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PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO | A Instituição recebeu 

inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo no 

período de 13 a 18 de janeiro. O edital contemplou os 

alunos matriculados com bolsas de estudos integrais ou 

na forma de descontos parciais nas mensalidades, por 

meio das duas modalidades do Programa (Bolsa de 

Estudo Munícipe ou Bolsa de Estudo Monitoria).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PRONATEC | A 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul, realizou 

Processo Seletivo Simpli�cado para professor, 

orientador, apoio às atividades acadêmicas e 

administrativas do programa nacional de acesso ao 

ensino técnico e emprego. As vagas para professores 

foram destinadas aos seguintes cursos: Cenogra�a e 

Cenotécnica; Dramaturgia; Figurino; Recreador 

Cultural; Maquiagem; Agente Cultural; Assistente de 

Coreografia; e Produção Cultural.

DE ESTUDO FUNDAÇÃO DAS ARTES

AÇÕES DE GESTÃO

2020
JANEIRO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020
FEVEREIRO

IV SIMPÓSIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES E SERVIDORES | A Fundação das Artes de 

São Caetano do Sul iniciou o ano letivo de 2020 

promovendo o IV Simpósio de Formação Continuada 

para professores e servidores, nos dias 05, 06 e 07 de 

fevereiro, no Teatro Timochenco Wehbi. 

FESTIVAL DE VERÃO | Nos dias 14, 15 e 16, a Fundação das 

Artes realizou o 1° Festival de Verão de São Caetano do 

Sul, com apresentações de artistas brasileiros da MPB 

como Paula Lima, Ed Motta e Banda Mantiqueira. As 

apresentações gratuitas aconteceram no Parque 

Espaço Cerâmica Tom Jobim. O Festival contou com os 

trabalhos artístico-pedagógicos e produções musicais 

desenvolvidas pelos professores e alunos da Fundação. 

IV SIMPÓSIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
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FESTIVAL DE VERÃO FUNDAÇÃO DAS ARTES | FEV 2020



AÇÕES DE GESTÃO

2020
FEVEREIRO

AÇÕES FORMATIVAS | Dentro do 1º Festival de Verão 

Fundação das Artes, ocorreram ações formativas como, 

palestras, workshops, oficinas e masterclass. As ações 

foram realizadas nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 

2020, gratuitamente e com direito a certificados.

INSCRIÇÕES CURSOS FIC | A partir do dia 10 de março 

estiveram abertas as inscrições para os cursos gratuitos 

de formação continuada da Fundação das Artes. Foram 

1075 vagas nas modalidades de Agente Cultural 

(eventos), Assistente de Coreografia/Práticas de Dança, 

Dramaturgia, Prod. Cultural, Cenografia/Cenotécnica 

(Auxiliar de Cenotecnia), Figurinista, Maquiador (Cênico 

e Social) e Recreador Cultural ( jogos, entretenimento e 

lazer).

FESTIVAL DE VERÃO | AÇÕES FORMATIVAS
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Ÿ Criação do Comitê de Acompanhamento e 

I m p l e m e n t a ç ã o  d e  P r o v i d ê n c i a s  p a r a  o 

enfrentamento da Pandemia decorrente do COVID-

19.

AÇÕES COVID-19 | MARÇO 2020

Ÿ Criação do e-mail (comite@fascs.com.br) para 

c e n t r a l i z a ç ã o  d e  d ú v i d a s ,  s u g e s t õ e s  e 

compartilhamento das ações realizadas em virtude 

da Pandemia decorrente do Covid-19.

Ÿ Suspensão temporária das atividades acadêmicas 

dos Cursos Livres e Técnicos das linguagens de Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro, bem como, os 

cursos do Programa MedioTec como medidas de 

prevenção de eventual transmissão do Covid-19, em 

sintonia com o Decreto N° 11.522.

Ÿ Afastamento dos docentes de suas atividades 

presenciais, devendo realizar funções remotas a 

s e r e m  a c o m p a n h a d a s  p e l a s  r e s p e c t i v a s 

coordenações técnicas. 

