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A Fundação Santo André completou 56 anos e vive momento em que, pela 

primeira vez em sua história, está em pleno processo de recuperação de seu 

equilíbrio financeiro. Desde o início dessa gestão nos debruçamos para sanar 

as dívidas e ao mesmo tempo revitalizar a instituição.  

 

Sem querer ser clichê, os desafios que encontramos ao chegar nos 

encorajaram a promover ajustes internos indispensáveis e necessários à causa 

maior, que não é outra senão a saúde, a perenidade e o avanço da Fundação 

Santo André.  

 

Mais que isso, esses desafios nos impeliram à oportunidade de inovar, na 

mesma medida, a ponto de suplantarmos a desconfiança que costuma reinar 

nos períodos de instabilidade, ainda que esta tenha sido herdada. 

 

Somos professores em uma instituição pública de direito privado, sem fins 

lucrativos e, como tal, nosso foco é fazer valer a confiança que os alunos, 

nosso maior patrimônio, têm depositado na Fundação, devolvendo a eles 

educação alinhada às novas demandas do mercado, para o seu futuro. 

 

Também nos dirigimos à comunidade de Santo André, a qual queremos servir, 

trazendo-a para o nosso convívio por meio de novos eventos culturais e 

serviços que planejamos desenvolver. 

 

Aos nossos docentes e funcionários, reafirmamos o compromisso de agir no 

cumprimento da lei e do respeito devido a cada um, que têm pautado o diálogo 



permanente em favor da saudável continuidade da atividade acadêmica e das 

boas relações.  

 

Além disso, vimos a público declarar que estamos abertos a propostas 

adicionais e complementares da comunidade acadêmica para a consolidação 

do processo democrático desta gestão, desde que alinhadas aos princípios da 

responsabilidade fiscal e sustentabilidade econômica, elementos 

indispensáveis à manutenção dos compromissos assumidos perante a 

sociedade, o corpo de funcionários e os alunos da instituição. 

 

Por fim, considero esta uma oportunidade histórica para a Fundação Santo 

André reafirmar seus valores, quais sejam: compromisso social na formação de 

profissionais, compromisso com a qualidade do ensino, gestão consciente com 

valorização e respeito aos princípios fundamentais da legalidade, da 

transparência e eficiência que deve pautar a administração pública, ética, 

respeito mútuo e qualidade no ambiente de trabalho. 

 

*Francisco Milreu é reitor da Fundação Santo André 

 

 


