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Ouvidoria é o mais novo canal 
de comunicação da Fundação

Em 11 de maio, a Fundação 
Santo André deu início às ati-
vidades da Ouvidoria. Este é o 
mais novo canal de comunica-
ção da Instituição com toda a 
comunidade.
"A Ouvidoria da Fundação tem 

como objetivo ser um órgão que 
promove e defende os direitos 
dos alunos, dos funcionários, 
sejam docentes ou técnico-ad-
ministrativos, e da comunidade 
externa, em suas relações com 
a Instituição", conta a ouvidora, 
professora Hermínia Moraes 
dos Santos.
A Ouvidoria recebe as manifes-

tações e encaminha às unidades 
responsáveis, cobrando solu-
ções e respondendo ao cidadão 
dentro de um prazo previamente 
estabelecido.

Grupo de El Salvador 
vem conhecer o PIBID
Uma comitiva de professores 

de El Salvador e da Universida-
de Federal do ABC visitou a Fun-
dação Santo André, no dia 14 
de abril, para conhecer o PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência), do Go-
verno Federal. O grupo foi rece-
bido pelo reitor, Prof. José Amil-
ton de Souza, e pela Assessora 
de Gabinete da Reitoria, Profa. 
Mirna Busse Pereira. Em segui-
da, os docentes participaram de 
uma palestra sobre o Programa 
no Auditório da FAFIL.
Faziam parte da comitiva o 

prof. Luiz Armando Gonzalez, 
do Ministério da Educação de 
El Salvador, e Blanca Rosa,         
coordenadora dos professores 
da Universidad Centroamerica-
na José Simeón Cañas. Pela 
Federal do ABC, compareceram 
os coordenadores de área do PI-
BID: Francisco Bezerra, Miriam 
Pacheco e Fernanda Franzolin.

Biólogos da FSA no 
Instituto Pasteur

Diversos recém-formados do 
curso de Ciências Biológicas da 
FSA foram aprovados - inclusive 
muitos em primeiro lugar, no con-
corrido processo seletivo público 
do Programa de Aprimoramento 
Profissional do Instituto Pasteur.  
Os ex-alunos aprovados foram: 

Jaine Gonçalves Garcia, Karla 
Moya Oliveira, Nicole Lona Alves 
Nascimento, Pâmela dos San-
tos Andrade, Rachel Scardelatto 
Barg, Rodolpho Rodrigues e De-
bora Pereira dos Santos.
A Fundação parabeniza todos 

esses alunos pela conquista!

Comunidade debate “Amazônia Desconhecida” na FAECO
Em 15 de abril, foi exibido o 

filme "Amazônia Desconheci-
da", no Auditório da FAECO 
(Faculdade de Ciências Econô-
micas e Administrativas) para a               
comunidade acadêmica. Após 
o filme, houve um debate com 
a presença de um dos direto-
res, Eduardo Rajabali, e me-
diado pelo prof. Mauro Araú-
jo de Souza. O debate tratou 

das ocupações na Amazônia 
e o papel da tecnologia e da 
educação no processo de de-
senvolvimento da sociedade. 
Antes do evento, o diretor do 
filme e o prof. Mauro foram re-
cebidos na Casa Amarela pelo 
reitor do Centro Universitário, 
prof. José Amilton de Sou-
za. Em breve, o vídeo deste          
debate estará no site da FSA.

 
Arquiteto Flávio Villaça palestra 

em auditório lotado na FAFIL
Os estudantes dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, 

entre outros, lotaram o Auditório da FAFIL (Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras) em 15 de abril, para assistirem 
à palestra do renomado arquiteto Flávio Villaça, que falou 
sobre o espaço urbano aos presentes.
O arquiteto não visitava a região do ABC desde a década 

de 1960, quando foi o orientador técnico do primeiro Plano    
Diretor da cidade de São Bernardo do Campo.

Ouvidora da Fundação Santo André, Profa. Hermínia Moraes dos Santos

Diretor Eduardo Rajabali

Comitiva é recebida na Casa Amarela

Flávio Villaça durante palestra 

ouvidoria@fsa.br

www.fsa.br/ouvidoria

4979-3439

Segunda a sexta, das 10h30 às 19h30
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