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Profa. Dra. Leila Modanez durante lançamento da Exposição no Teatro Municipal

Fundação realiza exposição no Paço Municipal
Durante o mês de julho, 

o Teatro Municipal abriga 
a exposição “Fundação 
Santo André – Tradição 
Conectada ao Futuro”, que 
conta a história da trajetó-
ria de 62 anos da FSA no 
Grande ABC. 

A exposição, produ-
zida em parceria com a 
Prefeitura de Santo André, 
apresenta oito painéis foto-
gráficos distribuídos pelo 
saguão do Teatro.  

O projeto é um convite 
a todos os moradores, es-
tudantes, trabalhadores e 
empresários da região para 
que conheçam mais sobre 
a memória deste patrimô-
nio da cidade de Santo An-
dré. 

A visitação é gratuita e 
pode ser feita até o dia 23 
de julho, das 10h às 20h.

Alumos do curso de Engenharia Mecânica são destaques pelo segundo ano consecutivo

Curso  tem aula 
de encerramento

Gravity Race Car 2016 - Alunos da FSA 
conquistam o 2º lugar na competição

A equipe de Gravity 
Car Four Down, da Fa-
culdade de Engenharia 

conquistou o 2º lugar 
na III edição da Gravity 
Race Car, que aconteceu 

no último domingo, dia 
26 de junho, no centro de 
São Bernardo. 

FSA repassa cerca 
de 1 mil agasalhos 

à Prefeitura

Entre os dias 16 e 19 de 
junho foram realizadas as 
aulas presenciais de en-
cerramento da 6ª turma 
do curso de Especializa-
ção em Gestão e Políti-
cas Públicas da Fundação 
Perseu Abramo (FPA), 
em parceria com a Fun-
dação Santo André. 

A FSA arrecadou cerca 
de 1 mil agasalhos na cam-
panha  “Com solidariedade 
e amor, vamos transformar 
o frio em calor”. A iniciativa 
é da AFFUSA  e da CIPA. A 
doação foi feita à Prefeitura 
nesta quarta-feira, dia 13, 
que fará o repasse as entida-
des carentes.
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R e a l i z a ç ã o  -  S e t o r  d e  C o m u n i c a ç ã o

André em parceria com 
o Governo Federal.

A nova unidade é ope-
racionalizada pela Guar-
da Civil Metropolitana 
(GCM). Esta ação atende 
ainda as reinvindicações 
da comunidade da Fun-
dação Santo André, que, 
no dia cinco de maio, 
encontrou-se com o 
Conselho de Segurança 
(Conseg), Secretaria de 
Segurança Pública, Polí-
cia Militar e a Guarda Ci-
vil Metropolitana, para 
debaterem a segurança 
interna e externa de todo 
o campus universitário.

Desde o dia 30 de ju-
nho, a Prefeitura de Santo 
André, por meio da Se-
cretaria de Segurança Ur-
bana e Comunitária, faz o 
monitoramento do entor-
no dos campi universitá-
rios da Fundação Santo 
André, e da Fundação do 
ABC. 

A operação é realizada 
por meio de um ônibus 
equipado com uma câme-
ra de alcance de até um 
quilômetro e outras qua-
tro laterais, além de câ-
meras giratórias de longo 
alcance, que foi entregue 
pela Prefeitura de Santo 

Unidade será monitorada pela Guarda Civil  Metropolitana 24 horas por dia

Trabalho de Pesquisa da 
FSA fica em 1º lugar

O projeto de pesquisa 
de Iniciação Científica das 
alunas Maria Cristina da 
Silva Amorim e Thaís Ma-
ísa Gomez Rebelato, da 
turma de 2015 da FAENG, 
conquistou o primeiro lu-
gar no XI Seminário Re-
ciclagem e Valorização de 
Resíduos Sólidos 2016, 

realizado na Poli – Escola 
Politécnica da USP - em 
maio deste ano. 

Orientadas pelo Prof. 
Dr. Edvaldo Luis Rossini, 
as alunas desenvolveram 
um novo tipo de material 
compósito que pode revo-
lucionar o mercado con-
sumidor.

Prof.  Edvaldo Rossini,  o Didi,  (centro) orientou as alunas

FAECO Jr. retoma atividades
No mês de junho, as 

atividades da FAECO Jr. 
foram retomadas com a 
posse da nova diretoria 
e com um novo desafio: 
aproximar a faculdade em 
relação às empresas locais. 
Foram empossados os se-
guintes estudantes: Feli-
pe Alves Cardoso, Rafael 
Mabília de Miranda, Elai-
ne Aparecida Morpanini, 

André Felipe Baptista e 
Elisangela Lopes da Silva. 
Segundo o Prof. Abner 
da Silva Neto, orientador 
da FAECO Jr., o grupo 
ressurge para exercer seu 
papel essencial, que é o 
de aproximar as empre-
sas com a Faculdade. Os 
alunos poderão prestar 
serviços e garantir ainda a 
geração de empregos.

Nova diretoria da FAECO Jr.  assume novo desafio

Estudante de RI 
faz curso na ONU

O estudante de Rela-
ções Internacionais da 
Fundação Santo André, 
Haroldo Leme, realizou, 
em março deste ano, o 
Curso de Simulado das 
Organizações Unidas 
(ONU), nas Nações Uni-
das, em Nova Iorque. 

O curso tem como 
objetivo capacitar orien-
tadores de simulados e 
despertar nos interessa-
dos o desejo de conhe-
cer o processo da ONU.

Haroldo Leme

Ônibus da GCM monitora o entorno do campus


