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Fundação faz parceria com o
     Uma ótima notícia para toda a 
comunidade acadêmica da Funda-
ção Santo André foi concretizada no  
dia 20 de outubro, data em que foi 
assinada uma parceria com o Google 
Acadêmico. A partir de 2015, todos 
os alunos, professores e funcionários 
técnicos-administrativos poderão 
ter um e-mail personalizado da Fun-
dação. 
     Antes, somente os funcionários 
da instituição tinham este privilégio 
que, a partir do ano vem, estará dis-
ponível a todos. Além disso, os pro-
fessores poderão usufruir de novos 
aplicativos da plataforma para ilus-
trar as suas aulas, como chats, video-
conferências e preparação específica 
de aulas, entre outras novidades.

Reitoria assina contrato com a Google e toda a comunidade acadêmica poderá usufruir dos benefícios em 2015

FSA investe em tecnologia 
para melhor atendimento

Funcionários técnicos administrativos recebem treinamento do sistema TOTVS

     O Setor do Centro de Informa-
ção (CI) do Centro Universitário 
Fundação Santo André treinou os 
funcionários técnico-administrati-
vos da Instituição para a utilização 
do novo sistema de gestão educa-
cional TOTVS .    
     O novo sistema proporcionará 
mais agilidade no atendimento e se-

rão disponibilizados novos serviços 
on line para toda a comunidade. 
     O treinamento envolveu todos 
os funcionários técnicos-adminis-
trativos das três Unidades da Fun-
dação (FAECO, FAFIL e FAENG) e 
os funcionários da Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD).

     No último dia 17, dezenas de estu-
dantes realizaram uma ação de solida-
riedade ao participarem da campanha 
em prol do GRAACC. Na oportuni-
dade, os estudantes colaboraram ao 
doar seus cabelos para a entidade. O 
evento aconteceu com o apoio da Rei-
toria e dos Diretórios dos Estudantes 
do Centro Universitário.

Alunos aderem
à campanha em 
prol do GRAACC

Alunos cortaram cabelos voluntariamente

FSA apresenta 
seus projetos para 

a comunidade
     Um dos eventos mais importantes 
realizados no mês de outubro foi o 
VIII SAPEX (Simpósio de Ativida-
des de Pesquisa e Extensão), promo-
vido pela Reitoria e organizado pela 
PROPPEX (Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação, Pesquisa e Extensão), 
no dia 18 de outubro. 
     O evento aconteceu sob o tema 
“Novos Rumos para a Pesquisa na 
FSA”, e divulgou os trabalhos desen-
volvidos pelo corpo docente.
     No mesmo dia aconteceu o IV 
Encontro PIBID (Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência). 
     Os dois projetos fizeram parte da 
1ª Semana de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, da Prefeitura Municipal de 
Santo André.



Fundação colabora  
com ações sociais

Inscrições para o Vestibular Unificado
2015 da FSA e FMABC vão até o dia 14
     As inscrições para o Vestibular 
Unificado 2015 da Fundação Santo 
André e Faculdade de Medicina do 
ABC vão até o próximo dia 14 de no-
vembro. Quem optar por se inscre-
ver pela internet, deverá fazê-lo até 
o dia 12 de novembro, às 14h, pela 
internet, ou diretamente no campus 
até o dia 14.  As duas instituições ofe-
recem 4,6 mil vagas, em várias áreas 
do conhecimento. 
Graduação em Serviço Social - O 
Centro Universitário Fundação San-
to André oferece a partir de 2015 o 
novo curso de Serviço Social. Mais 
informações acesse o site: www.fsa.
br. Estudantes visitam Campus e recebem informações sobre os cursos e do Vestibular Unificado durante a Faculdade Aberta no mês de agosto

Casa Amarela foi iluminada com a cor rosa durante o mês de outubro
     O mês de outubro foi especial 
para a Fundação Santo André na 
colaboração de ações sociais, como 
o Outubro Rosa. Neste mês, o patri-
mônio histórico andreense, a Casa 
Amarela, foi toda iluminada na cor 
rosa. A campanha é realizada por 

meio da AFFUSA (Associação dos 
Funcionários da Fundação San-
to André), junto com Reitoria da 
Fundação e a Prefeitura Municipal, 
com o objetivo de alertar as mulhe-
res quanto aos riscos do câncer de 
mama.

Campus propicia 
variação de  
temperatura

     O campus da Fundação interfe-
re diretamente na temperatura da 
região. Isto ficou constatado no tra-
balho dos alunos de Geografia reali-
zado no dia 18. O trabalho foi super-
visionado pela Profa. Maria Glória 
da Silva Castro, que verificou uma 
diferença de 3 graus célcios, da rua 
da entrada da FSA até o interior do 
campus.

Estudantes realizam pesquisa no campus

Colégio realiza 
Mostra Cultural 
e Dia do Amigo

     O Colégio da FSA realizou no sá-
bado, dia 18, uma festa de integração 
escola-comunidade na Mostra Cul-
tural. O evento apresentou trabalhos 
feitos pelos alunos, envolvendo as 
artes plásticas, utilizando-se de car-
tazes, com pinturas e um show musi-
cal, com a banda Junkie.  No mesmo 
dia, aconteceu o Dia do Amigo.

Banda Junkie toca durante a Mostra Cultural 
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