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Vestibular Unificado 2015 da Fundação Santo André e 
Medicina ABC aumenta em 25% o número de inscritos
O Vestibular Unificado 2015 do 

Centro Universitário  Fundação 
Santo André e Faculdade de Me-
dicina do ABC foi realizado com 
sucesso no último dia 16 de no-
vembro. 

Em um momento de crise, no 
qual muitas universidades redu-
ziram o número de inscritos, cer-
ca de quatro mil candidatos com-
pareceram ao campus para um 
dos certames mais importantes 
do ABC, que este ano teve um au-
mento de 25% em relação ao ano 
passado.

Todos os alunos aprovados já foram 
convocados para efetuarem suas ma-
trículas. Acessem o site da FSA para 
mais informações.

A comunidade acadêmica da Funda-
ção Santo André ganhou um parceiro 
importante para as pesquisas acadêmi-
cas ou mesmo para o lazer. Trata-se da 
parceria com A Minha Biblioteca, um 
consórcio formado por quatro grandes 
editoras. Elas oferecem um pacote com 
3,4 mil livros  com as principais publica-
ções de diversas áreas de especialização.  
Mais informações, consultar a Bibliote-
ca da Fundação. Acesse.

A Reitoria do Centro Universitário 
Fundação Santo André, por meio da 
PROPPEX, apresentou à comuni-
dade acadêmica o novo sistema de 
gestão educacional, TOTVS, no dia 
17 de novembro.  

Em setembro, o Setor do Centro 
de Informação (CI) já havia treina-
do os funcionários para a utilização 
deste sistema. 

O professor da Fundação Santo 
André, Juarez Donizete Ambires, 
lançou o livro “Sobre Nós, Sobre 
África”, pela Editora Porto de Ideias, 
na última quarta-feira, dia 19. 

Este lançamento inaugurou o novo 
espaço Cultural da Biblioteca da 
Fundação Santo André. Houve ain-
da um segundo lançamento no dia 
27 de novembro, na Casa da Palavra, 
em Santo André.

Em outubro, a Fundação aderiu à campanha “Outubro Rosa”, contra o câncer 
de mama. Neste mês, duas ações acontecem simultaneamente, com o mesmo 
propósito: o “Novembro Azul”, contra o câncer de próstata para os homens, e o 
“Novembro Dourado”, voltada para o combate do câncer infanto-juvenil, uma 
campanha pouco conhecida pela população.  Por conta disso, a cor predomi-
nante no mês de novembro foi o “azul-dourado”, em prol das duas campanhas. 

Cerca de 4 mil candidatos efetuaram a prova do Vestibular Unificado

Patrimônio histórico ‘Casa Amarela’ foi iluminado de azul
Prof. Juarez lança livro

Vestibular Agendado 
começa a partir do dia 
6 de janeiro de 2015

O Vestibular Agendado 2015 da 
Fundação Santo André e Faculdade 
de Medicina do ABC começa a par-
tir do dia 6 de janeiro de 2015. Serão 
12 datas disponíveis para a realização 
dos exames. 

As provas acontecem para o preen-
chimento de vagas remanescentes do 
vestibular, que aconteceu em novem-
bro.  Mais informações no site da FSA.

Expediente - Centro Universitário Fundação Santo André * Reitor - Prof. Dr. José Amilton de Souza * Vice-Reitora - Profa. Dra. Leila Modanez * Pró-Reitora de Graduação - Profa. Dra. Maria Elena de Gouvêa 
* Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Prof. Dr. Mauricio Bernardino Magro * Pró-Reitora de Administração e Planejamento - Profa. Me. Verenice Pavan Garcia Abdulmacih * Assessor de Gabi-
nete da Reitoria para Projetos Especiais - Prof. Dr. Alexandre Pereira Gaino * Assessora de Gabinete da Reitoria para Assuntos Institucionais - Profa. Dra. Mirna Busse Pereira *  E-mail para contato - imprensa@
fsa.br e comunicacao@fsa.br 

 Os alunos veteranos terão descon-
to de 12% nas mensalidades do 
próximo ano letivo, quando estas 
forem pagas até o último dia útil 
do mês anterior ao vencimento, ou 
seja, pagando em dezembro, até o 
dia 29, a mensalidade de janeiro, e 
assim por diante, ao longo do ano 
de 2015. 
Matrículas -  Os estudantes po-
derão ainda, realizar sua pré-ma-
trícula online a partir de 12 de de-
zembro, no site da Fundação. As 
matrículas online podem ser feitas 
pelo site: www.fsa.br/rematricula.
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Fundação adere às ações 

sociais de novembro 

Prof. Juarez lança  
livro sobre África

“A Reitoria do Centro Universitário Fundação Santo André deseja a toda a comunidade acadêmica Boas Festas e um Feliz 2015. Os desafios que são 
previstos para o ano que se aproxima representam a possibilidade da demarcação de novos rumos e um futuro melhor. Convidamos todos para a 
construção coletiva deste projeto, e que a magia das festividades de fim de ano possa iluminar um 2015 promissor para a FSA e todos nós.”

Reitoria


