ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e onze, na sala de reuniões da
Administração, reuniu-se ordinariamente o Conselho Diretor, com a presença
dos seguintes Conselheiros em 1ª. convocação, tendo em vista o quorum
alcançado para dar início à reunião: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, Presidente,
Profa. Ana Paula Mazza Cruz, Diretora do Colégio, Sr. Danilo Domingues
Fernandes, representando Sr. Milton Barreiro, que representa o Sr. Prefeito
Municipal, Profa. Gizele Zoldan Garcia, suplente do Sr. Alessandro Zanoli
Bernardo, representando o Conselho Municipal de Educação que estava
ausente, Prof. Osmar Mikio Moriwaki, representando os docentes do Centro
Universitário, Sr. Milton José Sartório, representando os responsáveis por
alunos do Colégio, Sr. José Alberto Lima Paixão, representando o Fórum da
Cidadania do ABC, Sr. Humberto Costa Sobrinho, representando os
funcionários técnico-administrativos, Sr. Paulo Roberto Yamaçake,
representando Entidades dos Trabalhadores do Município, por meio do
SINPRO ABC. Chegaram após o início da reunião: Sr. Pedro Cia Junior,
representando Entidades de outros Segmentos Sociais, por meio da ACISA,
às ~9h25 por ocasião do início do item 2, Sr. Reynaldo Lopes Megna,
representando o Secretário de Desenvolvimento e Ação Regional, às 09h51,
por ocasião do início da discussão do item 2. Justificaram suas ausências: Sr.
Milton Barreiro, representante do Prefeito Municipal, Profa. Cleide Bauab Eid
Bochixio, Secretária da Educação, Sr. Wilson Roberto Silveira, representante
da Câmara Municipal de Santo André. A reunião foi agendada para as 9h20
em primeira convocação e 9h50 em segunda convocação nos termos do § 1º
do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo André. Verificando a existência
de número legal para deliberação, em primeira convocação, o Sr. Presidente
abriu a sessão às 9h20. Estavam presentes, sem direito a voto, Prof. Luis
Coelho dos Santos, Vice-Presidente (autorização de presença em todas as
reuniões, dada pelo Conselho na 67ª reunião) , Profa. Edna Mara dos
Santos, AGR, (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo
Conselho na 48ª reunião), Prof. Flavio Morgado, Proap, (autorização de
presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 48ª reunião), Profa.
Marcia Zorello Laporta, Proppex, (autorização de presença em todas as
reuniões, dada pelo Conselho na 48ª reunião), Profa. Marta Elisabete W.
Olivi, Prograd (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo
Conselho na 48ª reunião). 01) Informes: a) Informou o Sr. Presidente que
foram enviadas, pelo moodle, a ata da 81ª reunião, ocorrida em 28/06/11,
aprovada ao final daquela reunião, assim como os demais documentos afetos
à pauta. Solicitou autorização para retificar a ata da 82ª reunião, no sentido
de constar a justificativa do Sr. Wilson Roberto Silveira, representante da
Câmara Municipal, o qual havia solicitado por telefone e havia informado que
seu suplente o substituiria, mas que não compareceu. Em votação, o
Conselho aprovou por unanimidade. b) Informou que a Prefeitura de Santo
André solicitou a devolução da Casa de Paranapiacaba após o encerramento
do contrato de cessão. 02) a) Mensalidades, Política de Cobrança e
otimização de turmas com incentivo, para 2012: Informou Prof. Flavio que
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discutiu o assunto junto à Comissão de Orçamento e Finanças e que a
Comissão, considerando a necessidade de equilíbrio financeiro e visando a
incentivar a adimplência, indica para aprovação deste Conselho as seguintes
medidas para 2012: a.1) reajuste de 6,23% na anuidade de 2012 dos cursos
e disciplinas do Centro Universitário e do Colégio - equivalente ao reajuste
salarial de 2011 - + 11,11%, equivalente à recomposição do equilíbrio
orçamentário. a.2) desconto de 10% para pagamento das mensalidades até o
5º dia útil; a.3) desconto de 8% para pagamento até o final do mês do
vencimento; a.4) juros de 1% ao mês + atualização monetária pelo INPC
após o final do mês de vencimento; a.5) os acordos para pagamento
parcelado de dívidas de mensalidades feitos com 20% de entrada e o
restante em até 24 vezes, com parcelas mínimas de 50% da mensalidade
atual do curso que gerou a dívida; a.6) por indicação do Conselho
Universitário, aprovada em reunião de 08/08/11, que aos alunos matriculados
no período matutino em 01/08/2011 dos cursos e turmas: Ciências Sociais –
3ºP/M; Ciências Econômicas – 3º A/M: Relações Internacionais – 3º A/M;
Engenharia de Produção – 4º M e Engenharia Mecânica – 4º M, com
respectivamente 9, 5, 3, 4, 4 e 5 alunos, seja feita proposta a transferência
para o período noturno com incentivo de 100% de desconto nas
mensalidades, desde que haja adesão de todos os alunos da turma, ou
fechamento dessa turmas, dada a impossibilidade de manutenção de turmas
com número tão reduzido de alunos, e pagamento de mensalidade integral
em outra instituição, para os alunos dessas turmas fechadas, até a conclusão
do curso, no prazo regular. Prof. Mikio propôs que seja discutido item a item,
assim como a votação. Em votação a proposta do Prof. Mikio, o Conselho
aprovou por unanimidade. Nesse momento, com a chegada do Prof. Murilo
Andrade Valle, suplente do Prof. Osmar Mikio Moriwaki justificou a
necessidade de sua saída em razão de compromisso que já havia assumido,
assumindo seu suplente. Dessa forma se retirou da reunião. a.1) a a.4) –
Mensalidades: Após discussão das propostas, o Sr. Presidente colocou em
votação a proposta como apresentada pelo Prof. Flavio, com relação aos
itens a.1 a a.4, referentes as mensalidades, o Conselho aprovou com 1 voto
contra declarado pelo Sr. José Alberto da Paixão, representante do Forum da
Cidadania. a.5) referente política de cobrança das inadimplências: O Sr.
