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Press Release
Graduação

Unifieo oferece desconto de 70%
para os cursos de Licenciatura
Promoção é válida para matrículas até 23/02

O Centro Universitário Fieo – UNIFIEO realiza promoção inédita para
interessados nos cursos de Licenciatura. Serão oferecidos descontos de 70%
(até o final do curso) para alunos que se matricularem até 23 de fevereiro. A
proposta diferenciada foi lançada durante I Fórum de discussão da Educação
Profissional “Arte e Educação na Escola Pública: Desafios e Perspectivas”,
realizado no dia 07 de fevereiro no auditório da instituição.
Os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São oferecidas vagas para
os cursos de: Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras,
Matemática, Pedagogia e Química. Os valores dos cursos nesta promoção
variam entre R$ 374,76 à R$ 249,84. “O mercado de trabalho para professores
é um dos campos em constante crescimento. Quem opta por este curso tem
trabalho muitas oportunidades de trabalho, independente da idade”, orienta o
professor reitor do Unifieo, Edmo Alves Menini.
Outros cursos – Se a intenção for ingressar em outros cursos do Unifieo, é
possível fazer o Vestibular com provas agendadas ou utilização de notas do
ENEM.
O processo seletivo, neste período promocional é gratuito, proporcionando aos
candidatos a possibilidade de concorrerem a bolsas mérito com até 100% de
desconto.
Bolsa de Estudo por Mérito ENEM – No UNIFIEO, alunos egressos do ENEM,
com no mínimo 350 pontos serão dispensados do processo seletivo.
A instituição, por meio do seu programa concederá aos estudantes que
realizaram o ENEM a partir de 2009, que possuam média mínima 350, não tendo
nota de redação igual a zero, desconto nas mensalidades de ingressantes nos
Cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo presenciais para o 1º
semestre de 2019. Esse programa está vinculado ao Edital do
Vestibular/Processo Seletivo do 1º semestre de 2019 e estabelece:
a) Média de 350 a 459 - candidato elegível a bolsa de 25%;

b) Média de 460 a 559 - candidato elegível a bolsa de 30%;
c) Média de 560 a 659 - candidato elegível a bolsa de 40%;
d) Média de 660 a 759 - candidato elegível a bolsa de 50%;
e) Média igual ou maior que 760 - candidato elegível a bolsa de 100%

Vestibular agendado – O UNIFIEO também oferece a possibilidade de
Vestibular Agendado, estando programadas provas para os dias: 16/02, 20/02,
22/02 e 23/02. As inscrições gratuitas podem ser feitas no endereço
vestibular.unifieo.br.
Para saber mais utilize o WhatsApp UNIFIEO (11) 9 4017-1888. Outras
informações no site www.unifieo.br

Saiba mais
O Unifieo oferece cursos de graduação tecnológica, bacharelado, licenciatura e
mestrado. São mais de 30 cursos de graduação entre eles:
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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)
Jornalismo (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

