
 Boletim Informativo do Centro Universitário Fundação Santo André     -   Ano I   -  Número 4    -  Outubro de 2014

     O Reitor da Fundação Santo 
André, Prof. Dr. José Amilton de 
Souza e a Pró-Reitora de Gradua-
ção (PROGRAD), Profa. Dra. Ma-
ria Elena de Gouvêa, estiveram em 
Brasília na última quarta-feira, dia 
24 de setembro, nos Ministérios da 
Educação (MEC) e da Cultura. Os 
professores participaram de várias 
reuniões com secretários e asses-
sorias destes ministérios, com ob-
jetivo de estabelecer relações com 
estas instituições, a fim de viabilizar 
a inserção da Fundação no sistema 
ProUni (Programa Universidade 
para Todos) e Pronatec (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego), além da possibili-
dade de firmar parcerias para proje-
tos que envolvam a Fundação com a 
comunidade local. 

Reitoria vai a Brasília com novas propostas para FSA

Faculdade Aberta da FSA recebe 2 mil estudantes 

     Temos o prazer de anunciar à co-
munidade acadêmica o lançamento 
do Portal da FSA a partir deste mês. 
O site atende aos novos padrões 
tecnológicos e está voltado para os 
nossos cursos e serviços, funcio-
nando nos mais diversos dispositi-
vos. Ressaltamos que o Portal não é 
um produto acabado, e sua atualiza-
ção é algo constante. Por isso, con-
tamos com o apoio de todos para 
melhorá-lo a cada dia, por meio de 
sugestões ou críticas, respondendo 
ao formulário do novo Portal FSA. 

Novo Portal da  
Fundação Santo André

     
     O Vestibular Unificado da Fun-
dação Santo André e Faculdade de 
Medicina do ABC tem uma nova 
opção aos vestibulandos. Trata-
-se do curso de Serviço Social, que 
será oferecido pela Fundação Santo 
André a partir de 2015. As inscri-
ções estão abertas até o dia 14 de 
novembro, diretamente no campus 
universitário, e até o dia 12 de no-
vembro, às 14h, pela internet. As 
duas instituições oferecem 4.6 mil 
vagas nas diversas áreas do conhe-
cimento.

Vestibular Unificado  
oferecerá o curso de 

“Serviço Social”

     O Programa Faculdade Aberta da 
Fundação Santo André recebeu a vi-
sita de aproximadamente 2 mil alu-
nos da rede pública do município. O 
evento aconteceu em parceria com a 
Prefeitura de Santo André, Secreta-
ria da Educação, Guarda Municipal, 
Departamento de Trânsito e Secre-
taria de Relações Institucionais e 
Projetos Especiais. Várias escolas da 
região elogiaram a Faculdade Aber-
ta, por conta da possibilidade de os 
estudantes conhecerem os cursos 
oferecidos, o campus universitário 
e também o Colégio da Fundação. 
Ao final do tour, os alunos puderam 
ir ao Colégio, onde aconteceu uma 
apresentação com um DJ, havendo 
uma distribuição de brindes e lan-
ches. 

     A Vice-Reitora da Fundação San-
to André, Profa. Dra. Leila Moda-
nez, participou, na sexta-feira, dia 
19 de setembro, de uma entrevista 
no “Programa Joaquim Alessi”, que 
foi exibida no canal 14. A profa. 
Leila falou sobre a divulgação do 
Vestibular Unificado 2015 da FSA e 
FMABC, dentro da perspectiva de 
uma política permanente de cap-
tação de alunos. A matéria poderá 
ser vista no canal do youtube no en-
dereço: https://www.youtube.com/
user/joaquimalessi.

Fundação Santo André  
é destaque na TV

     

     Os alunos do 1º B do Curso de 
Direito da Fundação Santo André 
organizaram um debate para Go-
vernador do Estado de São Paulo, 
com apoio da Reitoria e da Câma-
ra Municipal de Santo André. O 
evento foi realizado com sucesso 
e contou com os seguintes parti-
cipantes: Gilberto Natalini (PV), 
Wagner Farias (PCB), Raimundo 
Sena (PCO), além do Prof. Ricar-
do Alvarez (Psol), representando 
Gilberto Marigoni (Psol), e Edu-
ardo Tadeu (PT), substituindo 
Alexandre Padilha. O evento lo-
tou a Casa Legislativa e chamou a 
atenção da imprensa local.

Debate é realizado  
com sucesso

     "Não jogar lixo no chão" pare-
ce uma recomendação óbvia, mas 
muita gente ainda desrespeita essa 
máxima, o que traz consequências 
desastrosas para o meio ambien-
te. Nessa perspectiva, a Reitoria 
convida toda a comunidade para 
uma ação de conscientização am-
biental, respeitando o recipiente de 
cada lixo consumido. Além disso, 
o campus conta com um novo pai-
sagismo, com a volta do serviço de 
jardinagem do profissional Edson 
Vido. A isto, somam-se as pinturas 
das guias e as novas demarcações do 
estacionamento.    

Fundação está  
mais limpa

     Desde o início deste mês, o Xerox 
da FAFIL foi deslocado para o lugar 
onde antes funcionava o Diretório 
Acadêmico Honestino Guimarães. 
Com a mudança, o DA voltou ao 
seu local antigo e espaçoso, onde, 
historicamente, sempre esteve, e 
que só foi possível após a derruba-
da do muro.

Deslocamento da Xerox

     Os alunos da Fundação Santo 
André mostraram suas habilidades 
no Campeonato de Xadrez, orga-
nizado pelo Diretório Acadêmico 
Honestino Guimarães no sábado, 
dia 20 de setembro. Todos os parti-
cipantes foram premiados.

 Campeonato de Xadrez

Alunos assistiram palestras e conheceram todo o campus universitário

Reitor do Centro Universitário Prof. Dr. José Amilton informa que FSA poderá ter ProUni


