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FMP/Fase apresenta novidade com Vestibular 50+
Os interessados podem ingressar através de transferência, reingresso ou vestibular agendado
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12/02/19 | FMP/Fase apresenta novidade com

Em Petrópolis (RJ), a Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/Fase) está com

Vestibular 50+

uma novidade este ano: pessoas com 50 anos de idade ou mais que se
matricularem, já neste primeiro semestre letivo de 2019, vão receber 50%
de desconto no valor de todas as mensalidades dos cursos noturnos de
Administração, Gestão Pública ou Gestão de Recursos Humanos.

Processo Seletivo 2019
Inscrições abertas,
Faculdade Anhanguera
Vestibular 2019. Prova
16/02.

11/02/19 | UniREDENTOR recebe inscrições para
Vestibular Agendado

Na área de Administração, a faculdade oferece um projeto pedagógico

08/02/19 | UNISUAM abre as portas para os jove

moderno, atualizado e dinâmico, com foco no empreendedorismo e nos cenários práticos, com duração de quatro

que estão terminando o ensino médio

anos. O quadro de professores é formado por mestres e doutores com vasta experiência em ensino, pesquisa e
extensão. O curso, que tem avaliação máxima do MEC, nota 5, oferece três opções de formação profissional:

05/02/19 | UERJ recebe registro de interesse em

Administração em Gestão da Saúde, Administração em Sistemas de Informação ou Administração em Marketing. Os

vagas não preenchidas no Vestibular 2019

alunos contam com um laboratório de negócios dentro do campus, para atuação no mercado local, oferecendo
assessoria e consultoria empresarial.

31/01/19 | Vestibular FACHA 2019.1 está com as
inscrições abertas

Já o curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, com duração de dois anos, teve o currículo reformulado com o
objetivo de formar profissionais qualificados para administrar organizações do setor público nos níveis de governo
municipal, estadual e federal, contemplando as diversas relações governamentais na gestão de políticas públicas em
áreas sociais, econômicas e de infraestrutura. Os alunos aprendem a desenvolver competências profissionais com
ênfase na administração pública, análise dos cenários, estudo ampliado das políticas públicas e foco na atitude
empreendedora.

Voltado para a atuação do profissional nos mais diversos subsistemas que integram a área de RH das empresas, o
curso de Recursos Humanos da FMP/Fase, que tem duração de dois anos, é um curso Superior de Tecnologia, bem
avaliado pelo MEC, tendo recebido nota 4 (avaliação com nota de 1 a 5). Os alunos participam de atividades de
vivência profissional e da realização de seminários interdisciplinares, com estágios nas diversas áreas de atuação.

As pessoas com 50 anos ou mais, interessadas em um dos três cursos da FMP/Fase, podem ingressar através de
transferência, reingresso ou vestibular agendado. As informações devem ser obtidas pelo telefone (24) 2244-6471.

Processo Seletivo 2019
Inscrições abertas,
Faculdade Anhanguera
Vestibular 2019. Prova
16/02.

