ATA DA 108ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
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Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Administração Geral da Fundação Santo André, situada à Av. Príncipe de
Gales, 821, Bairro Príncipe de Gales, Santo André - SP reuniu-se
extraordinariamente o Conselho Universitário, com a presença dos
seguintes Conselheiros: Prof. Oduvaldo Cacalano, Presidente, Prof. Luis
Coelho dos Santos, Profa. Marta Elisabete W. Olivi, Profa. Márcia Zorello
Laporta, Prof. Flavio Morgado, Profa. Miriam Lernic Sartori, Prof. Mario
Gonçalves Garcia Junior, Prof. Orlando Dal Degran Junior, Prof. Luis
Kosminsky, Prof. Ariovado Dias de Oliveira , Profa. Eliana Borba Cattaruzzi,
Profa. Maria de Lourdes Ruegger Silva, Profa. Roseli Corazzini,
Prof.
Carlos Augusto Nakano, Prof. Iberê Luis Di Tizio, Prof. Roberto Fecchio,
Sr. Samuel Batista dos Santos, Prof. Nelson Valverde Dias. Informou que
Prof. Mauricio Bernardino Magro, Prof. Murilo Andrade Valle e Profa.
Fabiana Rita Dessotti Pinto, justificaram que chegarão por volta de 11h10,
por estarem ministrando aulas e
Prof. Moacir Xavier por outros
compromissos assumidos anteriormente. Chegaram após o inicio da
reunião: Sr. Alan Lins de Oliveira, por ocasião da discussão do item 8, às
10h20; Prof. Mauricio Bernardino Magro por ocasião da discussão do item
11 , às 10h45 hs.; Profa. Fabiana Rita Dessotti Pinto por ocasião da
discussão do item 13, às 10h58; Prof. Moacir Xavier por ocasião da
discussão do item 14, às 11h02; Prof. Murilo Andrade Valle por ocasião da
discussão do item 14 , às 11h14 hs. Justificaram suas ausências à reunião:
Prof. Edvaldo Luis Rossini, Sr. Vitor Mendes Monteiro, Prof. Abner da Silva
Netto. Estava presente à reunião: Profa. Edna Mara dos Santos,
Assessora da Reitoria. Profa. Ana Paula Mazza Cruz, Diretora do Colégio,
apesar de convidada, justificou sua ausência. O Sr. Presidente, após
verificar o quorum legal para realização da reunião declarou instalada a
sessão às 09h20. 01) Informes: a) Informou que a pauta da reunião e
respectivo material foram enviados pelo site WWW.moodle.fsa.br. A ata da
107ª reunião de 08/10/12 do Conselho Universitário, aprovada ao final da
referida reunião, consta do material que está nesse site. b) Informou o Sr.
Presidente que em razão do vencimento dos mandatos em 31/12/12 dos
representantes da comunidade local (2 representações), em 09/08/12 foi
publicado o edital do fórum que ocorreu em 27/09/12 só tendo havido
inscrição da Acisa, que foi acolhida. 02) Processo 8674/06 – Projeto de
alteração do Curso de Engenharia de Materiais - A Profa. Marta
apresentou o projeto de alteração do Curso de Engenharia de Materiais,
que deverá ser aprovado pelo CONSUN, sem necessidade de envio ao
CEE, já que o curso de Engenharia de Materiais – ênfase em metais e
polímeros, obteve renovação por 5 anos, pela Portaria CEE/GP nº 300/11,
em 14/07/11. Explicou que a Unidade enviou o projeto do Curso alterado
contemplando também a área de Cerâmica e que desta forma a
nomenclatura do Curso não terá mais ênfases, uma vez que com essa
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alteração o Curso de Engenharia de Materiais será mais amplo e estará
mais atualizado. A Profa. Marta ressaltou que é necessário registrar no
Projeto Pedagógico, quando do envio de pedido de renovação do Curso
em 2015 ao CEE, que este projeto alterado atenderá os ingressantes a
partir de 2012. Após discussões os membros da Câmara indicaram que o
Projeto deve ser encaminhado ao CONSUN para deliberação. Em votação
como apresentado o Conselho aprovou por unanimidade. 03) Processo
10425/12 – Inclusão da 5ª. aula – matutino e noturno - A Profa. Marta
apresentou o item Inclusão de 5ª aula, destacando que foi uma solicitação
de alguns Cursos e que as três Unidades enviaram considerações a
respeito do assunto. Após ponderações os membros da Câmara
propuseram apresentar a seguinte proposta no CONSUN, a fim de retirar
as aulas aos sábados dos Cursos que queiram fazê-lo, respeitadas as
instâncias de decisões internas e legislação específica: Período matutino:
1ª aula: 7h30 às 8h20 - 2ª aula: 8h20 às 9h10 - 3ª aula: 9h25 às 10h15 - 4ª
aula: 10h15 às11h05 - 5ª aula: 11h05 às 11h55. Período noturno: 2ª a 6ª
feira - Pré-aula: 18h40 às 19h30 - 1ª aula: 19h30 às 20h20 - 2ª aula: 20h20
às 21h10 - 3ª aula: 21h20 às 22h10 - 4ª aula: 22h10 às 23h00, e no
sábado: 1ª aula: 13h00 às 13h50 - 2ª aula: 13h50 às 14h40 - 3ª aula:
14h55 às 15h45 - 4ª aula: 15h45 às 16h35 - 5ª aula: 16h35 às 17h25. A
profa. Marta informa que a Câmara da Prograd discutiu sobre a importância
de que os horários sejam unificados no CUFSA, para que os professores
possam dar aulas em diferentes unidades. Desta forma encaminha para o
CONSUN a unificação do horário vespertino: 2ª a 6ª feira: 1ª aula: 15h50
às 16h40 - 2ª aula: 16h40 às 17h30 – 3ª aula: 17h40 às 18h30 – 4ª aula:
18h30 às 19h20. O Sr. Presidente propôs que se aprovada a adição da 5ª.
