Press Release
“Vestibular de bolsas” acontece nesta terça, 20 no UNIFIEO
O Centro Universitário FIEO – Unifieo possibilita descontos para o Vestibular 2019 com bolsas de estudos que podem chegar a
100%

O Centro Universitário FIEO – UNIFIEO participa da “Promosasco”, ação comercial de iniciativa da Associação Comercial e
Empresarial de Osasco (ACEO) que visa oferecer produtos e serviços com descontos exclusivos nesta terça-feira, 20.
O UNIFIEO lançou recentemente a campanha do Vestibular 2019 com o slogan “ Aqui tem e aqui você pode”, destacando as
facilidades oferecidas pela instituição para que novos alunos ingressem nos cursos. “Participamos de programas de incentivo como

Educa Mais e estreamos hoje na Promosasco com ofertas de bolsas de estudos que oferecem diversos descontos podendo chegar a
100%”, explica o reitor da instituição, professor Edmo Alves Menini.

De acordo com o reitor, uma das metas do Unifieo é também estimular o retorno dos alunos que por algum motivo abandonaram
seus estudos e querem voltar a estudar. “Queremos trazer estudantes de todas as faixas etárias que necessitam estudar e estamos

abertos a negociações para que ninguém fique de fora. Sabemos o quanto é importante a formação superior para a uma boa
colocação profissional e queremos contribuir com o máximo de facilidade para o estudante”, acrescentou Edmo.
Além das provas presenciais realizadas hoje, 20/11, as provas do Vestibular 2019 Presencial serão realizadas em outras datas:
9 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019. Para os vestibulares agendados a inscrição será GRATUITA. Os alunos egressos do
ENEM com no mínimo 350 pontos serão dispensados do processo seletivo.
Outro destaque do UNIFIEO são os Cursos de Licenciatura e Curso de Ensino à Distância (EAD) que já chegam a 89 polos em todos
o Brasil. Além disso são oferecidas Bolsas “Atleta”, Bolsas “Servidor Público” além de bolsas por mérito.
Além do curso de Direito - destaque da instituição ao lado de Design Digital (Nota 5 no MEC) - o Centro Universitário oferece mais
de 30 cursos de graduação. Confira alguns cursos que o Unifieo oferece:
Administração (Bacharelado)
Ciências Biológicas (Bacharelado)
Ciências Contábeis (Bacharelado)
Ciência da Computação (Bacharelado)
Comércio Exterior e Negócios Internacionais (Bacharelado)
Jornalismo (Bacharelado)
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado)
Design Digital (Bacharelado)
Direito (Bacharelado)
Educação Física (Bacharelado)
Engenharia de Computação (Engenheiro)
Engenharia de Telecomunicações (Engenheiro)
Farmácia (Bacharelado)
Fisioterapia (Bacharelado)
Psicopedagogia (Bacharelado)

Química (Bacharelado)
Sistemas de Informação (Bacharelado)
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Estética e Cosmética
Tecnologia em Gestão Comercial
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Redes de Computadores
Ciências Biológicas (Licenciatura)
Educação Física (Licenciatura)
Geografia (Licenciatura) História (Licenciatura)
Letras (Licenciatura)
Matemática (Licenciatura)
Pedagogia (Licenciatura)
Química (Licenciatura)

Para saber mais acesse o site: vestibular.unifieo.br ou envie mensagens para o WhatsApp 9 4017-8888. Outras informações no
site unifieo.br
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