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UNIESP – São Paulo: alunos começam nivelamento na Unicapital
QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2013

 
 
Alunos optantes pelo FIES iniciarão em 12/04 próximo os Cursos de Nivelamento de
Matemática e de Português na Faculdade Unicapital.

 

O início das aulas será marcado pela
presença da diretora da IES,
professora Vera Lucia Maluly, que
juntamente com os professores Luiz
Antônio de Carvalho Correale
(Matemática) e Andressa Vitale
(Português), receberão os alunos.

 

“É com muita alegria que felicito estes
discentes pela disposição em

participar de um programa que certamente contribuirá muito para a formação de cada
um”, disse a diretora.
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UNIESP – Sorocaba: Brinquedoteca recebe filhos de alunos de
nivelamento
TERÇA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2013

 
 
O Curso de Pedagogia da Faculdade de Sorocaba desenvolve um Projeto Pedagógico de
auxílio aos alunos que possuem filhos pequenos e que necessitam participar das aulas de
nivelamento aos sábados, quando estes estudantes não têm com quem deixar os seus
filhos. Trata-se da nossa Brinquedoteca.
 

Sob a supervisão da coordenadora do
Curso de Pedagogia, professora Érica
Maldonado, o local recebe os filhos
dos discentes com atividades
recreativas e pedagógicas, que são
desenvolvidas por alunos voluntários
integrantes do GLUP (Grupo Lúdico de
Pedagogia). Dentre tais atividades
estão as brincadeiras folclóricas, a
manipulação dos brinquedos

educativos, a leitura de histórias infantis, entre outros jogos pensados e produzidos pelos
estudantes ao longo das disciplinas do curso.
 
A aluna Graziele Silvestre, do Curso de Ciências Contábeis, relatou que sua filha, Luana,
ficou encantada com a leitura da história da Branca de Neve contada por um dos
voluntários. “Este auxílio fornecido pela faculdade possibilita estudar com maior
tranquilidade, pois sei que minha menina está se divertindo e aprendendo com toda a
segurança”, comentou.

 

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://uniesp.provisorio.ws/fs/uniesp.provisorio.ws/admin/galeriaFotos/imagens/thumb/foto01.jpg919751.jpg
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/fs/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/faculdade.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/fs/cursos.asp
http://www.uniesp.edu.br/vestibular
http://www.faculdadedesorocaba.edu.br/ouvidoria/index.asp
http://www.uniesp.edu.br/noticiasLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/historia.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/missao.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/estrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/infraestrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/cpa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/colap.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fs/manuaisPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Sorocaba

http://uniesp.provisorio.ws/fs/noticiasSorocabaVisualizar.asp?noticia=5277 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
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UNIESP – Bauru: diplomadas as primeiras turmas de
nivelamento
QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013

 
 
A Faculdade de Bauru continua em festa. No último dia 22/08, as duas primeiras turmas
aprovadas nos Cursos de Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática receberam
seus certificados de aprovação.

 

Ao todo 30 alunos foram aprovados e
já apresentaram grande melhora em
seus desempenhos escolares.

 

Os cursos foram ministrados pelas
professoras Oeni Custódio Marins e
Mabi Katien Batista de Paula.
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em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
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uma faculdade da UNIESP!
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UNIESP - Birigui: alunos FIES têm nivelamento em Português na
FABI
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2013

 
 
A Faculdade Birigui - FABI realizou, entre 20 e 27 de abril últimos, o Curso de
Nivelamento em Português, direcionado aos alunos inscritos no Programa FIES. A
Instituição oferece esta vantagem como um dos benefícios exclusivos aos que participam
do Programa "A UNIESP Paga a sua Faculdade".

 

O curso foi gratuito, ministrado pela
professora especialista Gislene
Aparecida de Lacerda Doná e teve o
seguinte conteúdo: reforma
ortográfica, interpretação de textos,
ortografia, acentuação gráfica e
classes gramaticais. Importante
ressaltar que todo o conhecimento
obtido em sala de aula servirá para
que, no futuro, os alunos sejam

profissionais ainda mais capacitados.
 

