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A Fundação e a IBM
A Proppex promoveu com a IBM processo seletivo
para vagas de estágio, no dia 9 de junho. As
inscrições foram feitas previamente por e-mail e o
processo foi realizado no auditório da FAFIL com
um grande número de participantes dos cursos de
Administração, Ciências Econômicas, Relações
Internacionais e das Engenharias (da Computação,
Produção e Eletrônica).
Portal do Aluno
A Fundação assinou contrato com a empresa TOTVs
para implantação do Portal do Aluno por meio do
software de gestão acadêmica integrada RM. O novo
sistema permitirá melhor acesso sobre a vida acadêmica
do estudante.
Colégio cresceu 50%
A vontade política por parte da Administração
da FSA, somada à qualidade dos serviços
educacionais prestados pelo Colégio FSA,
reflete-se no ingresso de novos alunos, por
transferência. Ao término do primeiro
trimestre letivo, conquistamos 50% de
ampliação na turma do segundo ano e a
procura continua. Vontade, credibilidade,
respeito e trabalho realmente concretizam
objetivos!
Portugueses e a África
A Proppex e o prof. Juarez Donizete Ambires
organizaram a palestra “Os portugueses e a
África”, realizada no dia 06 de junho. No 2º
semestre ocorrerão novas palestras. Mais
informações: www.fsa.br

Portal de vagas
A partir de hoje está no
ar o Talentos FSA,
fruto da parceria entre
a Fundação Santo André
e a Universia. Conheça
o portal e cadastre
seu currículo!
Visitas técnicas
O curso de Engenharia
Ambiental vem
desenvolvendo
programação com o
objetivo de ampliar o
conhecimento dos alunos.
Visitas técnicas, palestras
e minicursos fazem parte
das atividades, bem
como, palestras em
escolas de ensino médio
sobre o perfil e a carreira
do engenheiro ambiental.
Detalhes no www.fsa.br
NR 10
A FSA realiza, no dia 14
de julho, a palestra "NR10: a melhor ferramenta
para gerar negócios". O
evento é gratuito e
acontece no auditório da
FAENG. Saiba mais
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