Vestibular de Inverno

Unifieo oferece matrícula gratuita para
transferências e descontos de até 70%
A isenção de matrícula e descontos são concedidos a transferidos de outras
instituições e as mensalidades dos cursos são a partir de R$ 416,39

O Centro Universitário Fieo – UNIFIEO, dentro de sua Campanha “Matrículas de
Inverno 2019” oferece isenção de matrícula para novos estudantes e descontos que
chegam a 70% no valor das mensalidades. A dispensa da matrícula refere-se ao
pagamento da primeira parcela da semestralidade dos alunos transferidos de outras
Instituições de Ensino Superior que ingressarem no UNIFIEO no 2º semestre de 2019.
O benefício será concedido para transferências realizadas até 8 de agosto. O desconto
será aplicado para o curso todo (presenciais). Para cursos ministrados em EaD consulte o site
www.unifieo.br O UNIFIEO realiza processo seletivo do “Vestibular de Inverno” com
provas agendadas até 31 de agosto.
DESCONTOS
Os descontos variam conforme o curso escolhido. Para licenciatura em Pedagogia (noturno),
Educação Física (noturno) e Licenciatura em Química (noturno) os cursos estão com 50% de
desconto, com promoção da mensalidade no valor de R$ 416,39. Os cursos mais procurados na
instituição, Design Digital (noturno) oferece desconto de 55% com mensalidade de R$ 535,26.
Já o Curso de Direito (matutino), tradicional e reconhecido como o melhor da região,
apresenta desconto de 70%, com o valor promocional de R$ 497, 12.
O UNIFIEO também disponibiliza Cursos de Tecnologia de: Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Estética e Cosmética, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Logística e Processos Gerenciais. Para consultar valores e descontos dos demais
cursos acesse o site www.unifieo.br

TRANSFERÊNCIA
Para participar dessa promoção o candidato à transferência deve entregar na
Secretaria Geral do campus Vila Yara, os seguintes documentos para análise curricular:
•
Histórico Escolar - com data do vestibular e situação do ENADE (cópia
autenticada ou simples com original)
•

Conteúdo Programático das disciplinas (cópia simples)

•

Atestado de adimplência (original).

A documentação será analisada pela Coordenação do Curso que indicará o semestre
que o candidato deve ingressar e as respectivas dispensas e adaptações.
Conheça os cursos de Graduação UNIFIEO:

Administração
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Comércio Exterior e Negócios Internacionais
Design Digital noturno
Direito matutino
Direito noturno
Educação Física
Engenharia da Computação
Farmácia
Fisioterapia
Pedagogia
Psicopedagogia noturno
Química – Bacharelado noturno
Química – Licenciatura noturno
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Estética e Cosmética noturno
Tecnologia em Gestão Comercial noturno
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Processos Gerenciais

Para mais informações ligue para 11, 3681-6000 ou (11) 9 94017-1888, acesse o site
unifieo.br ou venha pessoalmente à Secretaria Geral, no Campus e Polo Vila Yara,
Bloco Verde, 2º andar. O UNIFIEO está localizado na Av. Franz Voegeli, n° 300.