Participaram discentes matriculados em Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.
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UNIESP – Birigui: FABI promove Curso de Nivelamento a alunos
FIES
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2013

 
 
Mais uma vez o Grupo Educacional UNIESP traz benefícios aos alunos optantes pelo FIES.
Dessa vez, a Faculdade Birigui - FABI promoveu o Curso de Nivelamento em Matemática,
do qual participaram alunos dos Cursos Administração, Artes Visuais, Ciência Contábeis,
Direito, História, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia e Serviço Social.
 

O evento ocorreu nas dependências
da IES nos dias 6 e 13 de abril e teve
como orientador o professor Esp.
Wlademir Paixão Volpon, formado em
Matemática.
 
Foram ministrados os seguintes
conteúdos programáticos:
 
Operações com números fracionários;

Estudo detalhado das regras de sinais (sinais iguais e sinais diferentes nas adições,
multiplicações e divisões);
Relação da porcentagem e as frações de denominador 100;
Relação de conjunto com agrupamento e propriedades.
 
De acordo com o professor Wlademir, o objetivo do nivelamento em Matemática é sanar
dúvidas e atualizar o aluno, contribuindo para que estes futuros profissionais possam
ingressar no mercado de trabalho com capacitação ainda maior.
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em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
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uma faculdade da UNIESP!
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Centro Novo promove aulas de nivelamento
SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2012

 
 

A Faculdade UNIESP de São Paulo – Centro Novo promove, desde 10 de agosto passado,
aulas de nivelamento em Matemática e Língua Portuguesa.

 

Confira os horários:

 

Matemática - das 11h00 às 15h00, na
sala 101

Língua Portuguesa - das 9h00 às
13h00, na sala 102

 

Informações e inscrições : diretamente com os professores, no horário das aulas de
nivelamento.

 

A Faculdade UNIESP de São Paulo – Centro Novo se encontra na Rua Conselheiro
Crispiniano, 120 – Centro – São Paulo/SP.
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UNIESP - Araçatuba oferece aulas de nivelamento
QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2013

 
 
A Faculdade UNIESP de Araçatuba realizou no último dia 02/03 a primeira aula de
nivelamento do ano, ministrada pelo professor e mestre em Matemática Nilton Flávio
Delbem.
 

Vários alunos ingressantes
compareceram para assistir à aula,
que é oferecida para incentivá-los e os
ajudar nesse início de estudos.
 
O programa de nivelamento, tanto em
Matemática quanto em Língua
Portuguesa e Informática, é um
diferencial oferecido pela UNIESP a
todos os alunos FIES.
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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!
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Faculdade de Araçatuba promove Programa de Nivelamento
QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012

 
 

Nos dias 15 e 22 de setembro, e também em 20 e 27 de outubro, a Faculdade de
Araçatuba oferecerá aos seus alunos o Programa de Nivelamento. Nesta semana,
começam as aulas de matemática, e no próximo mês será a vez da Linguagem e
Intepretação de Texto.

 

Ministrados, respectivamente, pelo professor
Ms. Nílton Flávio Delbem e pelo professor
especialista Marcelo Moreira Marques, ambos os
cursos serão realizados das 8h00 às 12h30 e
são totalmente gratuitos. O certificado só será
válido àqueles que cumprirem as quatro datas.

 

Os interessados devem enviar um e-mail para
carla.noli@uniesp.edu.br informando nome completo, termo, faculdade de origem e
telefone para contato. Mais informações através do telefone (18) 3636-7610.
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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!
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FAF promove Cursos de Nivelamento em Lingua Portuguesa e
Matemática
QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2011

 
 

Nivelamento

 

FAF promove Cursos de Nivelamento
em Lingua Portuguesa e Matemática.

 

FAF promove e fomenta cursos de
nivelamento em Lingua Portuguesa e
Matemática no sábado, 14 de maio de
2011.

 

O Curso de Nivelamento foi elaborado para dar um suporte aos estudantes da Instituição,
tanto ingressantes quanto veteranos que apresentam índice deficitário do ensino médio
quanto aos pré-requisitos necessários durante o curso.

