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EDITAL N° 014/2018
ELEiÇÃO PARA REPRESENTAÇÃODISCENTE NO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO (CEPE) E NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (CAS)

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de
suas atribuições e por deliberação do Magnifico Reitor Prof. Me. João Batista Gomes
de Lima, do Centro Universitário São Camilo - Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ n°
58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré n° 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo,
SP e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ n° 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul
Pompéia n° 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana,
torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de eleição para representação
discente no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) e no Conselho de
Administração Superior (CAS) para a gestão 201812019, do Centro Universitário São
Camilo, conforme abaixo:

I - DOS CONSELHOS:
- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): órgão central de supervisão das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, possui atribuições deliberativas,
normativas e consultivas conforme estabelecidas em Regimento Institucional.

- Conselho de Administração Superior (CAS): é o órgão máximo, de natureza
deliberativa e normativa e instância final, em matéria recursal, no âmbito da
administração universitária conforme estabeleci das em Regimento Institucional.

11 - DA INSCRiÇÃO
A inscrição para a representação discente para o CEPE e para o CAS deverá ser feita
na Central de Atendimento Acadêmico dos Campi Ipiranga ou Pompeia, no período de
23 a 27 de abril de 2018.

1. Poderá inscrever-se o aluno que seja regularmente matriculado nos cursos de
Graduação do Centro Universitário São Camilo e que não tenha sofrido infrações
disciplinares.

2. Não esteja matriculado no primeiro, nem no último ano do curso.

3. Ter disponibilidade de horário, no Campus Pompeia, para as reuniões ordinárias
conforme datas estabeleci das em calendário acadêmico, e extraordinariamente
quando convocadas pelo Presidente dos Conselhos.

111 - DAS VAGAS
1. Conforme o item XII do Art. 12 e o item XIV do Art. 10 do Estatuto do Centro

Universitário São Camilo, será 01 (um) representante discente de qualquer
campus ou curso, escolhido pelo Reitor, de uma lista tríptíce indicada por seus
pares para a representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no
Conselho de Administração Superior, com mandato de 2 (dois) anos.
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IV - DA ELEiÇÃO
A eleição para representação discente para o CEPEe para o CAS será através de voto
secreto e fechado na Central de Atendimento dos Campi Ipiranga ou Pompéia, no
período de 02 a 07 de maio de 2018.

V - DA APURAÇÃO
A apuração será feita no dia 09 de maio de 2018 após as 14h, na sala da Secretaria
Geral do Campus Ipiranga.

VI - DO RESULTADO
O resultado da eleição será publicado no dia 10 de maio de 2018, na Central de
Atendimento Acadêmico dos Campi Ipiranga e Pompeia, nos murais da Instituição e
no site institucional- link secretaria - resultados.

VII - DAS REUNiÕES
Os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração
Superior se reúnem, ordinariamente, quatro vezes ao ano, conforme datas
estabelecidas em calendário acadêmico, e extraordinariamente quando convocados
pelo Presidente do Conselho.

VIII- DO CERTIFICADO E DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

8.1. O certificado de participação será emitido ao aluno que cumpriu suas atividades
regularmente no final do mandato estabelecido em 2 (dois) anos.

8.2. A atividade de representação discente nos Conselhos supracitados confere horas
complementares, conforme normativas estabeleci das no Regulamento de Atividades
Complementares do Centro Universitário São Camilo.

PUBLIQUE-SE

São Paulo, 19 de abril de 2018.
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V/ Prof. Me. João Batista Gomes de Li a

I ( Magnifico Reitor
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