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I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 

Centro Universitário Fundação Santo André – 

Vestibular 2022 - 2º semestre tem por objetivo 

selecionar candidatos para cursos de Ensino 

Superior, no Centro Universitário Fundação 

Santo André, por meio de prova escrita, de 

caráter eliminatório e classificatório.  

1.1. O Vestibular 2022 - 2º semestre destina-

se a candidatos que concluíram o Ensino 

Médio ou equivalente e aos diplomados em 

nível superior.  

1.2. Os cursos ofertados neste processo 

seletivo vestibular são devidamente 

reconhecidos e autorizados, podendo tais 

informações, assim como as respectivas 

matrizes curriculares, serem consultadas no 

sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site 

específico dos cursos de graduação 

(https://www.fsa.br/graduacao/), sem 

prejuízo de sua disponibilização em anexo 

específico deste Edital.  

2. O prazo de inscrição será de 02/05/2022 a 

05/08/2022.  

2.1 A eventual prorrogação do prazo de 

inscrição será informada no site do Processo 

Seletivo Vestibular.  

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 

obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), para cálculo da nota de classificação 

do Processo Seletivo Vestibular 2022 - 2º 

semestre, de acordo com as disposições 

previstas no item 18 e seus subitens deste 

Edital.  

3.1. Nessa situação, o candidato será 

dispensado da realização da prova e terá sua 

classificação de acordo com a nota do ENEM.  

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é 

obrigatória.  

5. A prova será facultativa aos portadores de 

diploma em nível superior, ficando a 

matrícula condicionada à existência de 

vagas, conforme disposto no item 22 deste 

Edital. 

 

II. INSCRIÇÃO  

 

6. As Inscrições para o Vestibular 2022 - 2º 

semestre - modalidade Agendado, Nota do 

ENEM, Prova Tradicional on-line e Processo 

Seletivo Digital estarão abertas no período 

de 02 de maio de 2022, a partir das 10h, a 05 

de agosto de 2022, até às 11h, e deverão ser 

feitas exclusivamente via Internet.  

6.1. Para realizar a inscrição para o 

Vestibular 2022 - 2º semestre, o candidato 

deverá: 

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou 

de parceiro devidamente autorizado pela 

Fundação Santo André, e cadastrar-se 

utilizando seu número de CPF (Cadastro de 

Pessoa Física);  

b) preencher o Formulário de Inscrição;  

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e 

horário da prova, dentre as datas e horários 

disponíveis na página de inscrição;  

6.2. O candidato que pretender utilizar a 

nota obtida no ENEM deverá escolher no 

formulário a forma de inscrição ENEM, 

preencher o número de inscrição e o ano de 

referência do ENEM e enviar comprovante 

no site de preenchimento da ficha de 

inscrição, sendo de inteira responsabilidade 

do candidato o fornecimento e o 

cadastramento da informação correta. 
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6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 

número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM 

após o término das inscrições.  

7. O candidato com deficiência que necessite 

de atendimento especial deverá indicar essa 

opção no formulário no ato da inscrição.  

7.1. Após confirmação da inscrição, o 

candidato será contatado pela Fundação 

Santo André a fim de que sejam 

providenciadas as adaptações necessárias e 

a aplicação da prova.  

8. São de exclusiva responsabilidade do 

candidato as informações registradas na 

ficha de inscrição, sob as penas da lei.  

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 

atualização das informações e documentos 

apresentados pelo candidato são de sua 

responsabilidade exclusiva, sendo que 

eventual irregularidade documental ou de 

informação poderá ensejar na exclusão do 

processo vestibular, no indeferimento da 

matrícula, em seu cancelamento quando já 

efetivada, em sua ausência de renovação ou 

o impedimento na emissão do diploma, 

conforme o caso.  

10. A inscrição do candidato no Vestibular 

2022 - 2º semestre implica no completo 

conhecimento e a tácita e irrestrita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, assim como das disposições 

pertinentes legais e nos atos normativos 

internos, disponíveis no sítio eletrônico da 

Instituição, não podendo alegar posterior 

desconhecimento quanto a todas elas.  

11. Os candidatos poderão optar pela 

utilização de nome social, de acordo com 

sua identidade de gênero.  

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de 

nome social deverá assinalar essa opção 

exclusivamente no ato de inscrição, 

indicando o gênero que se identifica e o 

prenome utilizado.  

11.2. Nas divulgações das listas e demais 

informações relativas ao Processo Seletivo 

Vestibular, o candidato que optar pela 

utilização de nome social será identificado 

por ele, acompanhado de seu nome civil e 

número de documento, da seguinte forma: : 

“<nome social> - <nome civil>” -

<documento>. 

 

III. PROCESSO SELETIVO 

AGENDADO 

 

12. As provas serão realizadas 

presencialmente no campus do Centro 

Universitário Fundação Santo André, 

localizado na Avenida Príncipe de Gales, 

número 821 – bairro Vila Príncipe de Gales, 

Santo André/SP – CEP 09060-650 

12.1. O candidato deve comparecer e se 

apresentar ao local de realização da prova 

de vestibular com antecedência mínima de 

30 (trinta) minutos do horário previsto para 

seu início, munido de:  

a) caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, lápis e borracha.  

b) documento de identidade original com 

foto, tais como Cédula de Identidade (RG) e 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou 

outros legalmente aceitos;  

c) comprovante de inscrição no Processo 

Seletivo.  

12.2. As provas serão realizadas entre o 

período de 02/05/2022 a 05/08/2022. As 

datas e horários de realização serão 

disponibilizados pelo site do Processo 

Seletivo Vestibular, na página de inscrição.  

12.2.1. Eventuais prorrogações no período 

de realização das provas serão informadas 

no site do Processo Seletivo Vestibular.  
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12.2.2. A prova terá como base as 

informações, conceitos e conhecimentos 

trabalhados no Ensino Médio, avaliados por 

meio de uma Prova de Redação 

(dissertação), a partir de um tema 

preestabelecido, com nota variando 0,0 

(zero) a 1.000 (mil) pontos.  

12.2.3. Para aprovação, o candidato deverá 

obter ao menos 50% ( cinquenta por cento) 

da nota máxima da prova.  

12.3. Espera-se que o candidato produza 

uma dissertação em prosa na norma-padrão 

da língua portuguesa, devendo demonstrar 

domínio dos mecanismos de coesão e 

coerência textual, considerando a 

importância de apresentar um texto bem 

articulado.  

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação 

que:  

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos; 

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, 

sinal, marca ou informação não pertinente 

ao solicitado na proposta da redação que 

possa permitir a identificação docandidato;  

c) estiver em branco;  

d) apresentar textos sob forma não 

articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e/ou palavras soltas 

e/ou em versos);  

e) for escrita em outra língua que não a 

portuguesa;  

f) apresentar letra ilegível e/ou 

incompreensível;  

g) apresentar o texto definitivo fora do 

espaço reservado para tal;  

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas 

(sem contar o título); 

i) for composta integralmente por cópia de 

trechos da coletânea ou de quaisquer outras 

partes da proposta.  

