ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOSFUNBEO, REALIZADA EM 28 (VINTE E OITO) DE NOVEMBRO DE
2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e dezessete),
às onze horas, na sala da Congregação da Faculdade de Odontologia de
Bauru, reuniu-se ordinariamente o Conselho Curador da Fundação Bauruense
de Estudos Odontológicos - FUNBEO, para deliberar, especificamente, sobre
a pauta enunciada na convocação editada no dia 21 (vinte e um) de novembro
de 2017 (dois mil e dezessete). A reunião foi instalada, conforme
estatutariamente previsto, constatando-se a presença dos membros titulares,
Profs. Drs. Adilson Yoshio Furuse, José Fernando Castanha Henriques,
Marco Antonio Húngaro Duarte, Rodrigo Ricci Vivan, Sérgio Kiyoshi
Ishikiriama e CD. Bruna Regina Rodrigues Bezerro, e da suplente Dra.
Regiane Simprini. Como convidados da presidência, Profs. Drs. Guilherme
Janson (Diretor Presidente da FUNBEO) e Paulo Sérgio da Silva Santos
(Diretor Tesoureiro da FUNBEO). Satisfeitas as condições estatucionais para
a abertura dos trabalhos e para as deliberações do colegiado, foram abordados
aos assuntos da ordem do dia. ITEM I - PALAVRAS DO PRESIDENTEProf. Sérgio (presidente) saudou e agradeceu a presença de todos. Em
seguida, iniciou passando os assuntos em pauta. ITEM II - POSSE DA
REPRESENTANTE
DISCENTE
DOS
CURSOS
DE
ESPECIALIZAÇÃO
GERENCIADOS
PELA
FUNBEO
E
RESPECTIVA SUPLENTE, CDs. Bruna Regina Rodrigues Bezerro (titular)
e Fernanda Sandes de Lucena (suplente), eleitas em novembro p.p.;
empossadas, para mandatos com início em 06/12/2017 e término em
05/12/2018. ITEM III – INÍCIO DE NOVO MANDATO DOS
REPRESENTANTES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
12ª SUBSECÇÃO DE BAURU E RESPECTIVO SUPLENTE,
INDICADOS PELO PRESIDENTE DA OAB; DR. ADILSON ELIAS
DE OLIVEIRA SARTORELLO (TITULAR) E DRA. REGIANE
SIMPRINI (SUPLENTE), Prof. Sérgio citou os nomes dos advogados,
agradeceu a presença da Dra. Regiane Simprini e observou que o Dr. Adilson
Elias compõe o Conselho Curador da FUNBEO desde 2007 e a Dra. Regiane
desde 2015 e que pelo pouco tempo que a mesma está conosco, já contribuiu
com muitas sugestões e orientações, sempre com ética e responsabilidade, de
forma a amenizar eventuais riscos inerentes à FUNBEO. Neste momento,
Dra. Regiane agradeceu demonstrando seu contentamento em continuar
compondo o Conselho da FUNBEO. Reempossados, para mandato com início
em 02/12/2017 e término em 01/12/2019. ITEM IV – DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (ordinária de
23.08.2017) – Prof. Sérgio lembrou que a ata foi enviada a todos os membros
por e-mail e perguntou se alguém gostaria de colocar alguma observação.
Neste momento Dr. Paulo, Diretor-Financeiro da FUNBEO, observa que
gostaria de dar retorno sobre alguns assuntos da pauta da reunião anterior.
