
 
 

Boletim da Reitoria nº 01 

 

Este boletim inaugura uma forma de comunicação permanente entre Reitoria e 

comunidade da FSA. Esperamos, com ele, democratizar as informações das ações em 

curso. 

 

1) Cumprindo compromissos de campanha: corte de 15% nos vencimentos da 

Reitoria e gestão representativa 
A reitoria cortou 15% dos vencimentos de seus membros (Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-

Reitores) como medida de contenção de gastos. A ação, parte integrante do programa de 

governo desta gestão, decorreu da frágil situação econômico-financeira porque atravessa 

a instituição e foi aprovada no CONDIR nº 110 (vide ata). 

Outro compromisso de campanha realizado por esta gestão, foi a indicação dos três pró-

Reitores sendo um de cada faculdade. A medida reconhece a diversidade unidades e 

busca aprofundar os vínculos internos. 

 

2) Semana da Reconciliação 
Em meados de abril a FSA implantou uma semana de "Reconciliação", buscando 

reincorporar ex-alunos aos seus quadros, através de um mecanismo desburocratizado no 

tratamento de pendências com mensalidades. 

A semana resultou em mais de 160 renegociações exitosas, apesar do pequeno tempo de 

duração devido às questões legais. 

 

3) FSA participa de criação da AIMES-SP 
O reitor da Fundação Santo André, prof. Dr. José Amilton de Souza, compõe a diretoria 

da Associação de Instituições Municipais (AIMES-SP), criada no dia 29 de maio 

passado. A presidência da associação é de Marcos Sidnei Bassi, reitor da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (USCS). A criação da entidade, assim como a 

composição de seus integrantes, foi oficializada durante o VI Fórum das Instituições 

Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo, nas dependências do Conselho 

Estadual de Educação, em São Paulo (clique). 

 

 

 

http://www.fsa.br/santoandre/upload/arquivo/ATA%20110%20CONDIR.pdf
http://www.fsa.br/conteudo/index.asp?pagina=noticias_interno&c=7&s=9&id=1993


 
 

4) Planejamento Estratégico 
Realizou-se, neste mês de junho, um Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

convocado pela Reitoria. Foram elencadas situações desfavoráveis para a retomada do 

crescimento da FSA, assim como suas vantagens competitivas. Identificados atores 

envolvidos e possibilidades existentes. O debate foi muito rico e, apesar das 

dificuldades vividas pela instituição, traçou-se um plano de recuperação e impulso das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

Num segundo momento este planejamento foi levado para as unidades. Em breve, após 

a formatação final do PES, faremos a divulgação para toda a comunidade. 

 

Santo André, julho de 2014 

 

Equipe da reitoria 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

 