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) 

na prova será automaticamente eliminado, 

considerando-se reprovado.  

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, 

somente sendo permitido ao candidato 

retirar-se definitivamente da sala após 

transcorrido o tempo mínimo de 30 (trinta) 

minutos após seu início.  

12.6. Não será permitido:  

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, 

leis, livros, cadernos, anotações, resumos, 

etc.); 

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 

celular e smartphone, tablet, iPad, leitores 

digitais, calculadora, etc.), bem como de 

relógios e outros, sendo que, caso esteja 

portando algum destes itens, deverá 

providenciar que estejam devidamente 

guardados, fora de seu alcance, e, quanto 

aos eletrônicos, devidamente desligados.  

12.6.1. A não observância destas regras e a 

eventual consulta ou utilização de materiais 

e/ou aparelhos eletrônicos durante o 

período de realização da prova ensejará sua 

anulação e a atribuição de nota 0 (zero) ao 

candidato.  

12.7. A prova é individual, não sendo 

permitida qualquer espécie de consulta, 

tampouco interação ou comunicação entre 

os candidatos.  

12.8. É de exclusiva responsabilidade do 

candidato o preenchimento da folha de 

respostas, sendo vedada qualquer 

modificação posterior.  

12.9. Em caso de desclassificação, o 

candidato poderá reagendar o processo 

seletivo para uma nova data, ocasião em que 

serão aplicadas as mesmas normas deste 
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Edital, inclusive quanto a realização de nova 

prova.  

12.10. O reagendamento e a realização de 

nova prova serão permitidos no máximo até 

3 (três) novas oportunidades, cuja 

reprovação na última tornará o candidato 

inapto a ingressar no curso de graduação 

pelo presente Processo Seletivo Vestibular, 

podendo, contudo, inscrever-se no próximo 

processo vestibular.  

12.11. Não serão admitidas solicitações de 

vista, recurso, revisão ou recontagem da 

prova e da nota.  

 

IV. . PROCESSO SELETIVO 

DIGITAL/ONLINE 

 

13. A prova poderá ser realizada de forma 

ONLINE, imediata e automaticamente pelos 

candidatos após a conclusão de sua 

inscrição, ou a qualquer momento.  

14. A prova online será realizada por meio 

do site do Processo Seletivo Vestibular 

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro 

devidamente autorizado pela Fundação 

Santo André.  

15. Para realizar a prova, o candidato deverá 

ter acesso à rede de internet, podendo 

respondê-la do local de sua preferência.  

16. O candidato, ao se inscrever para o 

processo seletivo online, poderá optar entre 

2 (dois) tipos de prova, sendo:  

16.1 PROVA REDAÇÃO ONLINE  

16.1.1 Processo seletivo Redação online, 

previsto no Capítulo III.PROCESSO SELETIVO 

AGENDADO deste Edital, ocasião em que 

serão aplicadas as regras do referido 

capítulo, e cuja prova será realizada de 

forma virtual;  

16.1.2 Exame de redação previsto neste 

capítulo específico, de acordo com as regras 

que forem aqui estabelecidas.  

16.2 PROVA TRADICIONAL ONLINE  

16.2.1 A prova Tradicional online terá 

duração de 1 hora e 30 minutos.  

16.2.2 As informações sobre a realização da 

prova constarão no comprovante de 

Inscrição. 

16.2.3 O exame é elaborado tendo por base 

competências e habilidades desenvolvidas 

durante a vida escolar do candidato, 

avaliadas por intermédio de prova na forma 

de teste de múltipla escolha, com quatro 

alternativas, com nota variando 0,0 (zero) a 

1.000 (mil) pontos, com um total de 20 

questões distribuídas da seguinte maneira:  

a) Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias 

- 6 questões, sendo 2 de Língua Inglesa;  

b) Matemática e Suas Tecnologias - 4 

questões;  

c) Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 

5 questões e Ciências Humanas e Suas 

Tecnologias – 5 questões.  

16.2.4 Não serão admitidas solicitações de 

revisão, vistas ou recontagem de nota do 

exame.  

16.2.5 Para aprovação, o candidato deverá 

obter ao menos 50% ( cinquenta por cento) 

da nota máxima da prova. Estará 

desclassificado o candidato que obtiver nota 

zero.  
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V. CLASSIFICAÇÃO E 

CONVOCAÇÃO PARA A 

MATRÍCULA 

 

17. A classificação do candidato será feita 

em ordem decrescente, de acordo com os 

pontos (notas) obtidos na prova agendada 

ou digital/on-line, de acordo com o valor 

máximo de 1.000 (mil) pontos, e 

considerando a disponibilidade de vagas.  

18. O Cálculo da nota para a Classificação do 

Processo Seletivo Vestibular 2022 - 2º 

semestre com a utilização da (s) nota (s) do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) se 

dará da seguinte forma: 

18.1 Para uso da nota do ENEM até 2008: 

 

18.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM 

de 2009 em diante: 

 

18.3 Para classificação no vestibular 2022- 2º 

semestre, o candidato deverá obter nota 

final com minimo de 100 pontos como Nota 

Final do Enem.  

18.4 No caso de empate entre candidatos, 

serão utilizados os seguintes critérios: a) 

candidato com deficiência; b) candidato com 

maior idade. 

19. A classificação obtida no Processo 

Seletivo será válida somente para matrícula 

no 2º semestre do ano letivo de 2022.  

19.1 A lista dos classificados, com a 

divulgação nominal dos candidatos, estará 

disponível em, no máximo, 24 (vinte e 

quatro) horas da realização da prova, e será 

publicada no site do Processo Seletivo 

Vestibular (www.fsa.br/vestibular).  

19.2 No ato de publicação da lista dos 

classificados serão informados os dias e 

horários para realização das matrículas.  

 

VI. MATRÍCULA 

 

20. Os candidatos convocados deverão 

realizar sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 

6ª (sexta-feira), em dias úteis, no horário das 

09h às 20h30, na Secretaria Geral de 

Atendimento (SGA), localizada no interior do 

campus do Centro Universitário Fundação 

Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – 

bairro Vila Príncipe de Gales – Santo 

André/SP – CEP 09060-650).  

20.1 O candidato menor de 18 anos deverá 

estar obrigatoriamente acompanhado, no 

ato da matrícula, de seu representante legal.  

21. O candidato que não efetuar a matrícula 

no prazo determinado será considerado 

desistente, perdendo o direito à vaga.  

