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Fundação Santo André anuncia 
modernização administrativa 

A Fundação Santo André 
anunciou na tarde da última sex-
ta-feira, dia 13 de fevereiro, as 
inovações administrativas e tec-
nológicas para toda a comunida-
de acadêmica. 

Trata-se do Projeto Atender 
FSA – Modernização Adminis-
trativa, que tem como objetivo 
a capacitação de funcionários 
técnico-administrativos e a im-
plantação de novas tecnologias, 
visando ao melhor atendimento 
dos alunos. 

As novidades anunciadas são 
a criação da Secretaria Técnica, 
que vai se transformar em Secre-
taria Acadêmica, unificando todo 
o trabalho interno de todas as se-
cretarias das unidades. 

Também haverá a criação da 
Praça de Atendimento de Alunos, 
que será um posto permanente de 
atendimento aos alunos.

O reitor do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, Prof. 
José Amilton de Souza, dá boas 
vindas aos alunos.

“A FSA está de braços aber-
tos para receber todos os alunos 
ingressantes, professores e vete-
ranos. Temos uma qualidade in-
discutível e uma reputação junto 
à sociedade e também no Gran-
de ABC. Queremos recebê-los 
com todo o carinho, pois a Fun-
dação tem que ser um espaço de 
construção do saber, um local de 
compartilhar conhecimento; de 
formar cidadãos; um espaço de 
trocas e de vivências; um espaço 
de formação e também de pro-
fissionalização das pessoas. Boas 
vindas a todos”.

Reitor  recepciona 
alunos da FSA

A Fundação Santo André reali-
zou, no último dia 5 de fevereiro, a 
Aula Magna com a profa. Luiza He-
lena da Silva Christov, da UNESP, 
com o tema “Mestres no Século 
XXI”. 

O evento marcou o início do ano 
letivo dos professores da instituição 
e serviu como motivação para os 
trabalhos com os novos alunos que 

deverão ingressar nos cursos.
A mesa foi composta pelo reitor, 

prof. José Amilton de Souza, pela 
pró-reitora de graduação, profa. Ma-
ria Elena Gouvêa, e pela palestrante, 
profa. Luiza Helena da Silva Chris-
tov. O reitor agradeceu a comunida-
de pelo empenho durante a gestão 
da nova reitoria e pelos elogios re-
cebidos pelos técnicos do Conselho 
Estadual de Educação (CEE), que 
compareceram ao campus no último 
dia 4 de fevereiro para o recredencia-
mento da instituição. 

Aula Magna inaugura Ano  
Letivo aos professores

A equipe do Centro de Informa-
ção (CI), orientada pelo pró-reitor 
da Proppex, Maurício Magro, e 
com o coordenador do CI, prof. 
Renato Carioca, implantaram o sis-
tema TOTVS, com a finalidade de 
aprimorar todo o sistema de gestão 
educacional. Com a implantação 
deste sistema, é possível os alu-
nos se matricularem online, assim 
como ter acesso a novos serviços 
administrativo-acadêmicos e ins-
titucionais. A primeira experiência 
acontece neste semestre, com a re-
matrícula online.

Matrículas online

No fim do mês de janeiro, foi 
instalada uma faixa de pedestre 
elevada na rua que liga o prédio da 
FAFIL ao Anexo I.  A faixa elevada 
é uma mistura de lombada (ondu-
lação transversal), com elevação e 
descida, e faixa de pedestre no cen-
tro. 

A finalidade da obra é a de au-
mentar a segurança dos pedestres 
e facilitar a locomoção de pessoas 
com mobilidade reduzida ou defi-
ciência física.

Construção de 
faixa elevada

Cerca de 600 alunos ingressan-
tes nos cursos de Engenharia da 
FAENG, divididos entre o período 
matutino e noturno, concluíram o 
curso de Pré-Cálculo. Foram 80 ho-
ras de aula e, segundo o coordena-
dor deste projeto, Prof. Me. Sidney 
de Castro, “o objetivo é o de nivelar 
o conhecimento em matemática, 
para que os alunos não tenham di-
ficuldades na matéria e possam se 
desenvolver plenamente no curso 
de Engenharia”.

Rodrigo Cesar Vertulo, estu-
dante de Engenharia Eletrônica da 
FAENG, é criador do blog Labora-
tório de Eletrônica, cujo objetivo 
é ajudar estudantes de engenharia 
eletrônica por meio de textos e vi-
deoaulas. 

O aluno de engenharia é ainda 
autor de dois e-books. Conheça o 
blog do aluno: www.labdeeletroni-
ca.com.br e o canal de vídeos em 
<youtube.com/user/rvertulo>.

Alunos concluem 
curso Pré-Cálculo

Blog ajuda alunos 
de Engenharia

Reitor da Fundação, Prof. José Amilton, destaca a melhoria na qualidade do atendimento ao público

Luiza Helena da Silva Christov palestra aos professores-coordenadores na FAFIL


