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Recuperação
de imagem

Desde a troca de comando da instituição, a
direção da Fundação Santo André tem se
empenhado em resgatar a imagem de
austeridade e honestidade construída nas
últimas décadas. Os resultados desse
esforço já estão aparecendo por meio de
ações de regularização junto aos órgãos
públicos: O Ministério Público expediu a
Certidão de Utilidade Pública que estava
suspensa e o nome da Fundação foi retirado
do cadastro do SIAFI Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI que controla e acompanha
os gastos públicos.

Contenção de
Despesas
Ao assumir a Reitoria, no 2º semestre de
2008, o Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, reduziu
em 82% os gastos com passagens aéreas/
rodoviárias (passou de R$4.357,31 para
R$280,00 por semestre). Essa economia, que
parece insignificante num primeiro momento,
possibilitou aumentar de 17 para 34 o número
de bolsas de iniciação científica para os
alunos.

Ciclo de Palestras
Quatro palestras da Pós-Graduação
acontecem nos dias 27 e 28 de abril, no
auditório da Fafil, e 4 e 20 de maio, no
auditório da Faeco (Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas). Para
participar é necessária a inscrição prévia.
Mais informações no site.

Colégio e Meio
Ambiente

A diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio,
gestão 2009, desenvolverá projeto para
reciclagem de papéis que envolverá toda a
comunidade da Fundação e também chegará
às imediações da instituição. A iniciativa faz
parte das ações do Grêmio voltadas para a
conservação e recuperação do meio
ambiente.

Extensão e Ética

No dia 16 de maio a Fundação promove
Seminário sobre Extensão e Ética na
Pesquisa, com emissão de certificados
leia mais

Leitura como
Ofício
Lançamento de
livro
A professora Irene
Scotolo da Fundação
Santo André lança no
dia 16 de abril no
auditório da Fafil), o livro
“Leitura como Ofício, A,
V.2”,

Inscrições
para a CIPA
A presidência da FSA
expediu, dia 13, edital
com as informações
sobre a formação da
Comissão e escolha dos
integrantes da CIPA.
Inscrições para
funcionários
administrativos e
docentes. Mais
informações

Casa da Palavra
Atividades gratuitas
Entre 18 de abril e 27 de
junho, a Casa da
Palavra será sede de
atividades gratuitas
com o professor
José Marinho.

Fórum simula
sessões da ONU
Os estudantes do ensino
médio da região
debaterão os principais
problemas mundiais na
Fundação Santo André
por meio de simulações
de sessões da
Organização das Nações
Unidas. Leia mais

Grandes eventos de
Contábeis
Em maio, o curso de
Ciências Contábeis terá
dois grandes eventos
com entrada franca. Mais
detalhes
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