22. Findo o processo seletivo, esgotadas 

todas as fases previstas neste Edital para 

matrícula e restando vagas, poderão ser 

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências 

da Natureza e Suas Tecnologias) / 50,00 

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências 
Humanas e Suas Tecnologias) / 50,00 

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM 

(Linguagens, Códigos e Suas 

Tecnologias) / 41,67 

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM 
(Matemática e Suas Tecnologias) / 62,50 

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM 
(Redação) / 50 
Nota para classificação do Vestibular 
2022 2º semestre = (Nota1 + Nota2 + 
Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10 

Nota para classificação do Vestibular 2022 

1º semestre= (Nota da Prova Objetiva do  

ENEM até 2008)*10 

http://www.fsa.br/vestibular
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matriculados os portadores de diploma de 

graduação, conforme legislação vigente, 

bem como os demais candidatos aprovados 

no Vestibular 2022 - 1º semestre.  

23. Por ocasião da matrícula, o candidato 

deverá apresentar cópias autenticadas, ou 

cópias simples acompanhadas dos originais, 

de todos os documentos descritos a seguir: 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 

MATRÍCULA 

A) Certidão de Nascimento ou Casamento - 

2 cópias 

B) Carteira de Identidade (RG) - 2 cópias 

C) CPF - 2 cópias 

D) Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

(ou item F) - 2 cópias 

E) Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 

cópias 

F) Diploma do Curso Superior ou diploma 

referente ao Ensino Médio, registrado no 

CEE ou MEC (substituem os itens “D” e “E”) - 

2 cópias 

G) Comprovante de residência (conta 

pública - água, luz, gás, telefone) emitida no 

mês da matrícula ou no mês anterior - 2 

cópias 

H) Comprovante de regularidade com o 

serviço militar (quando couber) - 1 

cópia 

I) Comprovante de regularidade eleitoral - 1 

cópia 

J) Carteira de Identidade do Representante 

Legal (quando couber – subitem 23.1) - 1 

cópia 

K) CPF do Representante Legal (quando 

couber – subitem 23.1) - 1 cópia 

23.1 Conforme elencado nas letras J e K 

acima, no caso de candidato menor de 18 

anos, além de seus documentos, o 

Representante Legal deverá entregar uma 

cópia de seu RG e CPF, apresentando os 

originais para conferência.  

24. É obrigatória a apresentação do 

comprovante de pagamento da primeira 

mensalidade de 2022- 2º semestre para que 

seja efetuada a matrícula.  

25. A matrícula somente será considerada 

efetivada se, até o último dia útil que 

antecede o início das aulas, o candidato tiver 

apresentado os documentos relacionados 

no item 23 deste Edital.  

26. Se o número de candidatos classificados 

for inferior ao número mínimo de alunos 

necessário à formação da turma, conforme 

definição da Instituição, a Fundação Santo 

André se reserva o direito de efetivar ou não 

as respectivas matrículas, a partir de decisão 

que deverá ser tomada pelo Conselho 

Universitário do Centro Universitário 

Fundação Santo André e pelo Conselho 

Diretor da Fundação Santo André.  

26.1 No caso de não abertura de turma, será 

facultado ao candidato optar pela realização 

de outro curso cuja turma seja formada, 

desde que academicamente viável, ocasião 

em que serão aplicados os valores vigentes 

para o novo curso escolhido.  

26.2 Caso o candidato não tenha interesse 

ou não concorde com sua matrícula em 

outro curso, todos os valores pagos até 

então serão integralmente devolvidos, 

considerando-se, para todos os efeitos, 

indeferida a matrícula.  

27. Se, embora não aberta turma inicial ou, 

se aberta, houver o preenchimento de todas 

as vagas e não se mostre viável a abertura 

de nova turma, mas existindo turma em 

andamento e havendo viabilidade 
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acadêmica, a Fundação Santo André se 

reserva o direito de alocar os candidatos 

nesta turma já existente.  

27.1 Se o candidato se opuser a sua alocação 

em turma em andamento definida neste 

item, deverá solicitar o cancelamento formal 

de sua matrícula, de acordo com as 

disposições e sanções previstas no contrato 

de prestação de serviços educacionais.  

28. Durante todo o processo, o Centro 

Universitário Fundação Santo André se 

reserva o direito de alterar e/ou atualizar os 

cursos e suas respectivas vagas.  

29. O candidato fica plenamente ciente e 

concorda expressamente que, caso não haja 

quantidade suficiente de alunos para a 

formação de turma, no período 

originalmente escolhido, no semestre do 

curso ou nos semestres ou nos anos letivos 

posteriores, a matrícula inicial ou a 

continuidade do curso será realizada em 

outra turma existente para o semestre ou 

ano letivo, ainda que em período diverso do 

período originalmente escolhido, aplicando-

se, neste caso, o valor vigente para aquele 

período que será efetivamente cursado.  

30. O candidato fica plenamente ciente e 

concorda expressamente que todas as 

bolsas e descontos oferecidos obedecerão 

às determinações da Instituição, por meio de 

seus conselhos deliberativos, podendo ser 

alteradas ou canceladas a qualquer 

momento, de acordo com as regras vigentes 

à época.  

30.1 É ônus do candidato verificar todas as 

regras relativas às bolsas caso se interesse 

ou venha a utilizá-las.  

31. O candidato fica ciente de que sua 

relação jurídica com a Fundação Santo 

André será estabelecida por meio da 

assinatura de Contrato.  

31.1 Cópia do Contrato estará disponível no 

sítio eletrônico da Fundação Santo André, 

podendo o candidato consultá-lo caso tenha 

interesse, responsabilizando-se, contudo, a 

ter ciência acerca de todas as suas cláusulas.  

32. O candidato deverá consultar e ter 

ciência sobre o teor do Regulamento 

Acadêmico do Centro Universitário 

Fundação Santo André.  

 

VII. PROTEÇÃO DE DADOS 

 

33. O candidato declara que tem ciência das 

disposições da Política de Privacidade da 

Fundação Santo André e com elas anui, 

disponibilizada no sítio eletrônico oficial da 

Instituição (Lei Geral de Proteção de Dados) 

ou pessoalmente em sua Secretaria.  

34. Sem prejuízo do disposto no item 

anterior, observar-se-ão às seguintes 

previsões quanto as informações relativas 

ao processo vestibular:  

34.1 A Fundação Santo André se 

compromete a aplicar todas as medidas 

técnicas e organizacionais possíveis e 

adequadas para assegurar um nível 

adequado de segurança dos dados pessoais, 

sensíveis ou não.  

34.2 A Fundação Santo André fará a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, 

eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, 

difusão e extração de dados pessoais, 

sensíveis ou não, do candidato, por 

imposição de cumprimento de obrigações 

legais, para o comprimento do presente 

Edital ou, ainda, porque obteve autorização 

para tal. 
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34.3 O candidato consente e autoriza o 

tratamento dos seus dados pessoais 

(sensíveis ou não) nos termos da Lei nº 

13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais), informados na ficha de inscrição 

e/ou nos demais documentos ou 

requerimentos relativos ao presente Edital e 

seu escopo.  