 

O curso de nivelamento em língua portuguesa tem como finalidade a interpretação e a
produção de textos, já o nivelamento em matemática propõe revisar a matemática básica
como operações, expressões numéricas, equações, etc.

 

Para determinar a necessidade de tais cursos foi aplicado um diagnóstico aos alunos, e
posteriormente foi feito um levantamento dos resultados de ambas as disciplinas. A
finalização dos projetos dos nivelamentos contará com outro diagnóstico, visando avaliar
os objetivos dos cursos, bem como a aprendizagem dos conteúdos explanados.
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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!
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UNIESP-Marília realiza nivelamento para discentes
QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2013

 
 
A Faculdade de Marília - FAMAR promove cursos de nivelamento em Matemática e Língua
Portuguesa para os discentes. A iniciativa permite que os alunos FIES tenham contato
com disciplinas de base, necessárias à adaptação e ao bom desempenho na vida
acadêmica. Os professores da instituição, Aislan Totti Bernardo e Ellen Valotta (foto), são
os responsáveis por ministrar os cursos aos recém-chegados.
 

As aulas são oferecidas aos sábados,
no horário das 08h00 às 09h40
(Matemática), e das 10h00 às 11h40
(Língua Portuguesa).
 
O nivelamento se faz necessário para
minimizar o déficit de aprendizado de
base, que acaba repercutindo no
Ensino Superior. A procura pelo
nivelamento excedeu as expectativas

e o interesse pelas disciplinas ministradas se deu para além dos calouros, o que
demonstra o comprometimento dos estudantes, tanto iniciantes quanto veteranos.
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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!
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FAPE realiza nivelamento para calouros
QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2012

 
 

Entre os dias 07 e 10 de agosto,
portanto durante a primeira semana
de aulas do segundo semestre na
Faculdade UNIESP de Presidente
Epitácio-FAPE, foram promovidos
cursos de nivelamento para os
calouros. A iniciativa permite que os
novos alunos tenham novamente o
contato com disciplinas de base,
necessárias à adaptação e bom

desempenho na vida acadêmica.

 

Os coordenadores e professores da instituição são os responsáveis pelo momento inicial
com os recém-chegados e têm o desafio de ministrar os seguintes cursos:

 

Língua Portuguesa e Literatura - Este curso, organizado pelos professores Jaison Crestani,
Lucilene Favareto e Aline Silva, buscou auxiliar o aluno a melhor compreender suas
leituras e a se expressar adequadamente na escrita. São tratados assuntos como o texto
dissertativo e sua organização, a lógica textual e a argumentação, pesquisa e trabalho
acadêmico, tópicos gramaticais e desenvolvimento vocabular.

 

Fundamentos de Matemática - Proferido pela professora Adriana Zangirolami, teve como
objetivo auxiliar o aluno a melhor compreender a matemática e os seus usos. Seu
conteúdo é voltado à organização do pensamento lógico e à utilização de ferramentas
matemáticas nos problemas do cotidiano.

 

De acordo com a diretora-geral, professora Rosineide Oliveira, a oferta dos cursos de
nivelamento visa principalmente contribuir com o aprendizado dos novos acadêmicos. “De
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forma prática e eficaz, eles esclarecem e relembram o estudante de tudo o que é
necessário para uma boa fundamentação e um melhor aproveitamento das disciplinas no
curso de graduação”, explica.

 

 
 
 

 

 
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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UNIESP – Pres. Prudente: alunos da IES têm cursos de
nivelamento
TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2014

 
 

Com o objetivo de capacitar os alunos a se relacionarem com segurança com os conceitos
básicos de Português e Matemática, o Curso de Pedagogia da Faculdade de Presidente
Prudente – FAPEPE oferece um curso de nivelamento a todos os discentes da unidade.

 

De acordo com o seu coordenador,
José Roberto dos Santos, a atividade
tem como objetivo proporcionar ao
estudante uma segunda oportunidade
de aprendizagem dos conteúdos
abordados nas disciplinas que
envolvem as duas áreas de
conhecimento.

