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Alunos do Colégio valorizam o saber

Após insistentes solicitações dos alunos do Ensino
Médio, as professoras Izabel Cristina Fernandes e
Valéria Ruotollo promovem voluntariamente
atividades nos laboratórios de Química e Física,
no período da tarde. Embora as atividades sejam
opcionais, é estimulante constatar a participação
efetiva e o desejo desses jovens pelo saber.

Manutenção dos jardins
Começou a manutenção dos jardins e gramados,
inicialmente nas proximidades da FAENG. O serviço
foi contratado com a preocupação de otimizar o uso
do dinheiro da Fundação.

FAENG sugere melhorias
Em recente visita à FAENG, professores, alunos
e funcionários sugeriram meios de economizar e
otimizar o uso do papel na FSA, bem como
formas de solidariedade aos menos favorecidos
economicamente. Implantaremos todas as
sugestões no menor prazo possível. Esta é uma
administração de todos. Participe você também!
Encaminhe sugestões para
assessoria.gabinete@fsa.br.

Terceira Idade
O Conselho Universitário aprovou o curso de
Extensão Aberto a Terceira Idade (EATI). Mais
informações: www.fsa.br/proppex.

Mais segurança
Chegaram novas lâmpadas para melhorar a
segurança na FSA. Com maior poder de
iluminação, elas substituem as atuais,
instaladas há 20 anos nas rampas de acesso
às faculdades e no estacionamento dos
professores.

Estímulo com responsabilidades...
Alunos do Colégio FSA realizarão pesquisa de
campo na Vila de Paranapiacaba, nos dias 29 e
30 de maio. É mais uma etapa do Projeto
Didático Interdisciplinar Paranapiacaba: ontem
e hoje, elaborado pela equipe docente e
pedagógica. Os alunos assumirão
responsabilidades acadêmicas e vivenciarão
momentos de integração.
Atividades culturais gratuitas
Em junho, a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da FSA promoverá atividades culturais
gratuitas. Confira a programação.

A Leitura
como Ofício
A professora da FSA,
Irene Scótolo, convida a
comunidade acadêmica
para o lançamento do
seu livro A Leitura como
Ofício, no dia 30 de
maio, a partir das
16h, na Casa da Palavra.
Saiba mais.

55 anos do curso
de Economia
O curso de Ciências
Econômicas da FSA
completou 55 anos.
Veja como foi a
comemoração.

Palestra na FSA
Saiba como foi a
palestra Da informação
para o conhecimento em
busca do diferencial
competitivo, que ocorreu
na FAECO. Clique aqui.

FSA em Blumenau
O prof. Odair de Sá
Garcia representou a
FSA, no Ciclo de Debates
Universidade e
Desenvolvimento, no
dia 29 de abril, na
Câmara de Vereadores
da cidade de Blumenau.
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