
 
 

  

Boletim Nº 02 

 

1) Volta às aulas 

Estamos contentes por receber, neste mês de agosto, nossos alunos e professores, por 

conta do reinício das atividades acadêmicas, após o tão merecido período de férias. 

Esperamos que todos tenham aproveitado bastante os momentos de lazer para que 

possamos ter um bom andamento dos trabalhos referentes ao segundo semestre. 

 

2) Operação FSA e Prefeitura retiram 12 caminhões de entulho do campus 

A Fundação em conjunto com a Prefeitura Municipal, retiraram 12 caminhões de 

entulho no campus do Centro Universitário. A limpeza aconteceu na última sexta-feira, 

dia 25 de julho, na operação “Cata Entulho”. Esta é a segunda ação de limpeza do 

Campus Universitário, realizada em parceria com a Fundação e a Prefeitura, desde que a 

reitoria tomou posse em abril deste ano. 

 

3) Fundação faz parcerias com sindicatos locais 

A Instituição assinou parcerias, na última quinta-feira, dia 24 de julho, com quatro 

sindicatos da região, que vão beneficiar centenas de alunos matriculados, e também 

aqueles 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 desconto nas mensalidades de todos 

os cursos de graduação, pós-graduação e do colégio da Fundação Santo André. (Clique) 

 

4) V SIPAT aconteceu na última semana 

Foi realizado na última semana de agosto, o V SIPAT (Semana de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho da Fundação Santo André), voltado para os professores e os 

funcionários técnico-administrativos. O evento aconteceu por meio de palestras, e foi de 

suma importância para que toda a comunidade, pois obteram conhecimentos das 

questões relativas à segurança de trabalho. Ele foi realizado no auditório da FAFIL, 

durante a semana, pela manhã e à tarde. 

 



 
 

5) Fundação reforma banheiros  

Os banheiros da Fundação Santo André estão sendo reformados para oferecerem mais 

comodidade aos alunos. A primeira etapa de mudanças ocorreu nos sanitários da 

FAECO (Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas), que ganharam novos 

pisos, saboneteiras e suportes para papel, além da reforma de algumas bancadas de 

granito que foram instaladas. Em breve, todos os banheiros das demais unidades, 

incluindo também o colégio, serão reformados para atenderem da melhor forma possível 

toda a comunidade discente.  

 

6) Emenda do Congresso Nacional pode perdoar divida da Fundação  

A Reitoria do Centro Universitário Fundação Santo André se mobilizou, no último mês, 

para a adesão da Instituição ao Proies (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento das Instituições de Ensino), o que possibilitaria o perdão da dívida de 

quase R$ 100 milhões da entidade junto à Receita Federal. Tal adesão poderá se 

concretizar por meio de emendas apresentadas à Medida Provisória 651, que será 

apreciada a partir do dia 5 de agosto no Congresso Nacional. A aprovação da Medida 

beneficiaria até 77 instituições municipais de ensino superior de todo o país.  

  

Equipe da Reitoria da Fundação Santo André 

  

 

 

 

 