Ÿ Reuniões semanais online com o Comitê de 

A c o m p a n h a m e n t o  e  I m p l e m e n t a ç ã o  d e 

Providências, com o objetivo de propor e discutir 

ações para o enfrentamento da crise provocada pela 

pandemia do Covid-19 no âmbito da instituição.

Ÿ Período de Adaptação Ambiente Remoto de 

Aprendizagem (entre 16 de março a 05 de abril, 

intitulado), realização de atividades de apropriação 

de recursos digitais e busca novos formatos de 

ensino-aprendizagem, período esse inserido no 

calendário letivo.

Ÿ Alteração do horário de funcionamento dos setores 

administrativos em regime de escala de funcionários 

(novo horário: 08h00 às 17h40) e atendimento ao 

público (novo horário:10h00 às 16h00),  em 

decorrencia das ações para o enfrentamento da 

pandemia.

Ÿ Criação de Instrução Normativa 001/2020 que �fixa 

normas quanto à reorganização das atividades 

pedagógicas, devido ao surto global do Coronavírus, 

para a Fundação das Artes.
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Ÿ Criação de Instrução Normativa 003/2020 que 

fixa diretrizes para o planejamento do processo 

seletivo simplificado para o 2º semestre de 

2020, visando garantir a continuidade das 

atividades desenvolvidas pela Fundação das 

Artes diante da excepcionalidade do período da 

Pandemia da COVID-19.

- Aprovado pela Lei N° 5856, a Fundação das Artes 

concedeu 40% de desconto nas mensalidades de abril, 

maio e junho.

- Ampliação dos prazos de vencimento.

- Parcelamento de débitos.  

Ÿ Criação de Instrução Normativa 002/2020 que �fixa 

normas quanto ao registro de atividades pedagógicas 

realizadas em ambiente remoto de aprendizagem 

(Plataforma Google Sala de Aula e ferramentas 

alternativas complementares) para a Fundação das 

Artes.

Ÿ Criação de Pacote de Medidas de apoio à alunos de 

cursos livres e técnicos:

Ÿ Realização de Live (através das redes sociais da 

instituição Facebook & Instagram), referente ao 

Pacote de Medidas de apoio aos alunos dos cursos 

livres e técnicos da instituição feito para esclarecer 

dúvidas sobre este benefício.

- Suspensão das cobranças. 



Impermeabilização da laje do prédio da Fundação das 

Artes (Edifício Milton Andrade), através da aplicação de 

Manta Asfáltica em toda sua extensão. 

Manutenção e troca do piso futuante das salas de dança, 

além da instalação de novas barras e piso de linóleo no 

edifício Milton Andrade. 

 Sanitização do Edifício Milton Andrade.

AÇÕES DE GESTÃO

2020
ABRIL

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE | ED. MILTON ANDRADE
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A Fundação das Artes de São Caetano, celebrou 52 anos no dia 25 de 

abril e lançou uma campanha especial que, além da comemoração, 

disponibilizou uma série de medidas para apoiar os estudantes durante 

a crise do Covid-19. Durante o período de 25 de abril a 13 de junho, a 

Instituição realizou postagens criativas e uma exposição virtual.
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AÇÕES DE GESTÃO

2020
MAIO

Aquisição de 03 Plataformas Pantográficas para 

atividades artístico-pedagógicas da Fundação das Artes. 

Revisão e manutenção dos racks e mesas de iluminação 

do Teatro Timochenco Wehbi e Laboratório Cênico Lídia 

Zózima. 

Aquisição de novo letreiro para a fachada da Unidade 

Santa Paula - Fundação das Artes
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NOVO LETREIRO | UNIDADE SANTA PAULA



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Aquisição de 04 novos bebedouros para a Unidade Santa 

Paula - Fundação das Artes.

