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Arrumando
a casa
Para melhorar a ventilação do espaço
utilizado pelo Diretório Honestino
Guimarães, atendendo à antiga
reivindicação da representação dos
estudantes, a Copiadora da FAFIL foi
transferida de local.

Contenção
de Despesas
Os cargos comissionados mantidos pela
administração anterior na PROGRAD
(somente na Prograd) custavam à Fundação
R$ 432.877,33 por ano. Esse valor
corresponde a, por exemplo, 1.109
mensalidades de R$ 390,00 ou ao total anual
das mensalidades de duas turmas de 43
alunos. O Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano
desligou todos esses comissionados e investiu
o dinheiro na abertura das turmas que
tinham sido fechadas em 2008 pela
administração anterior, a título de “contenção
de despesas”.

Curso de Extensão
O Curso de Extensão de Língua Francesa
oferecido pela Proppex é um sucesso,
superando as expectativas. Com um número
de 73 inscritos e abertura de duas salas, o
curso está sendo oferecido pela Profa. Dra.
Diva Valente Rebelo. O principal enfoque é
capacitar alunos, docentes e funcionários
para o aprendizado da língua francesa.

Balanço 2008
Após aprovação, o Balanço 2008 foi publicado
no Jornal Diário do Grande ABC do dia 14 de
abril de 2009.

REITORIA NAS
UNIDADES
FAECO:
dia 04 de maio,
das 18 às 19h30
PÓS-GRADUAÇÃO:
06 de maio,
das 18 às 19h30
FAFIL:
dia 12 de maio,
das 18 às 19h30
FAENG: dia 20 de
maio,
das 18 às 19h30
COLÉGIO:
27 de maio,
das 14 às 15h30
FAECO:
dia 05 de junho,
das 10h45min às
12h15
FAFIL:
dia 10 de junho,
das 10h45min às
12h15
FAENG:
dia 15 de junho,
das 10h45min às
12h15
COLÉGIO:
dia 24 de junho,
das 14 às 15h30
PÓS-GRADUAÇÃO:
dia 29 de junho, das
18 às 19h30
Os encontros são
abertos à
participação de
funcionários,
professores e alunos,
e serão organizados
pelas Direções das
Unidades.
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