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UNIESP – Centro Novo: inscrições para cursos de línguas e
nivelamento serão abertas em setembro
QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2015

 
 
A Faculdade de São Paulo - Centro Novo já abrirá em breve as inscrições para os Cursos
de Língua Inglesa e de Língua Espanhola e também de Nivelamento em Língua
Portuguesa. 

 

Nos dias 01 a 04 de setembro
próximos, poderão se inscrever alunos
da própria unidade e também da
Faculdade de São Paulo – Centro
Velho. Para tanto, os interessados
deverão comparecer nas datas acima
informadas à Rua Conselheiro
Crispiniano, 120 – 1º andar – sala
104, das 10h00 às 19h00. 

 

Os cursos acontecerão aos sábados e o estudante poderá optar por um dentre os quatro
horários disponíveis. As aulas terão sempre duas horas de duração. As vagas são
limitadas e não haverá prorrogação do prazo para as inscrições.
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As Instituições de Ensino Superior da UNIESP estão presentes
em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco.

 

Clique no mapa ao lado nos estados em azul e confira onde há
uma faculdade da UNIESP!
 
 

 

© Copyright 2017 - Faculdade de São Paulo - Centro Novo | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/biblioteca.asp
http://www.uniesp.tv.br/
http://uniesp.provisorio.ws/radio
http://www.inclusaocomarte.com.br/
http://uniesp.provisorio.ws/projetocedro
http://uniesp.provisorio.ws/ead
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/noticiasCentroNovoLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/cpa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/colap.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centronovo_old/manuaisPortarias.asp


01/09/2017 UNIESP - Faculdade de São Paulo - Centro Velho

http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/noticiasCentroVelhoVisualizar.asp?noticia=9941 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
UNIESP – Centro Velho: alunos poderão se inscrever para
Espanhol, Inglês e nivelamento no próximo mês
QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2015

 
 
A Faculdade de São Paulo - Centro Novo já abrirá em breve as inscrições para os Cursos
de Língua Inglesa e de Língua Espanhola e também de Nivelamento em Língua
Portuguesa. 

 

Nos dias 01 a 04 de setembro
próximos, poderão se inscrever alunos
da própria unidade e também da
Faculdade de São Paulo – Centro
Velho. Para tanto, os interessados
deverão comparecer nas datas acima
informadas à Rua Conselheiro
Crispiniano, 120 – 1º andar – sala
104, das 10h00 às 19h00. 

 

Os cursos acontecerão aos sábados e o estudante poderá optar por um dentre os quatro
horários disponíveis. As aulas terão sempre duas horas de duração. As vagas são
limitadas e não haverá prorrogação do prazo para as inscrições.
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As Instituições de Ensino Superior da UNIESP estão presentes
em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco.

 

Clique no mapa ao lado nos estados em azul e confira onde há
uma faculdade da UNIESP!
 
 

 

© Copyright 2017 - Faculdade de São Paulo - Centro Velho | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/biblioteca.asp
http://www.uniesp.tv.br/
http://uniesp.provisorio.ws/radio
http://www.inclusaocomarte.com.br/
http://uniesp.provisorio.ws/projetocedro
http://uniesp.provisorio.ws/ead
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/noticiasCentroVelhoLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/cpa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/colap.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/sp/centrovelho_old/manuaisPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade Tijucussu

http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/noticiasTijucussuVisualizar.asp?noticia=4171 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
Alunos de Tijucussu iniciam cursos de nivelamento e de idiomas
QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012

 
 

Alunos optantes do FIES da Faculdade de São Caetano do Sul – Tijucussu, instituição de
ensino superior independente e associada ao Grupo Educacional UNIESP, puderam se
inscrever para os Cursos de Nivelamento em Matemática e Português e também para os
Cursos de Inglês e Espanhol.

 

Foi com muito entusiasmo por parte
dos estudantes e dos professores que
as aulas tiveram início no último dia
25/08.

 

 
 
 

Home A faculdade A UNIESP Cursos Vestibular Ouvidoria Notícias UNIESP

http://portal.uniesp.edu.br/Corpore.net/login.aspx
http://portal.uniesp.edu.br/Corpore.net/login.aspx
http://portal.uniesp.edu.br/Corpore.net/login.aspx
https://webmail.uniesp.edu.br/owa
http://www.faculdadefapepe.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/admin/galeriaFotos/imagens/thumb/IMG_0017.JPG732068.JPG
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/faculdade.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/cursos.asp
http://www.uniesp.edu.br/vestibular
http://www.faculdadetijucussu.edu.br/ouvidoria/index.asp
http://www.uniesp.edu.br/noticiasLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/historia.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/missao.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/estrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/estagios.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/infraestrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/cpa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/colap.asp
javascript:void(0)


31/08/2017 UNIESP - Faculdade Tijucussu

http://uniesp.provisorio.ws/tijucussu/noticiasTijucussuVisualizar.asp?noticia=4171 2/2

UNIESP Solidária Biblioteca/
 Publicações

TV UNIESP Rádio UNIESP Inclusão
 com Arte

Projeto Ambiental EAD Notícias Imprensa Trabalhe
 Conosco

 

 

 

 
As Instituições de Ensino Superior da UNIESP estão presentes
em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco.

 

Clique no mapa ao lado nos estados em azul e confira onde há
uma faculdade da UNIESP!
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