34.3.1 Segundo a tela de inscrição do 

vestibular de 1º semestre, os dados 

coletados são: nome, sobrenome, e-mail, 

celular, RG, CPF, portador de necessidades 

especiais (sim ou não), data de nascimento, 

CEP, logradouro, número, complemento, 

bairro, cidade, UF, sexo, cor/ raça. Não 

consegui acessar a tela desse vestibular 

novamente, por isso peço a gentileza de 

listarem outros dados que forem 

necessários.  

34.3.2 Aos candidatos que forem aprovados, 

os dados pessoais a serem coletados são os 

mesmos citados no item 23 deste Edital: 

certidão de nascimento ou casamento, RG, 

CPF, certificado de conclusão do ensino 

médio, histórico escolar do ensino médio, 

diploma do curso superior ou diploma 

referente ao ensino médio, registrado no 

CEE ou MEC, comprovante de residência, 

comprovante de regularidade com o serviço 

militar (quando couber), comprovante de 

regularidade eleitoral, carteira de identidade 

do representante legal (quando couber), CPF 

do representante legal (quando couber), 

assinatura no contrato de matrícula.  

34.4 A Fundação Santo André conservará os 

dados do candidato pelos prazos 

necessários para dar cumprimento às 

obrigações acadêmicas, pedagógicas, legais, 

regulatórias, fiscais e administrativas, ou, 

quando for o caso, para atender 

determinação judicial.  

34.5 Quanto a seus dados e, observadas as 

questões técnicas e legais e as disposições 

deste Edital, da Política de Privacidade da 

Fundação Santo André e do contrato de 

prestação de serviços educacionais, o 

candidato poderá, a qualquer momento, 

exercer seu direito de acesso, correção 

(quando incorretos, inexatos ou 

desatualizados), anonimização, bloqueio ou 

eliminação (quando desnecessários ou 

excessivos) e portabilidade para outro 

fornecedor, bem como a eliminação dos 

dados pessoais que são tratados com seu 

consentimento, a obtenção das informações 

quanto as entidades públicas ou privadas 

que a Fundação Santo André compartilha ou 

compartilhou seus dados, a possibilidade de 

não fornecer seu consentimento ou de 

revogalo, e, neste caso, com suas 

correspondentes consequências.  

34.6 Os dados pessoais não poderão ser 

excluídos quando forem utilizados para 

cumprimento de obrigação legal, regulatória 

e de decisão judicial ou disposição e 

requisição correlatas, para estudos por 

órgãos de pesquisa ou uso exclusivo da 

Fundação Santo André, desde que, nestas 

duas últimas hipóteses, seja possível a 

anonimização dos dados ou haja permissão 

do candidato, sem prejuízo do disposto 

neste Edital, na Política de Privacidade da 

Fundação Santo André e no contrato de 

prestação de serviços educacionais.  

34.7 Fica dispensada a necessidade de 

autorização ou consentimento do candidato 

para o tratamento de seus dados pessoais 

cuja finalidade seja de cumprimento de 

obrigação ou autorização legal, regulatória e 

de decisão judicial ou disposição e 

requisição correlatas, para o exercício 

regular de direito em processo judicial, 

administrativo ou arbitral, para proteção da 

vida ou da incolumidade física do titular ou 

de terceiros, para tutela da saúde (em 

procedimento realizado por profissionais de 

saúde, serviços de saúde ou autoridade 
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sanitária), quando necessário ou para 

atender aos interesses legítimos da 

Fundação Santo André ou de terceiros, 

inclusive relacionados ao presente Edital e 

ao vínculo jurídico existente entre as partes, 

vigente ou não.  

34.8 O canal de acesso aos dados e para 

eventuais manifestações de interesse será a 

Ouvidoria da Fundação Santo André, 

podendo ser contatada pelo correio 

eletrônico ou pessoalmente.  

 

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

35. O início das aulas, no 2º semestre do ano 

letivo de 2022, será informado no ato da 

matrícula, conforme calendário acadêmico 

do Centro Universitário Fundação Santo 

André, que estará disponível também de 

forma online, em seu sítio eletrônico.  

36. Os cursos oferecidos pelo Centro 

Universitário Fundação Santo André são os 

disponíveis no site de inscrição para o 

Vestibular 2022 - 2º semestre e no anexo 

próprio deste Edital.  

37. É facultado ao candidato matriculado 

solicitar o cancelamento da matrícula, 

devendo, para tanto, observar as cláusulas 

pertinentes do contrato de prestação de 

serviços educacionais, inclusive quanto a 

forma de sua solicitação, as multas 

aplicáveis e a forma e a base do cálculo 

desta.  

38. Eventuais casos omissos relativos ao 

Vestibular 2022 - 2º semestre serão 

resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, 

de acordo com a legislação pertinente, 

inclusive os atos normativos internos.  

39. O período de realização do Vestibular 

2022 - 2º semestre poderá ser prorrogado à 

critério da Pró-Reitoria de Graduação, 

conforme previsto neste Edital.  

40. A Fundação Santo André não se 

responsabiliza, em nenhuma circunstância, 

por eventuais problemas de ordem técnica 

dos computadores e/ou outros aparelhos 

utilizados pelos candidatos, inclusive 

relativos a software e hardware, bem como 

por qualquer falha quanto a internet, de 

comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

41. O Centro Universitário Fundação Santo 

André reserva-se o direito de realizar novo 

Processo Seletivo para completar o número 

de vagas disposto na Descrição dos Cursos 

de Graduação constante no Manual do 

Candidato. 

 

 

 

 

Santo André, 28 de março de 2022. 

Prof. Dr. Rodrigo Cutri 

Reitor do Centro Universitário Fundação Santo André 

Presidente da Fundação Santo André
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ANEXO I 

 
DENOMINAÇÃO 

DO CURSO 

 

GRAU 

 

MODALIDADE 

ATO 
AUTORIZATIVO 
(Publicação no 

DOE/ DOU) 

 

PERÍODO 

 
DURAÇÃO EM 
SEMESTRES 

Nº DE 
VAGAS 

AUTORIZADAS 

 
 

 
Administração 

 
 

 
Bacharelado 

 
 

 
Presencial 

 
Portaria MEC 266 

de 03/04/2017 
Publicado em 

04/04/2017 (DOU) - 
Renovação 

Reconhecimento 

 
 

 
Noturno 

 
 

 
8 

 
 

 
70 

 
 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 

Bacharelado 

 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC nº 646 

de 20/09/2018 
publicada no DOU 

em 24/09/2018 
Reconhecimento 

 
 
 

Noturno 

 
 
 

10 

 
 
 

37 

 

 
Ciências 

Biológicas 

 
 

 
Bacharelado 

 
 

 
Presencial 

 

Portaria CEE/GP 
275 de 03/07/2012 

Publicada em 
06/07/2012 (DOE) 

Renovação 
Reconhecimento 

 
 
 

Noturno 

 
 

 
8 

 
 

 
33 

Ciências de 
Dados e 

Inteligência 
Artificial 

 

