
 
 

Boletim 03 

 

1) Fundação Santo André e Faculdade de Medicina do ABC oferecem 4,6 mil 

vagas 

As inscrições para o Vestibular Unificado 2015, da Fundação Santo André e da 

Faculdade Medicina do ABC, estão abertas até o dia 14 de novembro, podendo ser 

feitas diretamente no campus universitário, e até o dia 12 de novembro, às 14h, pela 

internet. As duas instituições oferecem 4.600 mil vagas nas áreas de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Exatas, Engenharias, Humanas e Tecnologias. Os vestibulandos 

podem se inscrever mediante o pagamento de R$ 30 para o candidato que somente 

utilizar a nota obtida no ENEM até o ano de 2014, R$ 40 para quem optar somente pela 

prova, e R$ 50 para quem decidir pelas duas opções. 

 

2) Fundação abre as portas a estudantes do Ensino Médio 

O Centro Universitário Fundação Santo André esteve de portas abertas, nos dias 3 e 4 

de setembro, em parceria com a Prefeitura de Santo André e as escolas públicas da rede 

estadual de ensino. Nesses dias, com a participação de alunos da FSA, recepcionamos 

2.000 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, com o objetivo de apresentar a eles todos 

os cursos oferecidos pela instituição. O evento aconteceu de forma interativa e de modo 

que os alunos puderam conhecer os espaços acadêmicos do Centro Universitário. Na 

FAFIL e na FAECO houve palestras e, na FAENG, os estudantes visitaram seus 

laboratórios. O encerramento do evento aconteceu no Auditório do Colégio, onde houve 

uma apresentação cultural, a distribuição de brindes institucionais e lanches. 

 

3) CONSUN aprova a oficialização da participação no Sistema Federal de Ensino 

O Conselho Universitário aprovou, por 25 votos a favor, 2 contra e 3 abstenções, a 

oficialização da Fundação Santo André ao Sistema Federal de Ensino, pré-requisito para 

a adesão ao PROIES - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 

Instituições de Ensino, em reunião realizada na última quinta-feira de agosto, dia 28. A 

pauta do dia mobilizou todos os conselheiros para a votação que viabiliza a mudança de 

avaliação do CEE - Conselho Estadual de Educação para o MEC - Ministério da 

Educação. 

 

 

 



 
 

4) FAECO completa 60 anos e promete novos cursos 

A Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas - FAECO, a primeira escola de 

ensino superior de Economia da região do ABC completou o “Jubileu de Diamante” no 

último dia 25 de agosto. São 60 anos de história de uma das mais antigas faculdades da 

região, onde já se formaram mais de 12 mil profissionais, que colaboraram diretamente 

para o desenvolvimento do ABC e de todo o país. As comemorações do jubileu 

aconteceram por meio de uma sessão solene, com a presença de autoridades, exibição 

de dança, encontro musical, exposições e homenagem aos professores e alunos. 

 

5) ABC sedia I Encontro da AIMES-SP em busca de alternativas e soluções para a 

educação 

Representantes de 33 Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São 

Paulo reuniram-se nos dias 29 e 30 de agosto no I Encontro da AIMES-SP. Na 

oportunidade, debateram propostas para a melhoria da qualidade da educação. 

Estiveram presentes os representantes das duas instituições municipais da região do 

ABC. O Encontro aconteceu na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com a 

presença do reitor prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, que preside a associação. O prof. Dr. 

José Amilton de Souza participou do evento na qualidade de reitor do Centro 

Universitário Fundação Santo André e membro do Conselho Deliberativo da AIMES-

SP; acompanhado da profa. Dra. Maria Elena de Gouvêa, Pró-Reitora de Graduação.  

 

6) Fundação realiza parcerias com sindicatos  

A Reitoria assinou parcerias na tarde do dia 24 p.p., com quatro sindicatos da região, 

que podem beneficiar centenas de alunos matriculados, ou mesmo para os próximos 

estudantes que irão ingressar em 2015. Os Sindicatos dos Metalúrgicos, Bancários, 

Engenheiros e das empresas de Factoring e de Arquitetura e Engenharia e Engenharia 

Consultiva (SEAAC) já podem usufruir de 10% de descontos nas mensalidades de todos 

os cursos de graduação, pós-graduação e do Colégio da Fundação Santo André. 

 

7) Reitoria recebe membros da Central Única Dos Trabalhadores 

A Reitoria do Centro Universitário Fundação Santo André recebeu na Casa Amarela, no 

dia 3 de julho, o Sr. Pérsio Plensak, Assessor Nacional de Formação, e o Sr. José 

Celestino Lourenço (Tino), Secretário Nacional, ambos da CUT – Central Única dos 

Trabalhadores. A pauta da reunião versou sobre a abertura de diálogo na perspectiva do 

estabelecimento de futuras parcerias e convênios entre a FSA e a CUT, no âmbito da 

capacitação dos trabalhadores. 



 
 

8) Semanas Culturais agitam o Campus Universitário 

A última semana de agosto mobilizou todo o Campus Universitário da Fundação Santo 

André. Foram realizadas seis Semanas Culturais voltadas a alunos de diversos cursos da 

FAECO, FAFIL e FAENG. As atividades foram distribuídas pelas três Unidades e 

também ocuparam o Auditório do Colégio, com palestras, debates, oficinas, teatro, 

vídeos, dança e música. Na FAFIL, foram realizadas as Semanas Culturais de Química, 

Letras, Direito e Psicologia; na FAECO aconteceu a Semana Cultural de Ciências 

Econômicas e, na FAENG, ocorreu a Semana Cultural das Engenharias com uma 

programação com mais de 80 palestras. Acompanhe no site a cobertura de todos os 

eventos. 

 

9) Estudantes derrubam muro para reconstrução de novos espaços estudantis 

Dezenas de estudantes da FAFIL - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras derrubaram 

o muro na tarde de sábado do dia 9 de agosto, onde anteriormente funcionava o 

Diretório Acadêmico Honestino Guimarães. O ato representou um gesto símbolo da 

retomada do diálogo da reitoria com a comunidade discente, integrando os estudantes ao 

espaço que sempre foi utilizado por eles para a articulação política, cultural, artística e 

social, desde a criação do Diretório Acadêmico. 

 

10) Fundação forma a primeira turma do PARFOR 

A Fundação Santo André formou a primeira turma do Programa Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica - PARFOR, no último dia 18 de 

agosto. Participaram da Colação Solene 59 formandas da turma de Pedagogia da 

Fundação Santo André, que receberam o diploma superior, num ato de reconhecimento 

quanto à função que já exerciam há anos no magistério. Esta primeira turma teve início 

em 2011, e contou com bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para professores, 

concedidas pela Capes, visando à formação inicial e continuada destinada a professores 

em exercício que não possuíam a primeira licenciatura requerida para lecionar no 

Ensino Básico do sistema público de ensino. 

 

 

Equipe da Reitoria da Fundação Santo André 


