MURAL

09/2010

Os professores da Fundação Santo André,
Clarisse Assalin, Irene Scótolo, Juarez Ambires e
Sebastião Haroldo Porto lançaram seus livros na
21º Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
O professor Juarez Ambires é o autor da obra
Imagens da infância e da adolescência em Otto
Lara Resende, a professora Irene Scótolo é autora
do livro Discursos e Reprodução de sentidos na
escola, a professora Clarisse Assalin escreveu o
prefácio de Discurso sobre o Método e Cartas de
um amor à moda antiga e o professor Sebastião
Haroldo Porto é autor do livro Prazer, adversário!
Corinthians 100: 100 derrotas implacáveis. A
professora Cristina Valleta de Carvalho é autora
do livro Guia de Prática em Biologia Molecular,
lançado no dia 01de setembro na Livraria Cultura
no Bourbon Shopping.

Fundação capacita 10 mil
servidores municipais
A Fundação Santo André em parceria com a
Prefeitura Municipal de Santo André, pretende ca-

Semana das Engenharias contou com várias palestras e apresentações dos alunos da FAENG

pacitar cerca de 10 mil servidores até o final do ano

VIII SEMANA DAS ENGENHARIAS

através do Programa Academia do Conhecimento.
Vários funcionários do setor administrativo de
todas as áreas já passaram pelo programa,

Foi um sucesso a VIII Semana das Engenharias
que aconteceu no período de 23 a 28 de agosto. Trata-se de um dos maiores eventos de engenharia do

desde secretários até os cargos auxiliares.   Grande ABC que teve a participação de vários profisDesde 2009, quando o projeto começou, já fo- sionais do setor que ministraram 95 palestras, com a
ram capacitados cerca de 8 mil funcionários

participação de mais de 5 mil ouvintes, entre alunos

públicos de todos os setores da administração.

e profissionais de grandes empresas da região do

O objetivo é transformar a Prefeitura

ABC.

em referência tanto na formação, quanto no

O evento teve como objetivo apresentar temas e

desenvolvimento profissional no atendimento

desafios para o engenheiro na próxima década, como

ao munícipe .

Atenção Alunos!
Em setembro, serão abertas as inscrições para o Programa Institucional de
Iniciação Científica –

PIIC - 2011
Mais informações no site da Fundação.
www.fsa.br
Professora Irene Scótolo, Professor Juarez Ambires e Professora Clarisse Assalin

Comunicação FSA

Professores da Fundação
lançam livros na Bienal

inovação; processos industriais; energia e meio ambiente; desenvolvimento de materiais, entre outros.

PORTAL TALENTOS FSA
Mais uma novidade em nossa instituição para nossos alunos! Acessando www.talentos.fsa.br você pode
cadastrar seu currículo, buscar e se candidatar a vagas de emprego, ter acesso a artigos sobre mercado de
trabalho, a manuais de estágio e a outras informações
das centrais de estágio das unidades FAFIL, FAECO e
FAENG. Acesse e confira!

