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45 ANOS

A REVISTA DE CARA NOVA

OU NOVA REVISTA !
A REVISTA DA FUNDASUL completa, em 2017, 4 anos e volta, depois de um ano sem edições, com nova
proposta.

A Revista propõe, a partir deste ano, ser o espaço para a publicação das produção de alunos e professores,
profissionais e pesquisadores da região.
Inovar e expandir a visão institucional é objetivo da nova revista, assim como tem sido a visão adotada
pela nova gestora da Fundação, a Professora Marla de Sans da Rosa Crespo, desde abril de 2016, com foco na
modernização, adequação e crescimento do Ensino Superior de qualidade, desenvolvido em Camaquã há 45 anos,
sempre observando as novas exigências do mercado de trabalho e da própria sociedade como um todo, para onde
se dirigem os profissionais formados pela FUNDASUL.
Deseja-se com essa proposta, incentivar o excelente trabalho de iniciação científica realizado nos cursos
de Administração, Ciências contábeis e Educação Física – Bacharelado e Licenciatura, da FUNDASUL, em que
professores e alunos produzem a partir dos resultados de suas pesquisas realizadas em estágios curriculares
supervisionados ou em disciplinas do cursos.
As produções comprometidas com as discussões realizadas no meio acadêmico, envolvendo situaçõesproblema relativas a contextos específico de cada curso, demonstram o amadurecimento dos alunos e da
Instituição com relação à proposta de iniciação científica concebida no Plano de Desenvolvimento Institucional
2016-2020 da FUNDASUL.

BOA LEITURA!!!!
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A história de desenvolvimento da FUNDASUL se confunde com
a vida de mais de 4000 profissionais da Região.

Desde sua fundação, a FUNDASUL é, para a Região Centro-Sul,
a única referência em Ensino Superior presencial.
Ter maturidade é mais do que ter
idade!

45 anos de trabalho sério, dedicado à
formação de mais de 4000
profissionais competentes que hoje
ocupam, em sua maioria, posições
privilegiadas no mercado de trabalho
na sociedade local e regional,
colocam a FUNDASUL em constante
posição de destaque.
Pela segunda vez em dois anos, a
Instituição recebe o Prêmio Prime
como o nome mais lembrado em
educação superior.
Instituição completa, de olho no
futuro, sempre conectada ao seu
tempo e aberta às inovações, a
FUNDASUL dispõe de infraestrutura
compatível com todos os cursos que
oferece.

Suas faculdades (mantidas), FACCCA e FAFOPEE são
responsáveis pela formação de Professores, Contadores,
Administradores e bacharéis em Educação Física . A Escola
Profissional FUNDASUL (também mantida) é responsável pela
formação de técnicos em enfermagem, técnicos em saúde
bucal e gestão de turismo e hotelaria, bem como pela
especialização técnica de nefrologia e instrumentação cirúrgica.

A Instituição tem sido elemento propulsor do crescimento, na
construção do conhecimento e no desenvolvimento da região,
com a formação desses profissionais que, até os dias de hoje,
são recrutados pelas empresas privadas e públicas pela certeza
da qualidade e da competência.

Hoje, a FUNDASUL continua sendo a única IES 100% presencial
da Região Centro-Sul, referenciada pela qualidade dos cursos
de Administração, Ciências Contábeis e Educação Física
Licenciatura e Bacharelado e o ensino a distância , nas
modalidades graduação, tecnólogos e pós-graduação.

Dos cursos técnicos aos cursos de
graduação presencial e a distância,
seu Projeto prima pela qualidade e
pela excelência, integrando Ensino,
Pesquisa e Extensão.
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