Bacharelado 

 

Presencial 

Criação/Autorização 
Resolução do 
CONSUN nº 
044/2020 de 

18/08/2020 

 

Noturno 

 

8 

 

33 

 
 

 
Ciências 

Contábeis 

 
 
 
 

Bacharelado 

 
 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC 820 
publicada no DOU 

de 22/11/18 
publicada no DOU 

em 26/11/18 
Renovação 

Reconhecimento 

 
 
 
 

Noturno 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

50 

 

 
Direito 

 
 
 

Bacharelado 

 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC 245 

de 06/04/2018 
Publicado em 

09/04/2018 (DOU) 
Reconhecimento 

 
 
 

Noturno 

 
 
 

10 

 
 
 

70 

 
 

Engenharia 
Ambiental e 

Sanitária 

 
 
 

Bacharelado 

 
 
 

Presencial 

Portaria 499 de 
24/11/2020 

Publicada no DOU 
em 27/11/2020 

Renovação 
Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 

 
30 

 
Matutino 

 
10 

 
30 

 
 

Engenharia Civil 

 
 

Bacharelado 

 
 

Presencial 

Portaria CEE/GP 
414 Publicada em 
23/10/2014 (DOE) - 

Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 

 
30 

Matutino 
10 30 
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Engenharia de 
Computação 

 
 
 

Bacharelado 

 
 
 

Presencial 

 
Portaria CEE/GP 

263 Publicada em 
10/06/2011 (DOE) - 

Renovação 
Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 

 
30 

 
Matutino 

 
10 

 
30 

 
 

 
Engenharia de 

Materiais 

 
 
 
 

Bacharelado 

 
 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no D.O.U 
28/12/2018 
Renovação 

Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 

 
30 

 

 
Matutino 

 

 
10 

 

 
30 

 
 

 
Engenharia de 

Produção 

 
 
 
 

Bacharelado 

 
 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no D.O.U 
28/12/2018 
Renovação 

Reconhecimento 

 
 

Noturno 

 
 

10 

 
30 

 
 

Matutino 

 
 

10 

 
 

30 

 

 
Engenharia 
Eletrônica 

 
 
 

Bacharelado 

 
 
 

Presencial 

 

Portaria MEC 
109/21 publicada no 
D.O.U 05/02/2021 

Renovação de 
Reconhecimento 

 

Noturno 
 

10 
 

30 

 
Matutino 

 
10 

 
30 

 
 
 

Engenharia de 
Energia 

 
 

 
Bacharelado 

 
 

 
Presencial 

 
Autorizado pela 

Resolução 108/21 
do Conselho 
Universitário 
publicada em 
07/05/2021 

 
 

Noturno 

 
 

10 

 
 

30 

 
Matutino 

 
10 

 
30 

 
 
 

Engenharia 
Química 

 
 

 
Bacharelado 

 
 

 
Presencial 

 
Autorizado pela 

Resolução 107/21 
do Conselho 
Universitário 
publicado em 
07/05/2021 

 
Noturno 

 
10 

 
30 

 
 

Matutino 

 
 

10 

 
 

30 

 
 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Bacharelado 

 
 
 
 

Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no D.O.U 
28/12/2018 

Renovação de 
Reconhecimento 

 
 

Noturno 

 
 

10 

 
 

30 

 
Matutino 

 
10 

 
30 

 
Gestão 

Financeira 

 

Tecnólogo 

 

Presencial 

*Portaria MEC 563 de 
27/09/2016 Publicada 

em 28/09/2016 
(DOU) - 

Reconhecimento 

 

Noturno 

 
4 

 

70 
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Gestão em 
Tecnologia da 

Informação 

 
Tecnólogo 

 
Presencial 

*Portaria MEC 195 de 
22/03/2018 Publicada 

em 23/03/2018 - 
Reconhecimento 

 
Noturno 

 
4 

 
15 

 
Análise e 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

 
 

Tecnólogo 

 
 

Presencial 

Autorizado pela 
Resolução 041/18 

do Conselho 
Universitário de 

30/10/2018 

 
 

Noturno 

 
 

4 

 
 

45 

 

 
Gestão em 
Recursos 
Humanos 

 
 

 
Tecnólogo 

 
 

 
Presencial 

Portaria Nº 204, de 
25 de junho de 

2020, publicada no 
D.O.U em 07 de 
julho de 2020 
Renovação de 
Reconhecimento 

 
 

 
Noturno 

 
 

 
4 

 
 

 
70 

 

Publicidade e 
Propaganda 

 
 

Bacharelado 

 
 

Presencial 

Criação/Autorização 
Resolução do 

CONSUN nº 054/18 
de 13/11/2018 

 
 

Noturno 

 
 

8 

 
 

14 

 
 

Psicologia 

 

 
Bacharelado 

 

 
Presencial 

 
Portaria MEC nº575 

de 23/8/18, 
publicada do DOU 

em 27/8/18 
Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 

 
25 

 
Matutino 

 
10 

 
15 

 
 

Sistemas de 
Informação 

 

 
Bacharelado 

 

 
Presencial 

Portaria MEC 60 de 
03/02/2017 

Publicada em 
06/02/2017 (DOU) – 

Renovação de 
Reconhecimento 

 

 
Noturno 

 

 
8 

 

 
14 
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ANEXO II - Centro Universitário Fundação Santo André – 2022 

Calouros 2º semestre – Mensalidades1, 2 (06 parcelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O reajuste de mensalidade será aplicado 

semestralmente.  

 

2. O desconto pontualidade está 

condicionado ao pagamento da 

mensalidade até o último dia útil do mês 

que antecede o vencimento;  

 

2.1. A concessão de descontos e incentivos 

é regulamentada por Resoluções do 

Conselho Diretor (Condir), que devem ser 

sempre consultadas;  

 

 

 

 

 

2.2. Em regra, os descontos e incentivos 

não são acumuláveis entre si. Quando 

permitida a acumulação, eles são aplicados 

de forma sucessiva, de modo que a 

primeira bolsa, incentivo ou desconto é 

calculada sobre o valor inicial, e sobre o 

resultado dessa operação se aplica um 

segundo desconto, e assim 

sucessivamente. No caso do desconto 

pontualidade, sua aplicação ocorrerá por 

último, ao final de todas as outras 

eventuais deduções;  

 

  NOTURNO 

 

CURSO 

 

SEMESTRES 

MENSALIDADE COM 
DESCONTO  

PONTUALIDADE
2
 

 

MENSALIDADE 

 

SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Administração (Bacharelado) 8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Arquitetura e Urbanismo 
(Bacharelado) 

10 R$ 1.435,19 R$ 1.559,99 R$ 9.359,94 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

8 R$ 877,22 R$ 953,50 R$ 5.721,00 

Ciências de Dados e Inteligência 
Artificial (Bacharelado) 

