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Fundação e Medicina ABC estão 
com as inscrições abertas 

As inscrições para o Vestibu-
lar Unificado 2016 da Fundação 
Santo André e Faculdade de 
Medicina do ABC vão até o pró-
ximo dia 6 de novembro. 
As duas instituições tradicio-

nais da região oferecem 4,6 mil 
vagas nas áreas das Ciências 
Biológicas e da Saúde, Exatas, 
Engenharias, Humanas e Tec-
nologias. Todos os cursos con-
tam com um corpo docente com 
mais de 70% de seus professo-
res qualificados como mestres 
e doutores. 
Os vestibulandos podem se 

inscrever mediante o pagamen-

to de R$ 30 para o candidato 
que somente utilizar a nota obti-
da no ENEM; R$ 40 para quem 
optar somente pela prova, e 
R$ 50 para quem decidir pelas 
duas opções. 
A prova será realizada no dia 

8 de novembro de 2015, no 
campus do Centro Universitá-
rio, com início às 9h (a abertu-
ra dos portões será às 8h), no 
local indicado no comprovante 
de inscrição, e terá duração de 
3 horas. 
Mais informações em no site da 

Fundação em www.fsa.br.

Profa. Leila Modanez 
é eleita para Reitoria

FSA na campanha 
do Outubro Rosa

A Casa Amarela transformou-
-se na "Casa Rosada" à noite. 
Isso porque ela está sendo toda 
iluminada na cor rosa, em alusão 
à campanha Outubro Rosa. 
As ações estão sendo realiza-

das por meio da AFFUSA (As-
sociação dos Funcionários da 
Fundação Santo André), com o 
objetivo de alertar as mulheres 
sobre a importância de se pre-
venir contra os riscos do câncer 
de mama.

FSA participa de 
encontro das AIMES

Nos dias 17 e 18 de setembro, 
o Pró-Reitor de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão, Prof. Mau-
rício Magro, participou do IV En-
contro Educacional da AIMES-
-SP (Associação das Instituições 
Municipais de Ensino Superior 
de São Paulo), representando a 
Reitoria. Nesse encontro, foram 
discutidos os problemas em co-
mum das AIMES do Estado de 
São Paulo.

A Fundação Santo André, por 
meio dos alunos do 2º ano de 
Ciências Biológicas e o Prof. 
Luiz Afonso, realizou, em 18 de 
outubro, o IV Biciclando ABC. O 
evento aconteceu com o objeti-
vo de promover a ação coletiva 
e educativa, visando à discus-
são sobre mobilidade urbana.

Fundação realiza 
IV Biciclando ABC 

App auxilia pessoas 
com deficiência

Auxiliar as pessoas que não con-
seguem se deslocar até uma ba-
lança: esse foi o ponto de partida 
para a criação de um aplicativo 
que mede massa corporal, sem 
ser necessário se pesar, idealiza-
do por Rodrigo Vertulo, estudante 
de Engenharia Eletrônica, e Victor 
Vieira, de Engenharia de Compu-
tação. Os dois alunos desenvolve-
ram o ChiloApp, um aplicativo para 
sistemas Android e iOS, cuja pro-
posta é a de permitir que seus usu-
ários obtenham uma estimativa de 
suas massas corporais, utilizando-
-se apenas de uma fita métrica e 
seus dispositivos móveis.

Biciclando mobilizou dezenas de pessoas

Profa. Leila Modanez foi eleita pela Comunidade Acadêmica

Estudantes Rodrigo e Victor 

Casa Amarela em tons rosas

A reitora em exercício, Profa. Leila 
Modanez, foi eleita pela Comuni-
dade Acadêmica, em consulta re-
alizada entre os dias 5 e 10 de ou-
tubro, quando obteve 70,56% dos 
votos válidos. Na segunda, dia 26, 
o Conselho Universitário aprovou 

a lista, contendo o seu nome, e a 
instituição encaminhou no último 
dia 3 de novembro ao prefeito de 
Santo André, Carlos Grana, que 
fará a nomeação oficial da nova 
gestão do Centro Universitário da 
Fundação Santo André.