aula, para exclusão das aulas aos sábados, seja apresentado ao Conselho
Diretor a indicação para recálculo do valor do curso quando houver
acréscimo na carga horária. A inclusão da 5ª. aula só poderá ser permitida
para os cursos com mais de 20h/a semanais. Em votação a proposta
apresentada pelo Presidente assim como a indicação da Câmara como
apresentada o Conselho aprovou com 3 votos contrários e 2 abstenções.
Prof. Orlando, Prof. Iberê e Prof. Nakano fizeram a seguinte declaração de
voto: “ A FAECO entende que, a inclusão da quinta aula proposta
prejudicará os professores que lecionam no período vespertino,
impossibilitando os de trabalhar nas demais unidades no período noturno
que utilizarem esta inclusão.”. 04) Processo 10456/12 – Curso Superior
de Arquitetura e Urbanismo - A Profª Marta informa aos presentes que o
projeto do Curso de Arquitetura e Urbanismo foi analisado pela Câmara
duas vezes, que indicou uma série de alterações. Após a realização das
alterações solicitadas, a Câmara indicou o envio do projeto ao CONSUN
para aprovação. Em votação como proposto o Conselho aprovou por
unanimidade. A seguir, de acordo com as características do curso, deverá
ser decidido em qual unidade o curso deverá ser alocado. Profa. Marta
informou que apesar de ter sido proposto pela FAENG, eles entendem que
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deve ser voltado mais à àrea de humanas, no caso à FAFIL. Justificou Prof.
Mario quanto ao perfil do curso, motivo pelo qual a alocação não deverá
ser na Faeng. Em votação como apresentado, o Conselho, com 3
abstenções de voto, aprovou que o curso seja alocado na FAFIL..05)
Processo 8676/06 – Engenharia Eletrônica – ênfase em Eletrônica
Industrial – pedido de reconhecimento de curso - A Profª Marta informa
aos presentes que o projeto do Curso de Engenharia Eletrônica foi
analisado pela Câmara duas vezes, que indicou uma série de alterações.
Após a realização das alterações solicitadas, a Câmara indicou o envio do
projeto ao CONSUN para aprovação. Em votação como proposto o
Conselho aprovou por unanimidade o encaminhamento para
reconhecimento. 06) Processo 9951/10 – Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Qualidade – pedido de renovação de reconhecimento
de curso - A Profª Marta informa aos presentes que o projeto do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Qualidade foi analisado pela Câmara
duas vezes, que indicou uma série de alterações. Após a realização das
alterações solicitadas, a Câmara indicou o envio do projeto ao CONSUN
para aprovação. Em votação como proposto o Conselho aprovou por
unanimidade o encaminhamento do pedido de renovação de
reconhecimento do curso. 07) Processo 10457/12 – Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - A Profª Marta informa
aos presentes que o projeto do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos foi analisado pela Câmara duas vezes, que indicou
uma série de alterações. Após a realização das alterações solicitadas, a
Câmara indicou o envio do projeto ao CONSUN para aprovação. Em
votação como proposto o Conselho aprovou com uma abstenção. 08)
Processo 10013/11 – Curso de Licenciatura e Bacharelado em
Matemática Aplicada – Inclusão do Curso de Bacharelado - A Profª
Marta informa aos presentes que o projeto de alteração do Curso de
Licenciatura em Matemática para Licenciatura e Bacharelado em
Matemática Aplicada foi analisado pela Câmara duas vezes, que indicou
uma série de alterações. A maior parte das alterações foi realizada. A
Câmara indicou o envio do projeto ao CONSUN para aprovação. Profa.
