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REGULARIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
Finalmente, foi regularizada a natureza jurídica da
Fundação junto ao CNPJ, alterada irregularmente
pela administração anterior. No Cadastro da
Receita, a FSA voltou a figurar com o código 115-5
-Fundação Municipal. É mais uma difícil etapa
vencida!
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
A Proppex e a Prograd participaram, no dia 16 de
junho, de reunião com os secretários da Prefeitura
de Santo André e com os professores da Instituição
para discussão de propostas para projetos de
capacitação dos funcionários da PMSA.
COLÉGIO FSA ESTUDA CULTURA POPULAR
Junho, Festa Junina... Agosto, mês do Folclore...
Outubro, Festa do Halloween... Qual a origem
dessas manifestações populares e como elas
evoluíram no decorrer do tempo? Analisando
fundamentos e cumprindo com a primeira etapa do
Projeto Interdisciplinar, os alunos do Ensino Médio
vivenciarão uma Festa Junina, no dia 29 de junho, a
partir das 10h. Todos estão convidados!
Compareçam...
PARCERIAS
A Proppex organiza café da manhã com as empresas
parceiras, no dia 26 de junho, às 9h.
O objetivo é apresentar cursos da Instituição e realizar
avaliação das parcerias.

Palavra do Reitor

UM ANO DE GESTÃO
No dia 24 de junho de
2008, assumimos o
comando da FSA, após
decisão judicial que
afastou o ex-dirigente
por suspeita de peculato.
Há muito que comemorar
pelo já feito e muito por
fazer; mas, como tudo o
que foi feito somente foi
possível porque
professores, funcionários

SELEÇÃO DA IBM ENVOLVEU 200 ALUNOS
Processo seletivo para vagas de estágio, promovido pela
IBM com o apoio da Proppex, ocorreu no dia 9 de
junho. O processo foi realizado no auditório da FAFIL com
200 participantes dos cursos de Administração, Ciências
Econômicas, Relações Internacionais, Sistemas de
Informação e das Engenharias (da Computação, Produção
e Eletrônica), com destaque para o grande número de
inscritos do curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação.

técnico-administrativos e

PROJETO ENGINEERS WEEK NO COLÉGIO FSA
Alunos do Ensino Médio participarão de Talk Show
promovido pela IBM, no próximo dia 26 de junho,
às 10h30. O objetivo é despertar o interesse dos
estudantes da Educação Básica pelas carreiras
ligadas à Engenharia, Tecnologia e Matemática. O
evento, proposto pela Proppex, será o primeiro
realizado no Brasil.

recebam em dobro o bem

alunos ajudaram demais
(muitos utilizando seu
tempo de descanso),
hoje, este espaço está
reservado para agradecer
a essas pessoas... Muito
obrigado! E que vocês
que fazem aqui,
gratuitamente, apenas
pela vontade de fazer.
Prof. Dr. Oduvaldo
Cacalano.
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