Reitor propôs que se vote a proposta como apresentada, ou seja,
parcelamento da dívida com 20% de entrada e o restante em ate 24 meses,
desde que a parcela seja no valor de 50% da sua dívida. Em votação a
proposta como apresentada foi aprovada com um voto contra do Prof. Murilo
que declarou seu voto a seguir transcrito: Voto contra considerando que para
este tipo de discussão é necessário informações com maior nível de detalhes,
para entender possibilidades bem como condições de evasão. O Sr.
Presidente informou que será feita uma avaliação de como vem se
procedendo essa política, através de um acompanhamento próximo e
apresentado ao Conselho. a.6) referente otimização de turmas com incentivo
para 2012 como consta acima: Colocada em votação, o Conselho aprovou
com duas abstenções, com a condição de que nessas turmas, a partir desta
2
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data, não haja mais ingresso de alunos. Prof. Murilo declarou sua abstenção:
“Considerando a ausência de informações mais detalhadas que permitam
análise não apenas econômica, mas também, de conjuntura de imagem da
FSA, impacto no corpo docente, aliado a potencial prejuízo na conclusão do
curso para alunos do 5º ano de 2012.”. b) Contratação de empresa para
coleta de lixo gerado por ambulatório médico e aulas práticas de
laboratórios: Prof. Flavio informou que a Comissão indicou ao Conselho
Diretor autorização para contratação de empresa para esses serviços. Em
votação, o Conselho aprovou por unanimidade. c) Carta Convite 009/10 –
aditamento do contrato do Vale Alimentação: Prof. Flavio informou que a
Comissão indicou ao Conselho diretor a aprovação de aditamento do contrato
por mais 12 meses, com reajuste de 6,23% no crédito mensal para cada
cartão. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade. d) Processo de
Compras 471/09 – Contratação de empresa para Colação de Grau:
Informou Prof. Flavio que a Comissão indicou ao Conselho a aprovação do
aditamento com a Giro Formaturas, sem custos para a FSA, devendo ser
negociado junto à empresa um reajuste de 6,23% no valor repassado
atualmente à Fundação. Em votação, o Conselho aprovou o aditamento como
proposto. e) Carta-Convite nº 005/11 – Locação de Máquina Copiadora
Preto e Branco para a Gráfica – aditamento de contrato: Prof. Flavio
informou que a Comissão indicou a autorização do aditamento do contrato
por mais 12 meses. Em votação, o Conselho aprovou o aditamento como
apresentado. f) Proposta de abertura de licitação para contratação de
empresa especializada na administração, operacionalização e controle
de estacionamento no campus – Minuta de Edital para abertura de
processo licitatório: Informou Prof. Flavio que o processo licitatório é na
modalidade Pregão Presencial e que o assunto está sendo apresentado
conforme decisão na última reunião do Condir. A Comissão indicou a
aprovação da minuta do edital com as seguintes alterações: Item 85 do Edital
– retirar o abatimento no repasse que seria feito por conta do investimento;
item 87.1 do edital – onde se lê “Planilha detalhada de Preços”, leia-se
“Planilha detalhada de custo”; Cláusula 12 da minuta do contrato: revisar o
percentual para o valor real do consumo; exclusão da cláusula 13; Anexo I –
acrescentar no item de instalação de gradil, após a palavra “corrediços”:
cercando todo o campus, conforme projeto. Em votação, o Conselho
aprovou, com um voto contra, declarado pelo Conselheiro Sr. José Alberto da
Paixão, representante do Forum da Cidadania, a abertura de licitação para
contratação de empresa especializada no fechamento do campus como
proposto, devendo a Secretaria de Assuntos Jurídicos providenciar o edital
nos termos legais. g) Processo nº 10040/11 – Recebimento de Doações –
2011: Doação de uma Sala Multimídia para o curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação feita por professores do Colegiado do Curso de
Sistemas de Informação:; Doação de Livros para a biblioteca (15 titulos),
feita por livreiros que realizaram exposição e comercialização no ano de
2010 e 1º semestre de 2011: Prof. Flavio informou que a comissão indicou a
aprovação dos recebimentos das doações. Em votação, o Conselho aprovou
3
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o recebimento por unanimidade. h) Minuta de resolução que regulamenta
pagamento de Banca Examinadora na contratação externa de docentes
e taxas de inscrição dos candidatos: Prof. Flavio informou que não houve
