê deslocaram-se para a Sala de Reuniões, oportunidade em q e fd 
ram iniciados os previamente agendados trabalhos. Já em reunião, o Cel PM Anderson Dui~nek 
fez uso da palavra, mánifestando preocupação em relação ao efetivo cumprimento dos cronogramas 
estabelecidos para o início das atividades do EAD, em 11 de Setembro de 2017, visto estar ageri'da-
da para o dia 23 de agosto de 2017 reunião de apresentação final da plataforma onde funcionará o 
ambiente virtual de postagens das vídeo-aulas, destacando que em função de experiências anterio-
res, esta reunião de apresentação final costuma ser um momento de constatação de necessários ajus-
tes, que normalmente demandam tempo, e que a partir da referida reunião, restarão apenas 11 (on-
ze) dias úteis para testes, treinamento e, se f~rem necessários, realização dos ajustes acima citados, 
entendendo não haver tempo hábil para qa~ tais demandas sejam supridas. Além disso, destacou 
também o pequeno prazo disponível para desenvolvimento e execução de uma campanha de marke-
ting objetivando divulgar o EAD, sem contar a inexistência de um período mínimo para a efetivação 
de matrículas. Em vista de suas alegações, J Comitê entendeu por bem agu~rdar a realização da reu-
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ma. Encerrando a Reunião às 18h25r,nin, o Cel PM Roberto Allegretti, Coordenador Geral dos Tra
balhos, definiu que a próxima reun ião ordinária será oportunamente agendada, após reunião do 
CASA. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por_ mim, Cel Res PM Anderson Durynek , Secre
tário do CATP, a presente ata, que segue assinada por todos os membros do Comitê, e pelos com
ponentes da Di · toria Executiva da Associação Educacional AF AM que se fizeram presentes. 
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