Vestibular

Unifieo entra na promoção Black Friday
Oferta proporciona descontos de 50 a 70% para novos estudantes no
Campus e Polo Vila Yara em Osasco
O Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, por meio do seu Programa de Incentivo
aos Estudantes aderiu ao sistema de promoções usual em todo o mundo e realiza na
próxima sexta-feira, 23, a “BLACK FRIDAY UNIFIEO”.
Pela regra, a instituição concederá aos candidatos que prestarem o processo
seletivo do dia 24 de novembro de 2018 e forem aprovados para ingresso nos Cursos
de Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo para o 1º semestre de 2019, descontos de

70% para os cursos de Licenciatura e 50% para os demais cursos, todos na
modalidade presencial.
De acordo com o edital da Universidade, a promoção será válida para o valor da
mensalidade integral, durante o primeiro e o segundo semestre de 2019, desde que
façam suas inscrições para o vestibular entre os dias 21, 22 e 23 de novembro de
2018.
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: http://vestibular.unifieo.br ou envie mensagens para o
WhatsApp 9 4017-1888. Outras informações no site www.unifieo.br
Informações para imprensa e agendamento de entrevistas:

Raquel Duarte (11) 96286-0360
Júlio Rezende (11) 99189-1079

Sobre o UNIFIEO
A Fundação Instituto de Ensino para Osasco (FIEO) foi instituída em 26 de outubro de
1967, sendo mantenedora do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).
A Fundação implantou a Faculdade de Direito, iniciando sua atividade didática em
junho de 1969. Em seguida, a Faculdade de Administração de Empresas foi autorizada
a funcionar em maio de 1972.
O primeiro curso da Faculdade de Informática (Processamento de Dados) foi
autorizado em setembro de 1985.
Já em 1986, foi incorporada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Professor Carlos
Pasquale, de São Paulo. O passo seguinte foi a instituição das Faculdades Integradas de
Osasco.
Em novembro de 1998, as Faculdades Integradas de Osasco transformaram-se em
Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), com a criação de diversos cursos.

