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Conselho Estadual
de Educação

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
aprovou o pedido de Renovação do
Reconhecimento do Curso de Letras Licenciatura em Português e Inglês, bem como
as Licenciaturas optativas em Francês e
Espanhol, do Centro Universitário Fundação
Santo André, pelo prazo de quatro anos. A
decisão foi publicada no Diário Oficial, no
último dia 30 de abril.

Curso: Líderes Eficazes

No dia 12 de maio começa o curso de
Extensão sobre Preparação e Desenvolvimento
de Líderes Eficazes, com o Prof. Luiz Carlos
Montanari. O curso tem duração de dois
meses, com aulas às terças-feiras das 19h30
às 23h. A extensão é aberta a toda
comunidade acadêmica interna e externa.

Contenção de Despesas

A extinção do INSEFUSA permitiu a atual
administração economizar R$ 453.034,26 por
ano, o que equivale, por exemplo, ao custeio
anual de quatro turmas de 20 alunos com
mensalidade de R$ 450,00.

Estágios na FSA

A Fundação Santo André está com inscrições
abertas para seleção de estagiários. Podem
participar os alunos regularmente matriculados
em 2009. As inscrições acontecem até dia 8 de
maio, no setor de Serviço Social. Saiba mais.

Pós-Graduação 2º semestre
A Fundação Santo André está com inscrições
abertas para turmas do 2º semestre de PósGraduação, cursos de MBA e Especialização.
Ex-alunos e empresas conveniadas com a FSA
têm desconto especial. Saiba mais.

Novos
computadores
para os
laboratórios

Já estão instalados
novos equipamentos
nos laboratórios de
Informática na Faeco,
Faeng, Fafil e PósGraduação.

Afastamento
docente

As novas regras para
afastamento de
docentes, aprovadas
pelo Conselho
Universitário
(Resolução 010/09),
estão disponíveis no
site da FSA, no link
“Normas Internas”.
Confira.

Convênios

A Proppex participou,
no último dia 29 de
abril, de uma reunião
com o Sindicato dos
Comerciários do
Grande ABC, com
objetivo de divulgar
os convênios da
Fundação Santo
André. Estiveram
presentes mais de
40 sindicatos.

Agenda
11 a 12/05 - Visões dos governos municipais
12/05 - 5º Encontro dos Estudantes de Ciências Contábeis do Grande ABC
16/05 - Seminário Extensão Universitária na FSA
18 a 22/05 - VIII Semana de Ciências Contábeis
20/05 - Ciclo de Palestras
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