Participação da Fundação das Artes no Bom Dia São 

Paulo da Rede Globo - 29/05/2020 | A matéria contou 

com relatos de mães e alunos, que estão se reinventando 

para seguir com as atividades pedagógicas e fazendo 

uso das aulas de artes para atravessar este período de 

forma criativa.

MAIO
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NOVOS BEBEDOUROS | UNID. SANTA PAULA



AÇÕES DE GESTÃO

2020

PARA CONTRATAÇÃO

POR PRAZO DETERMINADO

DE PROFESSORES

INSCRIÇÕES ONLINE | 2º SEMESTRE DE 2020

Visando garantir a continuidade das atividades 

desenvolvidas pela Fundação das Artes e diante da 

excepcionalidade do período da Pandemia da COVID-19, 

as inscrições para o Processo seletivo simpli�cado para o 

2º semestre de 2020 ocorreram de forma remota (on-

line).

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES | MEDIOTEC 

A Fundação das Artes abriu no período de 8 a 14 de junho, 

as inscrições para o Processo Seletivo para contratação 

de professores por prazo determinado para os Cursos 

Técnicos de Canto e Teatro do Programa Fundação das 

Artes Mediotec.

JUNHO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020

REMATRÍCULA ONLINE | 2º SEMESTRE DE 2020

Diante da excepcionalidade do período da Pandemia, as 

rematrículas para o 2º semestre foram realizadas de 04 a 

08 de julho, de forma remota (online), através do site da 

Fundação das Artes (www.fascs.com.br), na área Portal 

do Aluno.

Participação da Fundação das Artes no Bom Dia São 

Paulo da Rede Globo - 23/06/2020 | A Diretora Geral Ana 

Paula Demambro falou sobre as inscrições para o 

segundo semestre e a previsão da retomada das aulas 

num sistema híbrido. 

JUNHO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020
JULHO

Visita técnica do Prefeito José Auricchio Junior na 

Unidade Santa Paula da Fundação das Artes.

Sanitização do prédio Milton Andrade - 16/07/2020

Aquisição de equipamentos e materiais para a 

prevenção do COVID 19.
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VISITA TÉCNICA DO PREFEITO JOSÉ AURICCHIO



Entrega e conclusão da obra de isolamento acústico em 21 salas de 

aula, incluindo o teatro Timochenco Wehbi, saguão do prédio Milton 

Andrade e demais espaços dedicados ao ensino das artes. 
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ISOLAMENTO ACUSTICO EM TODAS AS SALAS DE AULA DA FUNDAÇÃO DAS ARTES



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Nova pintura externa e interna do prédio Milton 

Andrade.

Restauro dos elementos arquitetônicos históricos da 

fachada – Arcos de tijolinhos.

Pintura de todos os espaços acadêmicos e área 

administrativa do prédio Milton Andrade.

JULHO
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RESTAURO | ARCOS FUNDAÇÃO DAS ARTES



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Colocação de piso laminado no teatro da Unidade Santa 

Paula.

Colocação de cortinas nos camarins do Laboratório 

Cênico - Unidade Santa Paula.

Aquisição de 2 novos pianos para os cursos de música. 

JULHO
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COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO | UNID. STA PAULA



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Reforma do jardim interno (Ateliê de Artes Visuais) do 

prédio Milton Andrade. 

Contratação temporária de funcionária para auxilio no 

processo de Bolsa de estudos Munícipe/ Monitoria.

Aquisição de esquadria para janela da secretaria 

Unidade Santa Paula.

JULHO
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REFORMA | JARDIM INTERNO ATELIÊ ARTES VISUAIS



AÇÕES DE GESTÃO

2020

PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - A Instituição recebeu 

inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo no 

período de 24/07 a 01/08. O edital contemplou os alunos 

matriculados com bolsas de estudos integrais ou na 

forma de descontos parciais nas mensalidades, por meio 

das duas modalidades do Programa (Bolsa de Estudo 

Munícipe ou Bolsa de Estudo Monitoria).  

