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Grana nomeia Profa. Dra. Leila 
Modanez como reitora do CUFSA

O prefeito de Santo André, Car-
los Grana, nomeou a Profa. Dra. 
Leila Modanez como reitora do 
Centro Universitário Fundação 
Santo André, no último dia 11 de 
novembro. A oficialização de Leila 
aconteceu no gabinete do prefeito, 

com a presença das professoras 
Verenice Garcia Abdulmacih e 
Maria Elena Gouvêa e do asses-
sor especial de Gabinete, Carlos 
Augusto. O edital da nomeação 
foi publicado no dia 12 de no-
vembro, no DGABC.

Estudantes da Fundação vão à 
final de torneio de Apps

Vestibular Agendado 2016 
Inscrições já estão abertas

Começa neste mês de dezem-
bro o Vestibular Agendado da 
Fundação Santo André (FSA) e 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC). Os vestibulandos 
têm até o dia 6 de fevereiro de 
2016 para se inscreverem em 
uma das mais tradicionais ins-
tituições de ensino da região. 
Juntas, as duas instituições 
oferecem mais de 30 cursos, 
distribuídos nas áreas de hu-
manas, exatas, engenharias, 
gestão de negócios, biologia 
e ciências da saúde. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
www.fsa.br.

Profa. Leila Modanez nomeada pelo prefeito Carlos Grana Alunos foram orientados pelo Prof. Me. Renato Carioca (Centro)
Um quarteto de estudantes do 
2o. ano de Engenharia de Com-
putação da Fundação Santo 
André é o único grupo universi-
tário brasileiro do sudeste, clas-
sificado para a final do Torneio 
Universitário de Apps da Améri-

ca Latina, o Tuapp.org. Sandra 
Takagi, Victor Ruotolo, Giovan-
ni Lima e Eduardo Portella, sob 
orientação do Prof. Me. Renato 
Carioca, são os responsáveis 
por levar o nome do Brasil e da 
FSA para a competição. 

Novembro azul
Em outubro, a Fundação Santo 
André aderiu à campanha “Ou-
tubro Rosa”, contra o câncer de 
mama, que é conhecida por todos. 
Em novembro, a instituição aderiu 
também ao “Novembro Azul”, uma 
campanha com o mesmo propósi-
to de conscientização, neste caso, 
contra o câncer de próstata.

IX SAPEX
O simpósio, coordenado pelo Prof. 
Dr. Vladimir Camillo, celebrou e so-
cializou vitórias institucionais, já que 
o evento promove a comunidade 
acadêmica para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisas e ativida-
des de extensão que envolvem pro-
fessores e alunos em trabalhos im-
portantes para toda a comunidade.

Pós-Graduação
A Fundação Santo André 
está, a partir deste mês de 
dezembro, com as inscrições 
abertas para os cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu 
(MBA e Especialização), que 
visam a atender à demanda 
do mercado profissional.

Colégio completa 
25 anos

O Colégio da Fundação Santo 
André completou 25 anos de 
existência no último sábado, 
dia 28 de novembro. A come-
moração aconteceu no audi-
tório do Colégio com a par-
ticipação de vários alunos e 
ex-alunos da instituição.