Miriam complementou, informando que o curso está voltado agora para
uma modelagem mais moderna, Matemática Aplicada, sem deixar de lado
a Licenciatura. Neste momento chegou o Conselheiro Sr. Alan Lins de
Oliveira. O Curso terá oferecimento de 5 h/a por dia, de 2ª. a 6ª. feira, para
comportar a carga horária do curso, sem aulas aos sábados. Em votação
como proposto o Conselho, aprovou por unanimidade, com declaração de
voto dos Professores Orlando, Iberê, Nakano e do Acadêmico Sr. Alan: “ A
FAECO entende que aumentando o número de aulas de 20 para 25 aulas,
há um aumento de custo e consequentemente deverá haver um aumento
de mensalidade a ser discutido na Câmara da PROAP, para
encaminhamento ao CONDIR”. Prof. Flavio declarou que o valor da
anuidade é da competência do CONDIR. 09) Processo 8672/06 –
3
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Engenharia Mecânica – Oferecimento no período vespertino - A Profª
Marta informa aos presentes que no projeto do Curso de Engenharia
Mecânica apresentado, o curso será oferecido no período vespertino, sem
aulas aos sábados, com duração de 6 anos. A Câmara indicou o envio do
projeto ao CONSUN para aprovação e que os horários no período
vespertino sejam unificados. Em votação como proposto o Conselho
aprovou por unanimidade. 10) Processo 9945/10 – Bacharelado em
Psicologia e Formação de Psicólogo – pedido de reconhecimento de
curso - A Profª Marta informa aos presentes que o projeto do Curso de
Bacharelado em Psicologia e Formação de Psicólogo foi analisado pela
Câmara, que indicou uma série de alterações. Após a realização das
alterações solicitadas, a Câmara indicou o envio do projeto ao CONSUN
para aprovação. Em votação como proposto o Conselho aprovou por
unanimidade. Prof. Mauricio Magro chegou neste momento. 11) Processo
10426/12 – Cursos de Pós-Graduação: MBA em Auditoria e Prevenção
contra riscos nos negócios e MBA em Gestão Ambiental – Profa.
Marcia informou que o primeiro é um curso novo e o segundo é oferecido
desde 2033, tendo passado por atualização. A Câmara da Proppex indicou
a aprovação desses cursos. Em votação como apresentado, o Conselho
aprovou por unanimidade. 12) Processo 10458/12 – Projeto de Pesquisa
Fenomenologia em supersimetria com violação da Paridade – R em
Colisores – Profa. Marcia informou que a Câmara da Proppex indicou a
implantação desse projeto caso seja aprovado pelo CNPq. Em votação,
como apresentado, o Conselho aprovou por unanimidade. 13) Processo
10459/12 – Projeto de extensão FSA Digital – Informou Profa. Marcia que
o objetivo desse projeto é o desenvolvimento de aulas na modalidade EaD
sobre questões do ENEM e conteúdos dos cursos de graduação oferecidos
pela FSA, e disponibilização no site da FSA e no site específico do
vestibular, com vista á divulgação dos cursos e da Instituição. Disse
também que não há necessidade de aporte de recursos e que a Câmara da
Proppex indicou a aprovação desse projeto. Profa. Fabiana Rita Dessotti
Pinto. Em votação como apresentado, o Conselho aprovou por
unanimidade. 14) Processo 10460/12 – Projetos de Pesquisa dentro do
Programa FAPESP em Centros Emergentes – Profa. Marcia informou
que os colegiados de Geografia e de Ciências Sociais encaminharam
proposta de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Sociais na qual é
prevista a participação de três pesquisadores na qualidade de docente
colaborador, o que está previsto na portaria nº 02 MEC/CAPES que
estabelece que os cursos de pós-graduação stricto sensu podem contar
com a participação de professores visitantes, ou seja, que não têm vínculo
empregatício com a instituição mas se dedicam às atividades de pesquisa,
docência e orientação de alunos nesses cursos. Os professores visitantes
em questão irão submeter os projetos à FAPESP, para buscar recursos
para bolsas a alunos e equipamentos. Para isso, a Fundação deverá
elaborar uma carta de intenção, a ser encaminhada à FAPESP, em que
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declara que, caso o projeto seja aprovado por aquele órgão, ele será
desenvolvido na Fundação. Os benefícios para a Instituição são:
desenvolvimento da pesquisa, bolsa para alunos, equipamentos,
sustentabilidade financeira para o Mestrado em questão pois os
pesquisadores serão bolsistas da FAPESP e não poderão ter vínculo
empregatício com a Fundação. A Câmara da Proppex indicou a aprovação
da carta de intenção, desde que o parecer jurídico fosse positivo. Profa.
Marcia informou que o parecer jurídico foi encaminhado pelo moodle e
dentro de procedimentos pode ocorrer o desenvolvimento da pesquisa no
Centro Universitário sem vínculo empregatício, neste caso. Em votação
como proposto, o Conselho aprovou por unanimidade. 15) Processo
9478/09 – Alteração dos nomes do Observatório Econômico e
Observatório da Educação no âmbito do CTCA – Centro Tecnológico e
de Ciências Aplicadas – Profa. Marcia informou que em reunião realizada
com os diretores das unidades, foi sugerido pelos diretores a alteração de
“Observatório Econômico e Social” para “Observatório Econômico, Social e
Empresarial” e “Observatório da Educação” para “Observatório da
Educação e Saúde”. Esclareceu que tais mudanças visam refletir melhor as
ações que serão desenvolvidas junto à comunidade pelo CTCA. Em
votação como proposto, o Conselho aprovou por unanimidade. . Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião às 11h40,
determinando que esta ata fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi, Secretária
Executiva, que a lavrei. Ao final da reunião, a presente ata foi aprovada por
unanimidade pelos presentes e vai assinada por todos.
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