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CONSELHO PLENO 

 

1. RELATÓRIO 

1.1 HISTÓRICO 

Em 14 de agosto de 2015, a Sra. Regina Célia Garotti Barbosa, na qualidade de representante da 

turma do 8º semestre de Administração de Empresas, da Faculdade da Fundação Instituto Tecnológico de 

Osasco, protocolou neste Conselho ofício com relação de alunos “Abaixo Assinado”, pelo qual buscam 

esclarecimentos e bases legais para o fechamento da Instituição, fato comunicado aos alunos em 12 de 

agosto de 2015. Requerem ao final que este Colegiado “interfira com as devidas medidas legais, para 

impedir tal fechamento, visto que prejudicará cerca de 140 alunos matriculados”.  

Em 14 de agosto de 2015, o Gabinete da Presidência, deste CEE, encaminhou ofício à IES, dando 

conhecimento do ofício e “abaixo assinado” dos alunos e solicitando comunicação formal sobre o noticiado 

fechamento. 

Em 18 de Agosto de 2015, por e-mail, a Profª Dra. Maria de Lourdes Ramos da Silva, Diretora da 

FAC FITO, respondeu o ofício, confirmando que o Conselho Diretor da FITO, Instituição Mantenedora, 

decidiu em 11 de agosto de 2015 pela suspensão temporária dos cursos de graduação em vigência e 

informou a direção, corpo docente e discente da IES. No e-mail informou, ainda, que o mesmo Conselho 

Diretor deliberou pela continuidade das aulas até nova reunião, que ocorreu em 18 de agosto com diretores 

do Conselho da FITO, alunos representantes dos diversos cursos, diretora e coordenadores de cursos da 

FAC-FITO. Essa última reunião produziu decisão pela continuidade do semestre letivo já iniciado e pela 

suspensão das atividades a partir do final deste semestre. Constam do Processo atas das reuniões citadas. 

A Câmara de Educação Superior, deste CEE, determinou que os Conselheiros Maria Cristina 

Barbosa Storópoli e João Cardoso Palma Filho procedessem a visita à IES, assim como se reunissem com 

a Instituição Mantenedora para esclarecimento da situação e acompanhamento do processo. Tal visita foi 

realizada em 28 de setembro, quando os Conselheiros foram recebidos pelo Prof. Rubens Gonçalves Aniz e 

Profª Marinalva, respectivamente Presidente e Diretora Geral de Ensino da Instituição Mantenedora, e Profª 

Maria de Lourdes Ramos da Silva, Diretora Acadêmica da IES FAC-FITO. As informações obtidas nessa 

visita estão relacionadas abaixo. 

 

 1.2 APRECIAÇÃO 

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO é uma Fundação Pública Municipal fundada 

em 1968, que mantem a Faculdade de Ciências (FAC-FITO), além do Colégio, Ensino Fundamental, Médio 

e Técnico, e o Conservatório Villa Lobos.  

A FAC-FITO, Instituição Mantida, conta com 7 cursos superiores regulares, a saber: Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Pedagogia, Bacharelado em Instrumento e 

Canto e Licenciatura em Música. Tem aprovadas neste Colegiado 805 vagas anuais, em cursos com 

variados períodos mínimos de integralização, de 3 a 5 anos, de tal modo que, se todas as vagas fossem 

ocupadas, seu alunato somaria 3.015 alunos. 
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Todavia, matriculados na data da visita são 140 alunos: 33 alunos em Administração, 29 em 

Ciências Contábeis, 3 em Ciências Econômicas, 24 em Engenharia Elétrica, 12 em Bacharelado em 

Instrumento e Canto, 7 em Licenciatura em Música e 32 em Pedagogia, em variadas séries semestrais. 

A Instituição Mantenedora vem carregando, ao longo de anos, dívida de R$ 77 milhões, 

principalmente com impostos, como INSS, FGTS e Cofins. A situação econômico-financeira da FITO não 

permite que a FAC-FITO participe de programas de incentivo à educação e financiamento estudantil, dos 

governos federal e estadual, o que agrava sobremaneira a captação de novos alunos. 

A inadimplência abrange 35% dos alunos matriculados. A arrecadação efetiva mensal é próxima de 

R$ 50 mil, enquanto que a despesa mensal é de R$ 300 mil. A Prefeitura de Osasco promove repasses 

financeiros mensais, que variam de R$ 170 mil a R$ 380 mil.  

A Instituição Mantenedora e a Prefeitura Municipal de Osasco contrataram consultoria externa para 

o fim de estudar o quadro econômico-financeiro e propor soluções, que resultou na recomendação de 

reestruturação administrativa na FAC-FITO, já que os problemas financeiros que lá ocorrem contaminam a 

situação das outras duas mantidas: Colégio e Conservatório.   

Para seguir tal decisão do Conselho Diretor, o Presidente da FITO promoveu reuniões com o corpo 

gestor, docentes e alunos da FAC-FITO, informando-os sobre a suspensão temporária das atividades a 

partir de 2016, com o fim de realizar a reestruturação administrativa recomendada.  

O Presidente da FITO providenciou também a publicação de Edital de Chamamento Público, 

objetivando atrair instituições de ensino superior estabelecidas no Município de Osasco e nos municípios 

do entorno, como São Paulo, para acolher transferência de seus alunos. Em resposta ao chamamento, 

algumas IES, como Estácio de Sá, Anhanguera, Anhembi-Morumbi, FIPEM e outras, manifestaram 

interesse em receber os alunos matriculados na FAC-FITO, com valores de mensalidades variados, alguns 

mais baixos que os da FAC-FITO, e com condições especiais de não pagamento de unidades curriculares 

que deverão ser cursadas em regime de adaptação de matriz curricular. 

Por fim, recebemos da equipe a informação de que a IES está em pleno funcionamento neste 

semestre letivo e tem acompanhado e orientado seus alunos quanto as transferências necessárias para o 

fim deste ano. 

 

2. CONCLUSÃO 

No conjunto normativo deste Colegiado não há prerrogativa para impedir o encerramento (ou 

suspensão temporária) das atividades da FAC-FITO. A atuação do Conselho será a de acompanhar o 

processo de transferência dos alunos e as atividades da IES, a fim de que sejam preservados os direitos 

dos alunos matriculados e concluintes. 

 

São Paulo, 21 de outubro de 2015. 

 
 

a) Consª Maria Cristina Barbosa Storópoli 

Relatora 

 
 
 

a) Cons.  João Cardoso Palma Filho 

Relator 
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3. DECISÃO DA CÂMARA 

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto 

do Relator. 

Presentes os Conselheiros Bernardete Angelina Gatti, Guiomar Namo de 

Mello, Hubert Alquéres, Jacintho Del Vecchio Júnior, João Cardoso Palma Filho, Maria Elisa Ehrhardt 

Carbonari, Priscilla Maria Bonini Ribeiro e Rose Neubauer. 

São Paulo, 28 de outubro de 2015. 

 

a) Consª Rose Neubauer 

Presidente 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da 

Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 04 de  novembro de 2015. 

 
 
 
 
Cons. Francisco José Carbonari 
             Presidente 
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