 

O conteúdo de Língua Portuguesa
inclui noções básicas de ortografia e sintaxe, uso de conjunções e pronomes, concordância
verbal e nominal, leitura, conotação, pressuposto, subentendido e gêneros textuais. Já na
Matemática o aluno irá recordar operações e regras fundamentais, rever os conjuntos
numéricos, resolver expressões numéricas e algébricas, conhecer e aplicar as
propriedades dos números reais, rever os métodos de resolução de sistemas do 1º grau e
das equações de 2º grau, resolver problemas de porcentagem, aplicar a “regra de três” e
trabalhar com conceitos iniciais da matemática financeira.

 

Realizado sempre aos sábados, o curso teve início em 26/04 último e seguirá até 07/06
próximo.
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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.
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uma faculdade da UNIESP!
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UNIESP – São Paulo: Curso de Música do Centro Novo realiza
aulas de nivelamento
QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Sob coordenação do professor Paulo Raposo, o Curso de Licenciatura em Música da
Faculdade de São Paulo - Centro Novo promove, a partir deste mês, aulas de nivelamento
em Teoria Musical que serão ministradas pelos próprios alunos/monitores. O objetivo
desta ação é auxiliar estudantes que necessitam de reforço para compreender os
elementos básicos que constroem o saber musical.

 

Os monitores controlarão a presença dos alunos. Por isso, os interessados devem escolher
um horário de acordo com a planilha em anexo e se ater à ela. 

 

Os discentes com frequência regular receberão comprovantes de horas complementares, e
as aulas acontecerão na Sala 714 (7º andar). 

 

Clique aqui e confira a planilha de horários disponíveis.
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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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Cursos de Nivelamento, Curso de Resenha Crítica e Projeto Catraca Livre
QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2010

 
 

 

 

Caros alunos:

O grupo de Faculdades da UNIESP CENTRO oferece aos seus alunos Cursos de Nivelamento em Língua
Portuguesa e Língua Inglesa, Curso de Resenha Crítica e orientação de relatórios para as atividades
complementares realizadas a partir das sugestões de eventos, de espetáculos e de outras atividades do site
CATRACA LIVRE. As aulas e as orientações são gratuitas e estão a cargo da professora Joaquina Pinto.

As aulas e as orientações das atividades do projeto Catraca Livre começam oficialmente no próximo sábado,
dia 28 de agosto de 2010. Elas fazem parte do perfil do egresso que a IES pretende formar, portanto, elas
fazem parte da formação do profissional, do cidadão e do indivíduo que fará a diferença no meio em que
vive e em que atua.

Vejam os horários das aulas, das orientações e o Regulamento do Projeto Catraca Livre e participem!

 

 Horários Professora Joaquina – 2010/2

  

 SEG TER QUA QUI SEX SAB

Manhã 08:00    Catraca
Livre  

 

 

 

  Nivelamento
Língua

Portuguesa
09:00    Catraca

Livre  

 

 

 

  Nivelamento
Língua

Portuguesa
10:00    Catraca   
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Livre
    Resenha

 11:45       

 Resenha   Resenha

Tarde

13;00    Catraca
Livre

  

     

14;00   Catraca
Livre

  

     

15:00      
      

16;00   Catraca
Livre

Catraca Livre  

     

17;00 Nivelamento
Língua

Portuguesa

 Resenha Catraca Livre  

Noite

18:00     Nivelamento
Língua
Inglesa

 

       

19:00     Nivelamento
Língua
Inglesa

 

       

       

 

 

Planejamento das atividades para o 2º semestre de 2010.

 Organização, sistematização e avaliação das atividades e dos participantes:

 

"Este é um projeto inovador que une comunicação, cultura e educação. Temos certeza de que contribuirá muito para a

sociedade e que será um grande sucesso!" (Dr. Fernando Costa, presidente da UNIESP)