8 R$ 1.021,96 R$1.110,83 R$ 6.664,98 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Direito (Bacharelado) 10 R$ 1.388,94 R$ 1.509,72 R$ 9.058,32 

Engenharias (Bacharelado) 10 R$ 1.608,24 R$ 1.748,08 R$ 10.488,48 

Psicologia (Bacharelado) 10 R$ 1.198,87 R$ 1.303,12 R$ 7.818.72 

Publicidade e Propaganda 8 R$ 717,72 R$ 780,13 R$ 4.680,78 

Sistemas de Informação 8 R$ 1.021,96 R$ 1.110,83 R$ 6.664,98 

Tecnologias: 
Gestão Financeira, 

Gestão de RH, 
Gestão Tecnologia da 

Informação, 
Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 

 
 

4 

 
 

R$ 717,72 

 
 

R$ 780,13 

 
 

R$ 4.680,78 

 

  DIURNO 

 

CURSO 

 

SEMESTRES 

MENSALIDADE COM 
DESCONTO  

PONTUALIDADE
2
 

 

MENSALIDADE 

 

SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Engenharias 10 R$ 1.447,41 R$ 1.573,27 R$ 9.439,62 

Psicologia 10 R$ 1.078,99 R$ 1.172,81 R$ 7.036,86 

 

  NOTURNO 

 

CURSO 

 

SEMESTRES 

MENSALIDADE COM 
DESCONTO  

PONTUALIDADE
2
 

 

MENSALIDADE 

 

SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Administração (Bacharelado) 8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Arquitetura e Urbanismo 
(Bacharelado) 

10 R$ 1.435,19 R$ 1.559,99 R$ 9.359,94 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

8 R$ 877,22 R$ 953,50 R$ 5.721,00 

Ciências de Dados e Inteligência 
Artificial (Bacharelado) 

8 R$ 1.021,96 R$1.110,83 R$ 6.664,98 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Direito (Bacharelado) 10 R$ 1.388,94 R$ 1.509,72 R$ 9.058,32 

Engenharias (Bacharelado) 10 R$ 1.608,24 R$ 1.748,08 R$ 10.488,48 

Psicologia (Bacharelado) 10 R$ 1.198,87 R$ 1.303,12 R$ 7.818.72 

Publicidade e Propaganda 8 R$ 717,72 R$ 780,13 R$ 4.680,78 

Sistemas de Informação 8 R$ 1.021,96 R$ 1.110,83 R$ 6.664,98 

Tecnologias: 
Gestão Financeira, 

Gestão de RH, 
Gestão Tecnologia da 

Informação, 
Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 

 
 

4 

 
 

R$ 717,72 

 
 

R$ 780,13 

 
 

R$ 4.680,78 

 

  NOTURNO 

 

CURSO 

 

SEMESTRES 

MENSALIDADE COM 
DESCONTO  

PONTUALIDADE
2
 

 

MENSALIDADE 

 

SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Administração (Bacharelado) 8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Arquitetura e Urbanismo 
(Bacharelado) 

10 R$ 1.435,19 R$ 1.559,99 R$ 9.359,94 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

8 R$ 877,22 R$ 953,50 R$ 5.721,00 

Ciências de Dados e Inteligência 
Artificial (Bacharelado) 

8 R$ 1.021,96 R$1.110,83 R$ 6.664,98 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

8 R$ 1.111,16 R$ 1.207,78 R$ 7.246,68 

Direito (Bacharelado) 10 R$ 1.388,94 R$ 1.509,72 R$ 9.058,32 

Engenharias (Bacharelado) 10 R$ 1.608,24 R$ 1.748,08 R$ 10.488,48 

Psicologia (Bacharelado) 10 R$ 1.198,87 R$ 1.303,12 R$ 7.818.72 

Publicidade e Propaganda 8 R$ 717,72 R$ 780,13 R$ 4.680,78 

Sistemas de Informação 8 R$ 1.021,96 R$ 1.110,83 R$ 6.664,98 

Tecnologias: 
Gestão Financeira, 

Gestão de RH, 
Gestão Tecnologia da 

Informação, 
Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 

 
 

4 

 
 

R$ 717,72 

 
 

R$ 780,13 

 
 

R$ 4.680,78 
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2.3. O valor da mensalidade (parcela) 

refere-se à divisão da semestralidade (valor 

do semestre) em 6 (seis) vezes, de modo 

que, caso haja alteração no número de 

parcelas, os valores serão (re)calculados 

com base na divisão entre o valor do 

semestre e o número das parcelas.  

 

3. Para os cursos de Engenharia, o aluno 

iniciará seus estudos no ciclo básico, 

comum a todas as modalidades, somente 

podendo optar por uma modalidade 

específica de tais cursos após obter 

aprovação final no referido ciclo básico, 

obedecida a ordem de classificação na 

avaliação acadêmica. A abertura das 

diferentes modalidades, dependerá do 

número mínimo de alunos por turma, 

definido exclusivamente pela Instituição.  

 

4. Engenharias ofertadas: Engenharia 

Ambiental / Engenharia Civil / Engenharia 

de Computação / Engenharia de Materiais 

/Engenharia de Produção / Engenharia 

Eletrônica / Engenharia de Energia / 

Engenharia Química /Engenharia 

Mecânica.  

5. A manutenção e continuidade dos cursos 

no período matutino (diurno) dependem 

da sustentabilidade financeira da turma, 

conforme diretrizes fixadas pela 

Instituição. 

 

6. Os cursos oferecidos no período 

matutino (diurno) possuem uma diferença, 

em forma de desconto, de 10% (dez por 

cento) em relação aos cursos do período 

noturno, já calculado na apresentação dos 

valores, aplicável durante todo o curso, 

desde que mantido o referido período 

diurno. Neste caso, o desconto 

pontualidade está calculado na forma 

indicada no subitem 2.2 acima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/administracao/

#soufsa



ARQUITETURA
E URBANISMO 

#soufsa

O Arquiteto e Urbanista é um profissional de formação ampla e completa, que 
atua em diversas áreas. Esta formação é regulamentada por Diretrizes Nacionais 
Curriculares do MEC e a profissão possui um Conselho Nacional, o CAU, que 
orienta, disciplina e fiscaliza o exercício da profissão.
Na sua formação o Arquiteto e Urbanista pode atuar na concepção e execução de Na sua formação o Arquiteto e Urbanista pode atuar na concepção e execução de 
projetos de Arquitetura e Urbanismo, de Arquitetura de Interiores, de Arquitetura 
Paisagística, de espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como 
parques e praças; do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, 
urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 



Acesse: 

https://www.fsa.br/graduacao/arquitetura-e-urbanismo/

tecnológicas para restauro; do Planejamento Urbano e Regional, planejamento 
físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e 
regional; plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, entre outros; Além de 
atuar com sistemas construtivos e estruturais; meio ambiente; instalações 
prediais; Conforto Ambiental, ou seja, técnicas referentes ao estabelecimento de 
condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 
organização e construção dos espaços.
AlémAlém da sólida formação de profissional generalista, o arquiteto deve ter a aptidão 
de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 
comunidade, com relação à concepção, organização e construção do espaço 
interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo; a 
conservação e valorização do patrimônio construído; e a proteção do equilíbrio do 
ambiente natural e utilização racional dos recursos disponíveis.
OO Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da Fundação Santo André 
conta com o Escritório Modelo de Arquitetura onde os alunos desenvolvem 
projetos aplicados à comunidade.



