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Seminário Internacional

A Pró-Reitora de Graduação, profa. Dra. Mirna
Busse Pereira, representou a FSA no Seminário
Internacional de Políticas Públicas Integradas,
da Universidade Metodista de São Paulo, no dia
22 de maio. Foram discutidas questões
pertinentes às relações institucionais das
cidades da Região do ABC, no sentido de buscar
formas de aproximação dos agentes públicos,
visando a formulação de políticas públicas
relativas sobre questões que ultrapassam os
limites físicos dos municípios.

Meio Ambiente: Colégio FSA
Na próxima semana, os alunos do Colégio
pesquisarão em nosso campus: uso do ambiente,
qualidade do ar, uso racional ou desperdício de
água, energia elétrica e papel. O trabalho é
orientado pela Profa. Hermínia M. dos Santos
(Biologia). A partir dos resultados, serão propostas
ações educativas.

Reaberta a cantina da FAFIL
A reforma foi maior do que a prevista
inicialmente e demorou mais. Foi necessário
refazer a pintura e instalações elétricas,
inclusive da coifa (que era de 1971).

Teste Vocacional
Na última semana, a Proppex aplicou, junto
com a Profa. Doroty Mellero, um teste
vocacional a todos os aprendizes do Camp
Piero Pollone.

IBM traz E-Week
Na próxima semana, a Proppex promoverá
evento da IBM denominado E-Week, com o
objetivo de despertar no aluno do Colégio
da FSA o interesse pelo estudo de ciências
exatas.

Cadastramento CREA-SP

A atual administração da Fundação Santo
André, após conhecer os problemas
deixados pela administração anterior,
promoveu os esforços necessários e obteve
a regularização do registro no CREA-SP
para egressos de diversos cursos.
Veja relação completa.

IBM seleciona na FSA
Dia 9 de junho, das 19h
às 21h30, seleção para
vagas de estágio.
Saiba mais.
Programação Cultural
A programação cultural da
Fundação já é divulgada
em agenda única, que já
está no site, na página
inicial em “DESTAQUES”.
Os interessados em
divulgar eventos
institucionais neste
espaço poderão
encaminhar a solicitação
para a Comunicação
(imprensa@fsa.br).
Veja a programação.
Pesquisa de Campo
Os alunos das turmas de
1° e 2° ano do Ensino
Médio, estiveram em
Paranapiacaba nos dias
29 e 30 de maio.
Eles realizaram suas
pesquisas de acordo
com as orientações
prévias de seus
professores, cumprindo
com a segunda etapa
prevista no Projeto
Didático Interdisciplinar
Paranapiacaba: ontem e
hoje. Saiba mais.
Palestra da Microsoft
O vice-presidente do
Microsoft Culminis para a
America Latina, Jamil
Lopes, ministrará palestra
gratuita sobre "Microsoft
Virtualização, Windows
Vista e como migrar para
o Windows 7". Vagas
limitadas. Saiba mais.
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