
Boletim Informativo do Centro Universitário Fundação Santo André     -     Ano I     -      Número 10    -     Junho de 2015

Expediente - Centro Universitário Fundação Santo André * Reitor - Prof. Dr. José Amilton de Souza * Vice-Reitora - Profa. Dra. Leila Modanez * Pró-Reito-
ra de Graduação - Profa. Dra. Maria Elena de Gouvêa * Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Prof. Dr. Mauricio Bernardino Magro * Pró-Reitora de Adminis-
tração e Planejamento - Profa. Me. Verenice Pavan Garcia Abdulmacih * Assessora de Gabinete da Reitoria para Assuntos Institucionais - Profa. Dra. Mirna Busse Pereira *   
E-mail para contato - imprensa@fsa.br 

Serviço-Escola de Psicologia 
atenderá a comunidade local 

Desde a última 
quinzena de maio, a 
Fundação vem im-
plantando o Google 
Apps for Education, 

um conjunto de ferramentas colabo-
rativas do Google, que permitirá uma 
melhor comunicação e integração 
de toda a comunidade acadêmica.

A primeira fase de aplicação des-
te audacioso projeto foi realizar a 
migração dos e-mails dos funcio-
nários e dos professores do anti-
go servidor, que era pago, para os 
da Google, gratuitos para a FSA.  
Os novos e-mails @fsa.br es-
tão dentro da plataforma Gmail.

Para a conclusão da primeira fase, 
que acontecerá até dia 30 de ju-
nho, serão disponibilizadas contas 
de e-mails para todos os alunos.

Comunidade 
desfruta da 

tecnologia Google 

Parceria entre Fundação e 
Perseu Abramo forma gestores

A Fundação Santo André inicia 
o curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu (EaD) em parceria com a 
Fundação Perseu Abramo para a 
realização do curso denomina-
do Estado, Políticas Públicas e 
Gestão de Entidades da Socie-
dade Civil. 

mar gestores públicos qualifica-
dos, atendendo as necessidades 
do nosso país. 

Esta parceria vem de encontro 
com a busca de inovações no 
modo de gerir a administração 
pública, integrando a cidadania 
e o social. 

Foi inaugurado na última quinta-
-feira, dia 18 de junho, o Serviço-
-Escola do Curso de Psicologia. O 
evento contou com a presença de 
autoridades do município, como o 
secretário de Saúde, Homero Ne-
pomuceno, que compareceu ao lan-
çamento, representando o prefeito 
Carlos Grana.

A cerimônia foi realizada pelo rei-
tor do Centro Universitário, prof. 
José Amilton de Souza, e também 
pela coordenadora do curso, profa. 
Ligia Cecilia Buso Sernagiotto. 

Segundo o reitor, o espaço será vol-
tado à prática, atendimento e pesqui-
sa em Psicologia, oferecendo acesso 
gratuito à comunidade. 

Economia - Para a reforma do lo-
cal, a reitoria anterior gastou somen-
te com divisória de Dry Wall e pin-
tura da divisória, R$16.300, e todo 
este trabalho, de má qualidade, teve 
de ser refeito por conta do mofo e 
das goteiras em pequenas divisórias 
de madeiras e que não foi aprovado 
pelo Conselho de Psicologia. Os gas-

tos da gestão atual para refazer tudo o 
que tinha sido feito foi de R$15.526,06.

A clínica-escola oferecerá atendi-
mentos, como psicodiagnóstico, psi-
coterapia, apoio psicológico grupal, 
dificuldades na aprendizagem e orien-
tação profissional, voltados a crianças, 

adolescentes, adultos, casais e famílias.
A partir de agosto, o serviço de aten-

dimentos psicológico será prestado 
gratuitamente a toda a população in-
teressada. Informações sobre triagem 
serão divulgadas em breve para aten-
dimento psicológico gratuito.

Diante da crise pela qual vem pas-
sando o Brasil, a Reitoria da Fun-
dação Santo André tem reunido 
esforços e buscado alternativas no 
sentido de superar este difícil mo-
mento.

Na última reunião o Conselho 
Universitário (Consun), realizada 
em 15 de junho, foi aprovado nova 
redação para o artigo 3o da Reso-
lução do Consun 003/15 que, entre 
outras propostas, visa discutir as 
condições para o funcionamento de 
diversos cursos.

Ações
Com base nas discussões do Con-

sun, serão abertas mesas de nego-
ciação para debater as condições 
específicas dos cursos e eventuais 
mudanças nos mesmos. Além dis-
so, ampliar a política de captação de 
alunos implantada em 2014 e que 
permitiu o crescimento em quase 
10% nas matrículas, contando com 
a participação dos cursos e da co-
munidade.

Resolução 
promove

 adequações 
em cursos

O curso atende as necessidades 
de aprimoramento profissional 
e contribuir para a formação de 
profissionais comprometidos 
com o bem-estar social.
Esta pós-graduação segue a tra-

dição de qualidade na educação 
superior, com o objetivo de for-

Em 13 de junho, o filósofo italia-
no Domenico Losurdo palestrou 
no auditório da FAFIL, que esta-
va completamente lotado, sobre 
Marx e o Balanço do Século XX. 

O evento marcou também o lan-
çamento de suas duas  obras mais 
recentes: A Luta de Classes - Uma 
História Política e Filosófica e 
Marx e o Balanço Histórico do Sé-
culo XX, pela Editora Boitempo. 

Domenico Losurdo 
lota auditório 

Filósofo palestra em auditório lotado

FSA 53 anos
No último dia 19 de junho a FSA completou 53 anos.

São décadas de tradição e qualidade no ensino. Parabéns!


