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Premiação Melhores Monografias
Dia 08 de junho, às 20h, no auditório da FAFIL, a
PROPPEX promoverá a premiação das MELHORES
MONOGRAFIAS DE 2008. O evento tem como
principal objetivo apresentar à comunidade as
pesquisas realizadas pelos alunos da PósGraduação consideradas relevantes pelos
professores responsáveis pelos cursos.

Contenção de despesas
Com a extinção da PROC, Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários, houve uma economia
de R$ 486.705,43 por ano. Esse valor
equivale, por exemplo, ao custeio do PASEP
e da conta de água da FSA.

FSA no encontro dos aprendizes
No dia 5 de junho, a Fundação Santo André
participará do Encontro Comercial e Industrial
entre os aprendizes do Camp Piero Pollone,
que tem como objetivo principal garantir o
processo educativo integral desses jovens.
Na ocasião, além de outras atividades, a
Profa. Doroty Mellero realizará a palestra
de orientação vocacional com o tema
“Habilidades e competências no processo
de escolha profissional”.

Fórum de Relações Internacionais
De 25 a 30 de maio será realizado o VI Fórum
de Relações Internacionais, intitulado “Novos
Olhares Transformam um Novo Mundo”. O
evento integra a Semana de Relações
Internacionais. Saiba mais

Ciências Econômicas faz 55 anos
No dia 21, o curso de Ciências Econômicas da
Fundação Santo André completa 55 anos. A
comemoração terá a participação de todo o
Colegiado de Ciências Econômicas, assim
como dos estudantes e ex-alunos. Saiba mais

Palestra com prof. José Marinho
No dia 29 de maio, das 19 às 21h, na Casa da
Palavra, em Santo André. Saiba mais

IV Semana do Meio Ambiente
A Fundação Santo André realizará de 2 a 5
de junho de 2009 a "IV Semana do Meio
Ambiente". Veja a programação.

Prof. da FSA
lança livro
O professor Annibal
Hetem acaba de
lançar seu quarto
livro, intitulado
"Eletrônica Básica
para Computação”.
Saiba mais

FSA comemora
dia do Geógrafo
No dia 29, a Fundação
comemora o Dia do
Geógrafo com a
realização da mesa
redonda: “Geografia e
suas Possibilidades no
Mercado de Trabalho”.
Saiba mais

Acompanhe no
www.fsa.br as
novidades
do link
Transparência.
Tecnologia da
informação
A PROPPEX realiza no
dia 20, das 19h30 às
21h30, no auditório
da FAFIL, a palestra
“Tecnologia da
Informação, uma
necessidade nos
negócios”.
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