Primeiramente, cita sobre a inadimplência dos alunos estrangeiros que

concluem seu curso, em seguida retornam aos seus países de origem,
deixando débitos, e que as custas de processos de cobrança são elevadas. Foi
dada sugestão da justiça gratuita. A assessoria jurídica respondeu para a
FUNBEO, ainda que instituição de ensino sem fins lucrativos, essa
característica não garante, por lei, tal benefício pelas atividades que ela
desenvolve e complementa dizendo que, mesmo que estendessem a concessão
do benefício da justiça gratuita a este tipo de pessoa jurídica, ainda sim seria
necessária a comprovação de real necessidade. Dr. Paulo finaliza dizendo que
está sendo verificado se de repente existe uma seguradora ou sistema de
fiador de empresas financeiras para situações do tipo. Dr. Paulo comenta
ainda sobre o questionamento do Dr. Marco Antonio sobre a possibilidade de
credenciamento junto ao CEE – Conselho Estadual de Educação, que
chancela os certificados de instituições públicas do Estado de São Paulo ou
fundações. Explica que a assessoria jurídica da FUNBEO enviou a
deliberação do CEE que dispunha de todos os requisitos e procedimentos para
solicitação do credenciamento. A Diretoria tomou conhecimento dessa
deliberação e, em outubro p.p, enviou ofício consultando sobre a
possibilidade de credenciamento, bem como de aprovação e validade dos
cursos de especialização ministrados pela FUNBEO, com a finalidade de
conceder registro dos certificados. Sem mais manifestações, a ata foi
aprovada. ITEM V - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO,
PLANO DE APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO e PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA PARA 2018 DA FUNDAÇÃO BAURUENSE DE
ESTUDOS ODONTOLÓGICOS – FUNBEO, aprovados pelo Conselho
Fiscal – Prof. Sérgio observou que os documentos pertinentes a este item
foram enviados também por e-mail. Em seguida, pede ao Prof. Guilherme
Janson, Diretor-Presidente da FUNBEO, que explique os itens do Plano de
Trabalho, do Plano de Aplicação do Patrimônio e da Proposta Orçamentária.
Prof. Guilherme inicia dizendo que, para realização desse planejamento e
propostas para 2018, assim como dos anos anteriores, levou em consideração
o número de alunos dos cursos que estão em andamento e para os que
começarão em 2018 foi considerado o número mínimo de alunos, que é de 10
(dez). A previsão de receita é R$ 2.570.955,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta mil e novecentos e cinquenta e cinco reais) e a despesa R$
2.565.689,64 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e
oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos, gerando um superávit
estimado de R$ 5.265,36 (quase cinco mil e trezentos). Reforçou o
compromisso da FUNBEO de continuar ministrando cursos em parceria com
a FOB, oferecendo bolsas de estudo, atendendo a comunidade e apoiando as
atividades científicas, sociais, esportivas e culturais da Faculdade. Finaliza
dizendo que a FUNBEO continuará apoiando o COB e o COFAB, pois além
desses apoios aumentarem a qualidade desses eventos ainda divulgam o nome
da Fundação. Neste momento Dr. Paulo ressalta que a FUNBEO precisa ter
mais visibilidade de suas ações. As pessoas de Bauru e dentro da FOB não
sabem de sua existência. Continua dizendo que, além da criação do novo site,
foi desenvolvido um novo logotipo, ou seja, uma nova identidade para a

FUNBEO. Convida todos para conhecerem o site e ainda contribuir com
sugestões. Dr. Paulo informa que foi contratada uma empresa de marketing,
que atuará com marketing digital para aumentar essa visibilidade e solidificar
a marca com ações e campanhas no facebook para nosso público alvo, e-mail
marketing, SEO do google, ou seja, ferramentas atuais e disponíveis no
mercado, mas com a necessidade de pessoas técnicas para executá-las. Os
presentes apoiaram a iniciativa. Não havendo mais manifestações, o Plano de
Trabalho, o Plano de Aplicação do Patrimônio e a Proposta Orçamentária para
2018 foram aprovados. PALAVRA ABERTA AOS MEMBROS – Neste
momento, Dr. Sérgio abre a palavra aos membros e, não havendo
manifestação do plenário, agradeceu mais uma vez a presença de todos, dando
a reunião por encerrada. Esta reunião ordinária foi concluída às 11:50h, da
qual, para constar, foi por mim, Secretária, Rosimeire Felicissa Leandro
Antunes, elaborada a ata e, também assinada, por mim e pelo Presidente do
Conselho Curador.
Prof. Dr. Sérgio Kiyoshi Ishikiriama
Presidente do Conselho Curador

