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Formandos da FSA participam 
da Colação de Grau Solene 

Foi divulgado no Diário Oficial 
desta quinta-feira, dia 26, o recre-
denciamento do Centro Universi-
tário Fundação Santo André, pelo 
prazo de cinco anos. Os pareceristas 
do Conselho Estadual de Educação 
estiveram no campus em fevereiro 
e avaliaram todas as instalações da 
Fundação.

Paulo Vannuchi 
enfoca liberdade 
em Aula Magna
A convite do Centro Acadêmi-

co Alexandre Vannuchi, a Fun-
dação Santo André recebeu na 
noite da última quinta-feira, dia 
12 de março, o ex-ministro Pau-
lo de Tarso Vannuchi, em aula 
magna no Auditório da FAECO. 

Vannuchi é o atual represen-
tante brasileiro de Direitos Hu-
manos na OEA (Organização dos 
Estados Americanos), e falou so-
bre direitos humanos, história e 
democracia para um auditório 
completamente lotado. 

O evento foi marcado também 
para o lançamento da terceira 
edição da revista RECRIE, dos 
colegiados de Relações Interna-
cionais e Economia. Essa não é 
a primeira vez que o ex-ministro 
do Governo Lula vem à Funda-
ção Santo André. 

FSA inaugura neste semestre
 o Centro de Compostagem 

A Fundação Santo André deve-
rá inaugurar ainda neste semestre o 
Centro de Compostagem, onde se-
rão geradas, anualmente, centenas 
de resíduos, resultantes da limpeza 
do campus, a partir de folhas de ár-
vores, galhos e outros materiais or-
gânicos. A compostagem estará lo-
calizada atrás do campus, em boa 
parte do terreno da Prefeitura, no 
qual se encontra o piscinão, e que se 
estende até a Rua Grã Bretanha. O 
local deve funcionar como um labo-
ratório de pesquisas para os cursos 
de Geografia, Engenharia Ambien-
tal e Biologia, no qual alunos e pro-
fessores poderão desenvolver seus 
respectivos projetos. O centro utili-
za técnicas para a decomposição dos 
materiais para obter um material es-
tável, rico em substâncias húmicas e 
nutriente mineral.

Fotos que retratam a beleza das 
construções e a história da Funda-
ção acabam de ser disponibilizadas, 
pela ex-aluna Glaucia Miwa Hon-
ma, ao Centro de Documentação 
e Memória Institucional (CDMI) 
que deve ser inaugurado em breve. 
Glaucia foi aluna de Administração 
da turma de 1994 e procurou a Fun-
dação para contar sobre os retratos. 

Cerca de mil formandos da FAFIL, 

FAECO e FAENG realizaram a Colação 

de Grau Solene, nos dias 16, 17, 18 e 19 

de março. Nos quatro dias de eventos, 

cerca de mil estudantes da Fundação 

Santo André sagraram-se novos profis-

sionais que irão impactar o mercado de 

trabalho pela formação conquistada. 

Karen Teixeira de Lima e Vi-
viane Mendonça, alunas do curso 
de MBA Banking – Gestão de Ne-
gócios Financeiros, estão levando 
o nome da Fundação Santo André 
para além das fronteiras. As alunas 
participarão de uma conferência 
no World Finance Conference, que 
acontece de 22 a 24 de julho deste 
ano em Buenos Aires.

Ex-aluna cede 
fotos à Fundação

Fundação é recre-
denciada por mais 

cinco anos

Estudantes apresentam 
trabalho na Argentina

O Centro de Compostagem fica atrás do prédio da FAENG

Paulo Vannuchi palestrou sobre  
liberdade e democracia

Cerca de mil alunos das unidades da FAFIL, FAECO e FAENG participam da Colação de Grau Solene