#soufsa

O profissional formado em Ciências Biológicas encontra um amplo mercado de 
trabalho, atuando na realização de consultorias, elaboração e execução de 
projetos na área ambiental, em laboratórios de análises em hospitais, institutos de 
pesquisa e empresas, em ações educativas em museus, unidades de conservação, 
ONGs, empresas e escolas, em pesquisas que envolvam seres vivos e em 
atividades que envolvam o ambiente terrestre, marinho e água doce.
OO Curso de Ciências Biológicas da Fundação Santo André está atento às exigências 
do mercado de trabalho, oferecendo aulas de laboratório nas áreas de Zoologia, 
Botânica, Biologia Celular, Microbiologia, Paleontologia, além de atividades de 
campo diversas, contribuindo para a boa formação profissional do Biólogo. O 
curso habilita ao registro no Conselho Regional de Biologia para o exercício da 
profissão . O campus conta, ainda, com o Espaço da Biodiversidade, Biotério e 
Viveiro Experimental, voltado à realização de estágios, pesquisas e outras práticas.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/ciencias-biologicas/



#soufsa

Pesquisas apontam que profissionais de Ciência de Dados são os mais procurados 
do século XXI. Os egressos do curso de Bacharelado em Ciência de Dados poderão 
atuar como Cientista de Dados, Engenheiro de Dados, Administrador de Banco de 
Dados, Analista e Consultor de BI, Gerente ou Analistas de Dados.

OO Curso Superior de Bacharelado em Ciência de Dados apresenta conceitos, 
técnicas e teorias para a realização de projetos e estudos na área. Como cientista 
de dados, você se torna capaz de realizar análises, processar grandes volumes de 
dados, construir soluções de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e 
muito mais. Você aprende construindo projetos e colocando em prática o 
conhecimento.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/
ciencia-de-dados-inteligencia-artificial/



Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/ciencias-contabeis/

#soufsa

O mercado para os contadores é amplo: podem atuar em empresas privadas ou 
públicas (como empregados ou prestadores de serviços), nas áreas contábil e 
financeira, realizando atividades de contabilidade geral e tributária, controladoria, 
auditoria, consultoria, entre outras.
Outro ponto forte da carreira é que todas as entidades jurídicas – privadas ou 
públicas – são obrigadas, pela legislação, a ter um contador como responsável 
pelas áreas contábil e tributária.
OO curso de Bacharelado em Contábeis da Fundação Santo André conta com o NAF 
- Núcleo de Apoio Fiscal onde alunos podem prestar assistência à comunidade em 
ações voltadas à educação financeira e à elaboração do Imposto de Renda.



DIREITO

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/direito/

#soufsa

O egresso de Direito tem um vasto mercado de trabalho: Advocacias pública e 
privada, ministério público, magistratura e segurança pública. Além de atuação 
profissional no âmbito de: Direito do Consumidor / Mediação empresarial e 
Familiar / Propriedade Intelectual / Falência e Recuperação de Empresas / Direito 
Eletrônico / Direito Ambiental / Direito Empresarial dentre outros.

OO curso de Direito da FSA possui Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), onde os futuros 
bacharéis podem vivenciar o exercício da advocacia atuando em prol de ações 
voltadas para à comunidade e em práticas de conciliação, mediação, negociação, 
arbitragem e júri simulado.



ENGENHARIAS

#soufsa

Engenharia da Computação

Atua em projetos de hardware e software em empresas do setor eletroeletrônico, 
de controle e automação, sistemas de informação e de telecomunicações voltados 
à automação industrial, desenvolvimento de aplicativos, redes de computadores e 
inteligência artificial.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-da-computacao/



Engenharia Civil

O egresso de Engenharia Civil tem um mercado de trabalho vasto: projetos de 
habitação, infraestrutura e obras para indústria e comércio, visando sempre 
qualidade e durabilidade em ambientes sustentáveis. As oportunidades de 
emprego na área são bem variadas.
OsOs formados em Engenharia Civil podem trabalhar no setor público, nas esferas 
municipais, estaduais e federais, no privado ou até mesmo montar sua própria 
construtora.

Engenharia de Energia

Atuação em projetos voltados à novas fontes de energia e eficiência energética 
bem como atividades de pesquisa e desenvolvimento em empresas, universidades 
e institutos de pesquisa, assim como à operação e manutenção de sistemas em 
usinas já existentes.

Engenharia de Materiais

Atuação em projetos de desenvolvimento e uso de novos materiais atuando tanto 
em indústrias petroquímicas, siderúrgicas e automobilísticas, assim como no 
desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de materiais.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-civil/

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-energia/

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-materiais/

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-ambiental/

Engenharia Ambiental e Sanitária

OO egresso de Engenharia Ambiental e Sanitária atua em projetos de tratamento de 
resíduos, avaliação de impactos ambientais, controle de poluição ambiental, 
cálculo de emissões na atmosfera, recuperação ambiental, entre outras. Sua área 
de atuação compreende meios de produção onde há geração de impactos sobre o 
ambiente, exigindo ações por parte das mais diversas organizações, públicas e 
privadas, industriais e de serviços.



Engenharia de Produção

Atuando em processos de produção (recursos humanos, financeiros e materiais) e 
agregando saberes da administração, engenharia e economia, o profissional da 
Engenharia de Produção poderá atuar em diversos segmentos, como no setor 
bancário, de seguros, hospitalar, de transportes, farmacêutico, industrial dentre 
outros.
Principais áreas de atuação:Principais áreas de atuação:
- Área de operações: execução da distribuição dos produtos, controle de processos 
e suprimentos.
- Área de planejamento: estratégico, produtivo, financeiro etc.
- Área financeira: controle financeiro, controle dos custos, análise de 
investimentos.
- Área de logística: planejamento da produção e da distribuição de produtos etc.
-- Área de marketing: planejamento do produto, mercados a serem atendidos, 
embalagens, dentre outras.

Engenharia Mecânica

Destaca-se a atuação do Engenheiro Mecânico nas empresas do ramo 
automobilístico, metal-mecânico, robótico e de automação.
OO engenheiro mecânico é fortemente requisitado pelo mercado de trabalho, pela 
sua ampla gama de atribuições que vai desde o desenvolvimento, projeto e 
construção de máquinas e equipamentos até o controle e supervisão dos 
processos produtivos.