    
O Projeto Catraca Livre é um projeto que tem o apoio do jornalista da “Folha de São Paulo” e
idealizador do “Projeto Cidade Escola Aprendiz”, Gilberto Dimenstein, e a participação de diretores,
coordenadores, professores, alunos e funcionários da Faculdade Renascença, Faculdade Horizontes e
das Faculdades Integradas Teresa Martin.
     O Projeto Catraca Livre objetiva disponibilizar, através um site, os eventos culturais que acontecem
em São Paulo (exposições, espetáculos de Dança, de Música, peças teatrais, filmes, palestras,
seminários, “shows” etc.) GRATUITOS ou oferecidos a preços populares, o que viabiliza que o cidadão
de baixa renda tenha acesso não só ao evento, mas principalmente às experiências e ao conhecimento
adquiridos por seu intermédio, ao exercício intelectual (reflexões) que fará, durante e depois desse
evento, colaborando na formação de um profissional mais humano, sensível, empreendedor e
multiplicador das atividades culturais que se lhe oferecem. Esses objetivos vêm ao encontro da MISSÃO
e dos objetivos da IES que constam de seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de seu PPI
(Projeto Pedagógico Institucional).
     As atividades culturais sugeridas no site Catraca Livre (www.catracalivre.com.br ) servirão de temas
para a elaboração das atividades complementares dos alunos da IES. Caso os alunos façam as
atividades culturais sugeridas no Catraca Livre, será seguido o seguinte caminho:
1. Esses alunos farão um relatório dessas atividades (obedecendo às normas de elaboração do
Relatório de Atividades Complementares), o que lhe valerá uma quantidade de horas no cumprimento
dessas atividades complementares e que será registrada pelo professor orientador de atividades
complementares de cada curso (o orientador das atividades complementares é o mesmo do estágio);
2. O relatório e seus comentários passarão, em seguida, pela avaliação da professora responsável pela
revisão desses textos para que eles possam ser publicados no site com correção: a professora Joaquina
Pinto (e-mail jomsp7@gmail.com). A professora Joaquina é a revisora dos trabalhos de todos os alunos
das Unidades Centro Novo e Centro Velho;
3. O Relatório é devolvido ao aluno para que ele poste em seu blog no site como produto final, fazendo
uma interação com todos os participantes dessas atividades dentro e fora da IES.

Além do cômputo como horas de atividades complementares ao aluno, caso ele participe de no
mínimo 04 (quatro) das atividades sugeridas pelo site Catraca Livre no semestre, receberá um crédito
de 0,5 (meio) ponto na média SEMESTRAL de 3 (três) disciplinas a sua escolha após a publicação de
seus relatórios e comentários em seu blog no site (o crédito na média semestral só será feito,
portanto, se o aluno tiver pelo menos 4 (quatro) trabalhos postados no site no final do semestre).
Trata-se de um prêmio para o aluno que participe efetivamente do Projeto.

                                              
Horários da profa. Joaquina para orientação do projeto: às quintas-feiras, das 8 às 17 horas e às sextas-feiras das
16 às 18 horas.
 
VAMOS DIVULGAR A TODOS!
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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!
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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!
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UNIESP – Centro Novo: IES oferece nivelamento em Teoria
Musical
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2014

 
 

Nesta última semana de março se iniciam as aulas de nivelamento em Teoria Musical
oferecidas pelo Curso de Licenciatura em Música da Faculdade de São Paulo – Centro
Novo. As aulas acontecem semanalmente e são ministradas por alunos monitorados pelo
professor Paulo Henrique Raposo, responsável pelas disciplinas de Estruturação Musical do
Curso. 

 

Para participar não é necessário
inscrever-se. O estudante deve
somente escolher um dos horários
oferecidos, e ação – que objetiva a
consolidação dos conteúdos
ministrados na disciplina de Teoria e
Percepção Musical - conta como
atividade complementar. 

 

Confira abaixo os horários disponíveis
e seus respectivos responsáveis: 

 

Segundas, das 12h00 às 13h00 – Luciana
 Quartas, das 12h00 às 13h00 – Vágner

 Quartas, das 17h00 às 18h00 – Reinaldo
 Sextas, das 12h00 às 13h00 – Walter
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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!
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UNIESP – Sorocaba: faculdade dá inicio a Programa de
Nivelamento
QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2013

 
 
Iniciaram-se no sábado, 16/03/2013, as aulas do programa de nivelamento para os
alunos da Faculdade de Sorocaba. Embora abertas a todos os estudantes, elas tem foco
maior voltado aos ingressantes nos 1ºs e 2ºs semestres.
 