A Fundação das Artes realizou o V Simpósio de Formação 

Continuada para professores e servidores, marcando o 

início de mais um semestre letivo. A palestra virtual 

sobre "Ferramentas Google" foi realizada por Wesley 

Adriano Martins Dourado (Diretor) e Leia Bastos 

(Coordenadora Pedagógica), ambos da Escola de Novas 

Tecnologias de São Caetano do Sul, através da 

plataforma Google Meet.  

JULHO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020

Divulgação do primeiro resultado da Bolsa de Estudos 

Munícipe/ Monitoria no dia 12/08/2020.

No período de 13 a 15 de agosto foi aberto o pedido de 

recurso das Bolsas de Estudo.

Divulgação do resultado final das Bolsas de Estudo 

Munícipe/ Monitoria

AGOSTO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020

Renovação, ampliação e modernização do parque 

informático | Ed. Milton Andrade.

Conclusão da obra de Acessibilidade | Ed. Milton 

Andrade.

Renovação dos jardins e áreas verdes | Ed. Milton 

Andrade.

AGOSTO

39

40
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NOVO SERVIDOR DE REDE | TI FUNDAÇÃO DAS ARTES



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Aquisição de novos equipamentos de áudio em 100% 

salas de aula.

Instalação de sistema de luzes de emergência | Ed. 

Milton Andrade.

Limpeza de todas as calhas e telhados da instituição.

AGOSTO

42
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AQUISIÇÃO NOVOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO



AÇÕES DE GESTÃO

2020

Colocação de adesivos institucionais | Unidade Santa 

Paula.

Fica instituído, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o Festival de Verão 

Fundação das Artes, a ser realizado pela Fundação das 

Artes de São Caetano do Sul, anualmente, entre os dias 

20 de dezembro a 21 de março. Conforme publicado no 

Diário Oficial do município: Lei N°5887 de 20 de agosto 

de 2020.

Abertas inscrições para os cursos gratuitos de formação 

continuada da Fundação das Artes. Foram ofertadas 300 

vagas nas modalidades de Agente Cultural, Assistente de 

Coreografia/Práticas de Dança, Dramaturgia, Produção 

Cultural ,  Cenografia/Cenotécnica,  Figurinista, 

Maquiador Cênico e Recreador Cultural.

AGOSTO
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FESTIVAL DE VERÃO FUNDAÇÃO DAS ARTES | 2019
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AÇÕES DE GESTÃO

2020

Finalização das obras de acessibilidade dos banheiros do 

saguão da Fundação das Artes - Ed. Milton Andrade.

Foto institucional do corpo administrativo da Fundação 

das Artes.

OUTUBRO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020
A Fundação das Artes realizou no período de 03 de 

novembro a 03 de dezembro, as inscrições para o 1º 

semestre de 2021, nos cursos livres e técnicos em Artes 

Visuais, Dança Música e Teatro. As inscrições foram 

real izadas on-l ine pelo s ite da Inst ituição e 

presencialmente,  com um Processo Selet ivo 

Simplificado.

Instalação de nova iluminação externa na fachada do 

Ed. Milton Andrade.

Instalação de novas calhas de iluminação nos 

corredores das salas de aula - Ed. Milton Andrade.

NOVEMBRO
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AÇÕES DE GESTÃO

2020

No mês de dezembro aconteceu o lançamento da 

edição nº 2 da Revista Realizações, marcando um 

encerramento de ciclo de quatro anos e compartilhando 

com o município as conquistas e in ic iat ivas 

fundamentais, que elevaram a instituição a um patamar 

de destaque no reconhecimento como entidade 

cultural e educacional de excelência. 

As rematrículas para os cursos livres e técnicos foram 

realizadas presencialmente, de 11 a 15 de dezembro. 

DEZEMBRO
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Campanha nas redes sociais da Fundação das Artes com o objetivo de 

divulgar a Revista Realizações n.º2, e os feitos da gestão no biênio 

2019-2020.
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