Engenharia Química

OO Engenheiro Químico pode atuar em indústrias, nas quais a química se faz 
presente, em empresas de serviços e consultorias; laboratórios; institutos de 
pesquisas; instituições públicas e universidades. Nesses setores ele pode atender 
várias áreas de atuação, como engenheiro de: projeto, produto, processo, 
produção, desenvolvimento, manutenção, segurança, qualidade, aplicações, 
assistência técnica, suprimentos e vendas; diversos cargos em nível de gerência 
dentre outros.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-producao/

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-mecanica/

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/engenharia-quimica/



Engenharia de Controle e Automação

Quem se forma em Engenharia de Controle e Automação é um profissional 
polivalente que trabalha diretamente com automação.
UmUm profissional formado em Engenharia de Controle e Automação projeta 
máquinas, desenvolve tecnologia para elas e gerencia o seu funcionamento. 
Trabalha assim com as áreas de mecânica, computação e desenvolvimento de 
sistemas elétricos e peças eletrônicas.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/
engenharia-controle-automacao/



Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/gestao-financeira/

#soufsa

A área financeira de empresas públicas e privadas é o principal campo de atuação 
desse profissional, que elabora projetos ligados a finanças. Além disso, o 
profissional pode atuar como gerente, analista e consultor financeiro, analista de 
contas a pagar, supervisor de tesouraria, analista de investimentos, entre outras 
funções.



#soufsa

O curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação  da  FSA  promove  
a  formação  de  profissionais  com foco em  serviços  e  governança  na  área  de  
TI.  Os  futuros profissionais serão capazes de gerenciar, por meio de técnicas, 
modelos e processos, os recursos de Tecnologia da Informação (TI) das   
organizações   prestadoras de serviços, considerando os conceitos  modernos  da  
Ciência de Serviços.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/gestao-ti/



#soufsa

O profissional formado implementa e define soluções de TIC para os processos 
empresariais, estabelece parâmetros de utilização de sistemas, gerencia os 
recursos humanos envolvidos, documenta rotinas, controla os níveis de serviço de 
sistemas operacionais e banco de dados, gerencia os sistemas implantados e 
contratos com provedores de serviço e fornecedores.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/
analise-e-desenvolvimento-de-sistemas/



#soufsa

O profissional dessa área irá recrutar e selecionar pessoas, acompanhar e 
desenvolver cargos e salários, oferecendo treinamentos e desenvolvimento a 
partir de avaliações de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de 
carreiras, planejando e gerenciando as diferentes áreas de gestão de pessoas.
Atua em Departamentos de RH, Consultorias, Prestadoras de serviço tercerizadas 
especializadas em RH, Empresas de Capacitação e Treinamento dentre outras.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/gestao-recursos-humanos/



PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

#soufsa

Na atualidade, em forte alta, Publicidade e Propaganda consolida-se como 
profissão oficialmente reconhecida e regulamentada pelo Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (CONAR), sendo essa uma área versátil, atrativa 
e alinhada com as necessidades de Comunicação do mundo contemporâneo e 
que constantemente se dinamiza, se amplia em face da evolução da tecnologia, 
abrindo contínuos novos flancos de atuação.
SãoSão inúmeros os campos de trabalho e instituições em que o egresso de Cursos de 
Publicidade e Propaganda pode transitar com desenvoltura, desempenhando 
papéis variados, obtendo Plano de Carreira e diversificando funções. Ao contrário 
do que comumente se supõe, a Agência de Publicidade não é a primeira nem a 
única porta na qual o jovem publicitário pode bater para dar início à sua carreira, 
pois as mesmas funções que lá ele exerceria podem ser plenamente executadas 
em empresas de qualquer porte, tais como: Anunciantes, Consultorias, Produtoras 
dede Filmes, Produtoras de Som, Produtoras de Áudio e Vídeo, Assessoria de 
Imprensa, Assessoria de Relações



Acesse: 

https://www.fsa.br/graduacao/publicidade-propaganda

Públicas, Estúdios de Design, Assessoria de Marketing, Hubs de Mídias Sociais, por 
exemplo, entre outras correlatas. Os setores em que o profissional de Publicidade 
e Propaganda poderá atuar, tanto em Agências, como em outras instituições - 
inclusive governamentais - são mais tradicionalmente os de: Atendimento, 
Pesquisa, Planejamento, Mídia, Marketing, Criação, Produção, Gerência de 
Produto.
OO Curso de Publicidade e Propaganda da FSA conta com uma Agência de 
Publicidade Experimental - Viralle onde os alunos desenvolvem peças publicitárias 
e ações de marketing colocando em prática conhecimentos aprendidos em sala de 
aula.



PSICOLOGIA

#soufsa

O Curso de Psicologia possui formação generalista e permite base para atuação 
em vários espaços ocupacionais, na pesquisa e no ensino de Psicologia. Atua nas 
áreas:

Psicologia Clínica: Desenvolve psicoterapia individual, de casal, familiar ou em 
grupo, psicoterapia lúdica e orientação de pais.

PsicologiaPsicologia da Saúde: Participa em todo o processo saúde-doença, desde a 
prevenção, promoção, atendimento e reabilitação da saúde. Atua em UBS, CAPS, 
Clínicas, Hospitais.

Psicologia Escolar/Educacional: Atua no processo ensino-aprendizagem, 
intervenções psicopedagógicas, relações interpessoais e integração 
família-comunidade-escola.



Acesse: 

https://www.fsa.br/graduacao/psicologia/

Psicologia Social: Atua em diferentes espaços públicos e comunitários, no âmbito 
da saúde, da assistência social, da educação, da defesa de direitos humanos, 
justiça, segurança.

Psicologia Jurídica: Trabalha na justiça e campo do direito, colaborando no 
planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos, prevenção 
da violência.

PsicologiaPsicologia Organizacional e do Trabalho: Atua em atividades relacionadas a análise 
e desenvolvimento da Psicologia aplicada às organizações, ao trabalho e ao 
trabalhador.

O curso de Psicologia da Fundação Santo André conta com uma Clínica-Escola 
onde os alunos, supervisionados pelos docentes, oferecem atendimentos à 
comunidade e vivenciam aprendizagens que contribuirão para o futuro exercício 
da profissão.



SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

#soufsa

O profissional da área encontra vagas em bancos, seguradoras, indústrias, 
empresas de telefonia, de internet (principalmente na área de segurança) e no 
segmento educacional, que fornece oportunidades tanto para a docência quanto 
para o desenvolvimento de programas destinados a cursos a distância.

OO futuro profissional pode desempenhar as funções de analista ou de 
programador de sistemas, gerente de desenvolvimento ou de projetos, 
consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de informação, analista de 
suporte, administrador de banco de dados, gerente de redes de computadores, 
gerente de TI e consultor/auditor na área de infraestrutura, elaborando softwares 
que vão desde programas básicos de controle de estoque até os mais complexos 
sistemas de processamento de informações.

Acesse: 
https://www.fsa.br/graduacao/
sistema-de-informacao/
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