As disciplinas que serão trabalhadas no nivelamento são: Português, Matemática e
Informática. O objetivo do programa é nivelar o conhecimento dos alunos ao nível
necessário para absorver de forma harmônica as competências das disciplinas do Ensino
Superior.
 
As aulas de nivelamento acontecem em dez sábados. As próximas serão nos dias 23/03,
06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05 e 25/05 e nos seguintes horários:
Informática (das 08h00 às 10h), Português (das 10h15 às 12h15) e Matemática (das
13h00 às 15h00).
 
Logo na estreia do programa, as salas ficaram lotadas, o que demonstra o interesse dos
alunos da Faculdade de Sorocaba na ação oferecida.
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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!
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Aulas de nivelamento em Português na Faculdade de Sorocaba
QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2012

 
 
A Faculdade UNIESP de Sorocaba promoverá aulas de nivelamento em Língua Portuguesa
a todos os alunos interessados.
 
Ao todo, serão oito aulas ministradas pelo professor Marco Escobar na sala 15 do Bloco de
ADM, que começarão sempre às 8h30 do sábados, dias 12, 19 e 26 de maio e 2, 9, 16, 23
e 30 de junho.
 
Como se sabe, aulas de nivelamento em Português e Matemática são um dos vários
benefícios exclusivos a alunos do Grupo Educacional UNIESP.
 
Mais informações podem ser obtidas na secretaria da faculdade.
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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!
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UNIESP – Centro Novo: nivelamento em Língua Portuguesa
começará em 21/03
TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2015

 
 

Começarão no próximo dia 21/03 as aulas de nivelamento em Língua Portuguesa para
todos os alunos das Faculdades de São Paulo – Centro Novo e Centro Velho. Os
interessados deverão comparecer à Rua Conselheiro Crispiniano, 120 – 2º andar – sala
214.

 

As aulas acontecerão sempre aos sábados, terão duração de 12 semanas e poderão ser
assistidas em quatro horários: das 8h00 às 10h00, das 10h:00 às 12h00, das 12h00 às
14h00 ou das 14h00 às 16:00.

 

“É uma ótima oportunidade a todos, pois o conteúdo abrangerá temas como linguagem
verbal e não verbal, nova ortografia, acentuação, leitura, técnicas de redação, uso correto
de palavras e expressões, etc. Mas os interessados devem agir rapidamente pois as vagas
são limitadas”, informou o professor e coordenador do curso, Jorge Luiz Freneda.

 

A todos os participantes serão emitidas, ao término do curso, certificação e validação de
40 horas para atividades acadêmicas.
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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!
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Taquaritinga inicia nivelamento gratuito em Língua Portuguesa e
Matemática
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2012

 
 

A Faculdade de Taquaritinga, instituição de ensino superior independente e associada ao
Grupo Educacional UNIESP, começa a oferecer gratuitamente no sábado, 22/09, aulas de
nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática.

 

Confira a programação:

 

Língua Portuguesa

 

Início: 22/09/2012 (sempre aos sábados, de 15 em 15 dias)

 

Horário: das 8h00 às 11h30

 

Local: Bloco 5 – Sala 4

 

Docente: professor especialista Gerson Carlos Eduardo

 

Público-alvo: alunos do 2º período de todos os cursos e alunos do 8º período de
Administração 

 

 

Matemática
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Início: 26/09/2012 (sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias)

 

Horário: das 14h00 às 17h30

 

Local: Bloco 1 – Sala 1

 

Docente: professor Me. Igor Cruz Malaspina

 

Público-alvo: alunos do 2º período de todos os cursos e alunos do 8º período de
Administração

 

 

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição na secretaria da IES.

 

 
 
 

 

 
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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UNIESP – Mauá: FAMA inicia aulas de nivelamento
TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2014

 
 

Com grande entusiasmo dos participantes, começaram na primeira semana de maio as
aulas de nivelamento em Português e Matemática para os alunos dos diversos cursos da
Faculdade de Mauá-FAMA.

