
PORTARIA DA REITORIA Nº 209/12 

(Processo FSA n° 10401/12) 

 

  O Professor Dr. Oduvaldo Cacalano, Reitor do 
Centro Universitário Fundação Santo André, no uso de suas atribuições estatutárias, 
especialmente aquela contida no Estatuto do Centro Universitário, Art. 11, IV e, 

 

considerando que se faz necessário adotar as 
providências para preenchimento das 
representações da comunidade local no  Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação 
Santo André para o mandato 2013/2014; 

considerando que se faz necessário o 
estabelecimento de critérios para escolha dos 
representantes em caso de empate nas votações, 

 

decide:  

Art. 1º. A indicação dos representantes da 
comunidade local no Conselho Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André, ocorrerá em Fórum específico, convocado para tal fim por meio de edital 
publicado em jornal de ampla circulação, também no site da Fundação Santo André, 
ou após sua realização de acordo com o disposto nesta Portaria. 

 

Art. 2º. Todo o processo para indicação das 
representações de que trata o artigo anterior será conduzido por uma Comissão 
Organizadora, a ser nomeada por meio de Portaria específica, constituída 3 (três) 
servidores da Fundação Santo André.   

  

Art. 3º. As Entidades Representativas de que trata o 
artigo 1° que desejarem participar do Fórum específico para escolha de seus 
representantes nos Conselhos ali indicados, deverão se cadastrar perante a 
Comissão Organizadora até 1 (uma) hora antes do horário previsto para sua 
realização, na sede da Fundação Santo André, junto ao Protocolo Geral, cujo horário 
de atendimento para esse fim será de segunda a sexta-feira das 9:00h às 11:00h e 
das 13:00 às 16:30h. 

 

§ 1º. O pedido de habilitação deverá ser assinado 
pelo representante legal da entidade, dirigido ao Presidente da Comissão 
Organizadora. 
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§ 2º. Será indeferido de plano o pedido de 
habilitação desacompanhado dos originais ou cópias autênticas dos seguintes 
documentos; 

I -  estatuto da entidade com registro em cartório; 

II -  ata de eleição da diretoria atual, devidamente registrada em cartório; 

III - procuração com firma reconhecida no tocante à outorga ao mandatário para 
atuar em nome da entidade e participar na escolha de representante no fórum, 
quando não o fizer o respectivo representante legal. 

 

§ 3º. Não se admitirá a representação de mais de 
uma entidade pelo mesmo procurador. 

 

§ 4º. Apenas se deferirá habilitação às entidades 
mencionadas no caput deste artigo, quando comprovarem o exercício de suas 
atividade no âmbito do Município de Santo André. 

 

§ 5º. O não atendimento do disposto nos parágrafos 
precedentes acarretará o indeferimento do requerimento de habilitação. 

 

§ 6°. Os documentos de que tratam os incisos I e II, 
do parágrafo 2° deste artigo, poderão ser autenticados pela Comissão Organizadora 
do Fórum, desde que juntamente com as cópias, sejam exibidos os correspondentes 
originais. 

 

Art. 4º. As decisões concernentes aos pedidos de 
habilitação serão publicadas no site da Fundação Santo André (www.fsa.br). 

 

Parágrafo Único. Das decisões relativas aos 
pedidos de habilitação caberá recurso para a Reitoria no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do dia primeiro dia útil imediatamente seguinte 
àquele em que foi publicada a decisão. 

 

Art. 5°. Na realização do Fórum cada Entidade 
habilitada terá direito a 2 (dois) votos para a escolha dos representantes de suas 
categorias. 

 

Art. 6º. Os votos serão conferidos pelo 
representante legal da Entidade ou pelo seu procurador, vedada a representação de 



3 

 

mais de uma entidade pelo mesmo procurador ou mais de um procurador para 
mesma entidade. 

 

Parágrafo Único - A Comissão de Organização 
decidirá de plano a impugnação contra votação e, sendo rejeitada, caberá recurso 
sem efeito suspensivo ao Reitor, no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 
4°. 

Art. 7º. Terminada a votação passar-se-á, de 
imediato, à apuração dos votos pela Comissão de Organização do Fórum. 

 

Art. 8º. Concluídas a votação e apuração, a 
Comissão Organizadora realizará ata com o resultado final da eleição, que será 
encaminhada ao Reitor, a quem caberá proclamar os eleitos após transcorrido o 
prazo de recurso. 

 

Parágrafo único - Ocorrendo empate nas votações, 
a escolha das Entidades caberá ao Conselho Universitário na primeira reunião 
seguinte à eleição, que deverá ocorrer antes da data prevista para início do 
mandato.   

 

Art. 9º . Realizado o Fórum e permanecendo vagas 
para representação no Conselho, poderá a Comissão Organizadora, até um mês 
antes da data prevista para o término do mandato correspondente à vaga, receber 
inscrição de Entidades interessadas no preenchimento, cujo deferimento respeitará a 
ordem cronológica de requerimento, desde que atendidas as exigências contidas 
nesta Portaria. 

 

Art. 10. As questões não previstas nesta Portaria 
serão decididas pela Comissão Organizadora de que trata o artigo 2°, sempre que 
possível, ou pelo Conselho Universitário quando julgar-se a Comissão impedida de 
fazer. 

 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário.  

                                       Santo André, 06 de agosto de 2012 

 

 

                      Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano 

                                         Reitor 