tempo hábil para a Comissão discutir este item e que cabe ao Conselho
Diretor estabelecer valores que serão pagos à Banca Examinadora e fixar as
taxas de inscrição. A proposta de valores é o seguinte: Cada membro da
banca examinadora do processo seletivo para contratação de docentes, será
remunerado pelo valor equivalente ao número de Unidades Fiscais do
Município (UFM), conforme discriminado a seguir: Nº de Candidatos de 1 a 3
= 20 UFM; nº de candidatos de 4 a 6 = 40 UFM; nº de candidatos de 7 a 9 =
60 UFM; nº de candidatos de 10 ou mais = 80 UFM. A taxa de inscrição no
processo seletivo de docentes será o equivalente a 60 Unidades Fiscais do
Município (UFM) no caso de prazo determinado, e 80 UFM no caso de prazo
indeterminado. Se aprovada pelo Conselho resolução com este texto serão
revogadas as disposições em contrário e em especial a Resolução do
Conselho Diretor 007/11. Em votação, o Conselho aprovou, por unanimidade
a proposta apresentada. Neste momento retirou-se Profa. Gizele Zoldan
Garcia, por ter compromisso inadiável.
i) Incentivo para matrícula
antecipada de alunos ingressantes no colégio: Prof. Flavio informou que
não houve tempo hábil para discussão deste assunto na comissão de
orçamento e finanças. Prof. Flavio informou que a proposta é de concessão
de 10% na matrícula para alunos ingressantes que fizerem matrículas em
setembro/11 e 5% de desconto na matrícula para alunos ingressantes que
fizerem a matrícula em outubro/11. O Sr. Presidente colocou em votação a
proposta de incentivo como colocada, tendo sido aprovada com uma
abstenção do Prof. Murilo que declarou sua abstenção: “Considerando que a
presidência da FSA não apresentou documentação que demonstre o impacto
econômico financeiro da medida.”. 03) Processo 10075/11 – Política de
doações da FSA junto ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de
Santo André: Prof. Flavio informou que a Comissão de Orçamento e
Finanças indicou ao Condir a aprovação da seguinte proposta: que as
doações feitas pela FSA sejam destinadas ao Fundo Social de Solidariedade
de Santo André, que as repassará às Instituições Sociais lá cadastradas. Em
votação, o Conselho aprovou por unanimidade como apresentado. 04)
Convênios de parcerias com descontos das mensalidades: a) Processo
10141/11 – Orga Systems Brasil Informática Ltda.; b) Processo 10143/11
– Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos e Câmara Municipal,
Autarquias, Fundações, Concessionárias, Institutos e Prefeitura
Municipal de Mauá: O Sr. Presidente informou que trata-se de convênio
padrão para desconto de 10% aos ingressantes em cursos da FSA. O
Conselho, em votação, aprovou a elaboração dos convênios como
apresentado. 05) Processo 9737/09 – Projeto Formadores do Saber: a)
aditivo (dissídio e direitos autorais): Profa. Marcia informou que trata-se de
aditivo financeiro no valor total de R$ 390.295,69 referente: 1) ao percentual
do dissídio (5,5% em 2010 e 6,5% em 2011) sobre as horas que funcionários
da FSA dedicam ao Projeto Formadores do Saber conforme previsto pela
4
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cláusula 4, item IV.3 do Termo de Cooperação nº 042/10; 2) pagamento dos
direitos autorais para a impressão da 2ª. edição dos cadernos didáticos
elaborados pelo projeto, após revisão pela equipe, conforme cláusula 5.2.3.3,
do plano de trabalho do termo de Cooperação nº 042/2010. Em votação, o
Conselho aprovou por unanimidade aditivo financeiro e pagamento dos
direitos autorais, como apresentado pela Profa. Marcia. b) Convênio do
Projeto Formadores do Saber 2012: Profa. Marcia informou que trata-se da
continuidade do projeto Formadores do Saber em 2012 incluindo o suporte
ao Portal Formadores do Saber, oferta de 04 cursos da capacitação aos
docentes da rede municipal, na modalidade EaD e manutenção das bolsas
de extensão científica a alunos da FSA para o desenvolvimento de atividades
voltadas ao ensino de inglês nas escolas da rede. Período de 12 meses a
partir de janeiro de 2012. Valor do convênio de R$ 1.099.294,64. Em votação
o Conselho aprovou a celebração do convênio como apresentado, por
unanimidade. 06) OUTROS: Não há. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 12h30 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente
ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata
foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos.
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