 

Sob a responsabilidade dos
professores Delma Gonçalves,
Roosevelt Nascimento e Ana Maria
Affonso Cunha, foram propostas e
realizadas atividades diversas nas
aulas, proporcionando desafios e
oportunidades para o desenvolvimento
de Leitura, Interpretação e Produção
de Textos e Raciocínio Lógico.
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UNIESP – Penha: Projeto de Nivelamento se encerra com visita a
Museu
SEGUNDA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2013

 
 
O Projeto de Nivelamento oferecido aos alunos dos Cursos de Pedagogia e Administração
da Faculdade Villas Boas teve seu encerramento marcado com um passeio ao Museu da
Língua Portuguesa.
 

No sábado, 07/12, os estudantes e a
professora Roseli se encontraram na
faculdade para a cerimônia de
encerramento do Projeto e a entrega
dos certificados. Logo após, todos se
dirigiram ao Museu da Língua
Portuguesa, onde puderam visualizar
poesias e compartilhar momentos
inesquecíveis de magia e arte por
meio do idioma.

 
Durante a visitação, os alunos interagiram com a exposição “Viva Cazuza”, conheceram a
biografia do artista, tiveram contato com suas músicas e puderam, assim, aprender sobre
a vida e obra do cantor de maneira lúdica e divertida.
 
Conclui-se, então, que o Projeto de Nivelamento conseguiu atingir a todos os objetivos
propostos e, mais ainda: proporcionou interação e verdadeiro mergulho na importância do
idioma na vida de um estudante universitário. 
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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.
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UNIESP – São Paulo: IES realiza programa de nivelamento
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Teve início recentemente, nas dependências da Faculdade Villas Boas, o Programa de
Nivelamento em Língua Portuguesa, política de atendimento ao aluno desenvolvida pelo
Grupo Educacional UNIESP em todas as suas unidades. O objetivo principal da ação é,
além de promover a inserção social através de ensino de qualidade, oferecer também o
estímulo à permanência dos alunos ingressantes no Ensino Superior.

 

Segundo a professora Roseli Aparecida Souto,
responsável pelas aulas, a intenção é tornar
os alunos aptos à construção e ao
entendimento de diferentes textos,
capacitando-os na organização dos
pensamentos e permitindo que os registrem
de forma culta e respeitando os aspectos
gramaticais. 

 

Para a aluna Cícera Rita Ferreira, do 1º
semestre do Curso de Letras, as aulas são de estrema relevância para a sua vida. “Com
este tipo de ajuda aprenderei a falar, a ler e a escrever corretamente, pois sou um pouco
tímida e preciso vencer a insegurança de falar em público”, comentou. 

 

Além de propiciar o crescimento intelectual dos estudantes, o programa ainda oferece um
certificado (mediante frequência de, no mínimo, 75% e de bom rendimento), que contará
como atividades complementares exigidas pelos cursos de graduação.
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UNIESP – Colinas do Tocantins: IES inicia Programa de
Nivelamento Discente
SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2013

 
 
Teve início no último dia 14/09, nas dependências da Faculdade Integrada de Ensino
Superior de Colinas - FIESC, o Programa de Nivelamento Discente. Trata-se de uma
política de atendimento ao aluno desenvolvida pelo Grupo Educacional UNIESP em todas
as suas unidades. Assim, além de promovermos a inserção social através de ensino de
qualidade, oferecemos também o estímulo à permanência dos discentes ingressantes no
Ensino Superior.  

 

O programa em nossa IES conta com atividades e metodologias que envolvem técnicas de
assimilação vocabular, estratégias de leitura e produção escrita, envolvendo os alunos
numa interpretação crítica da realidade. Ao todo, serão cinco 5 encontros com quatro
horas cada, cujo encerramento está previsto para o próximo mês de dezembro.

 

Além de crescerem intelectualmente, os estudantes ainda recebem um certificado
(mediante frequência de no mínimo de 75% e de bom rendimento) que servirá como
atividades complementares exigidas pelos cursos de graduação.

 

O Programa de Nivelamento Discente é coordenado pela direção-geral e pelas
coordenadorias de cursos e executada pelos professores da FIESC. 
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