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FSA realiza Vestibular no 
2º semestre para Tecnologias

Cerca de mil alunos participam 
da Colação de Grau Solene

A Fundação Santo André abrirá 
inscrições para o Vestibular 2016 
no segundo semestre deste ano 
para os cursos de Tecnologia em 
Gestão da Qualidade, Gestão de 
RH, Gestão Financeira, Gestão 

Novos diretores da
FSA assumem as 

Unidades e Colégio
As três Unidades do Centro Uni-

versitário Fundação Santo André, 
mais o Colégio, contam com novos 
diretores. No Colégio, a direção 
está a cargo da Profa.  Hermínia 
Moraes dos Santos, a Professora 
Mi; o novo diretor da FAECO é o 
Prof. Orlando Dal Degran Junior, 
o Badaroth; na FAFIL, o novo di-
retor é o Prof. Edgard Luís Ber-
nardes Valderramas e, na FAENG, 
a nova diretora é a Profa. Andréa 
Dias Quintão Dos Santos. 

Campus adere  
campanha contra o 

vírus “Zika”
A Fundação Santo André adere 

à campanha para a erradicação e  
combate ao Aedes Aegypti e Con-
tra o Zika. 
No mês passado, a instituição re-

cebeu agentes da prefeitura, que 
andaram pelo campus para erradi-
car possíveis focos dos mosquitos. 
A Fundação alerta toda a comu-

nidade a respeito das situações de 
risco para a não propagação dos 
insetos, conscientizando todos para 
que se evite, de todas as maneiras, o 
acúmulo de água, tanto no campus 
universitário, como também nas ca-
sas dos alunos, docentes e funcio-
nários da instituição. 

Vestibular 2º Semestre - As inscrições começam a partir de maio

Reitora do Centro Universitário Fundação Santo André, Profa. Leila Modanez discursa na Colação Solene

Pública e Logística. 
Informações sobre a data do 

Vestibular, assim como o valor 
das inscrições, estarão disponí-
veis no site da FSA a partir de 
maio.

De 14 a 17 de março, cerca de mil 
formandos da Fundação Santo An-
dré participaram da Colação de 
Grau Solene, no Clube Atlético Ara-
maçan, no Centro de Santo André. 
Os quatro dias da solenidade foram 
marcados pela emoção, tanto de 
professores, como dos alunos, seus 
familiares e amigos. 
A reitora do Centro Universitário, 
Profa. Leila Modanez, parabenizou 
a todos e destacou, “A melhor fa-
culdade do mundo é aquela em que 
nos formamos. Valorizem os seus 
diplomas, pois ele é o seu cartão de 
visita”, afirmou, emocionada.

Alunos da Fundação 
desenvolvem Canal 
Reduzido de água

Os alunos da Engenharia Civil da 
Fundação Santo André, Lucas Sa-
comani e Matheus Augusto de Pau-
la Silva, desenvolveram um modelo 
reduzido de canal como projeto de 
TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso). 
 O Trabalho de Conclusão de Cur-

so dos alunos, intitulado “Modelo 
Reduzido de Canal e Interpretação 
de Parâmetros Hidráulicos de Esco-
amento Livre”, foi construído pelos 
estudantes, com suporte teórico do 
prof. Antônio Perecin, e custou R$ 
5 mil, ou seja, oito vezes mais ba-
rato em relação ao mesmo produto 
no mercado, que custa em torno de 
R$ 40 mil.
Os estudantes concluíram a gra-

duação no final de 2015, mas não 
descartaram a hipótese de comer-
cializar o produto, caso consigam 
parcerias.


