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Pós-Graduação 2º semestre
A Fundação Santo André está com inscrições
abertas para turmas do 2º semestre de PósGraduação, cursos de MBA e Especialização.
Ex-alunos e empresas conveniadas com a FSA
têm desconto especial. Saiba mais.

Política de Inclusão
No dia 22 de abril, no período noturno, o curso
de Pedagogia proporcionou à cerca de 100
alunos a palestra "Políticas Públicas de
Inclusão: a educação da pessoa surda",
proferida pela Profa. Dra. Maria Aparecida
Leite Soares.

Curso gratuito
O Laboratório de Línguas do Centro
Universitário, com o apoio da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, oferece
curso gratuito de Língua Inglesa para toda a
comunidade acadêmica (docentes,
funcionários, estagiários e alunos da FSA).
Informações: daiana.santos@fsa.br

Sugestões e benefícios
Foram compradas bases para mouses, com
apoio de pulso, que previnem LER - Lesão por
Esforço Repetitivo - aos funcionários que usam
computadores. O custo é pequeno e o
benefício é muito grande. A sugestão foi do
Depto. Médico, com o apoio do Centro de
Informação. Esta é uma administração de
todos. Participe! Envie sugestões para
melhorar o ambiente de trabalho e estudo da
FSA: assessoria.gabinete@fsa.br.

Upgrade nos
laboratórios
330 novos
computadores com
arquitetura de
hardware de 64 bits e
4 gigas de memória já
estão em
funcionamento nos
laboratórios da FAFIL,
FAECO, FAENG e PósGraduação.

Grupo visita
escola nacional
Os alunos do 4º ano
matutino do curso de
Pedagogia,
participaram de uma
visita monitorada pela
profa. Sônia Kruppa,
à Escola Nacional
Florestan Fernandes.
Mais informações:
www.fsa.br/proppex

Comissão de avaliação
Foi instalada a Comissão Interna de Avaliação
Institucional, composta por representantes dos
docentes, funcionários técnico-administrativos
e, no aguardo de indicação de representação
discente.

Palestra no Citibank
O Centro de Pós-Graduação realizou palestra
na sede do Citibank, em SP, sobre o tema:
Gestão e Eficiência de Energia, proferida pelo
prof. Rodrigo Cutri. A FSA participa de ações
para um desenvolvimento sustentável e
melhor uso de energia elétrica.

Curso: Líderes Eficazes
No dia 12 de maio começou o curso de
Extensão sobre Preparação e Desenvolvimento
de Líderes Eficazes, com o Prof. Luiz Carlos
Montanari. O curso tem duração de dois
meses, com aulas às terças-feiras das 19h30
às 23h. A extensão é aberta a toda
comunidade acadêmica interna e externa.

Ex-aluno da FSA
é premiado na
Austrália
Klei Rodrigo Sousa
conquistou o segundo
lugar do prêmio
Margaret Flockton
Award 2009, que
aconteceu em abril,
na Austrália.
Veja o desenho
premiado.

Agenda
16/05 - Seminário Extensão Universitária na FSA
20/05 - Ciclo de Palestras
Até 27/06 – Atividades na Casa da Palavra com o prof. José Marinho
21 a 25/09 - VIII Semana de Ciências Contábeis
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