FIA abre inscrições para turma de 2016 do
cursinho pré-vestibular gratuito
Estão abertas até o dia 08 de outubro as inscrições para o CapJovem,
projeto social da FIA (Fundação Instituto de Administração) de capacitação
acadêmica de jovens de baixa renda para ingresso em universidades públicas.

Voltado ao público de 17 a 23 anos que tenha completado o ensino
médio recentemente em escola pública, o CapJovem, parceria da FIA com
outras empresas ou governo, acontece há 13 anos.

O projeto já atendeu mais de 600 jovens que foram aprovados em
vestibulares de universidades públicas e privadas por meio do ProUni e tem
apresentado resultados bastante satisfatórios em relação aos cursinhos
particulares. Somente no ano passado, participaram 42 alunos, com índice de
aprovação de 80% em diversas instituições.

Para se candidatar, os participantes precisam ter cursado todo o ensino
fundamental e médio em instituições da rede pública ou privada (no caso de
bolsista integral) e possuir renda familiar mensal de, no máximo, um salário
mínimo e meio por morador. O processo seletivo consiste em: prova de
conhecimentos gerais, dinâmica de grupo e entrevista. As aulas serão
lecionadas por professores, em sua maioria, graduados por renomadas
instituições.

Benefícios
 Aulas e materiais gratuitos;
 Material do Sistema Poliedro de Ensino;
 Vale-transporte;
 Uniforme;
 Orientação Psicológica;

 Pagamento de até uma inscrição no Vestibular por aluno (no caso de
não obtenção de isenção de taxa);

O curso acontecerá em período integral, das 8h30min às 18h10min, de
segunda a sexta-feira.

Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas no endereço
www.fia.com.br/capjovem.
Serviço
CapJovem - Cursinho pré-vestibular gratuito
Inscrições: até 8 de outubro.
Local: Unidade Educacional Butantã
Inscrições e informações: www.fia.com.br/capjovem ou (11) 3732-3506 3732.3535

Sobre a FIA:
Eleita por três vezes como a melhor Escola de Negócios do Brasil, a FIA, um dos mais
conceituados e respeitados centros educacionais do País, possui 35 anos de atuação
no setor. Hoje mantenedora da Faculdade FIA de Administração e Negócios,
credenciada junto ao MEC (Ministério da Educação), atua em três frentes: ensino,
pesquisa e consultoria, capacitando-a para desenvolver estudos e prestar serviços nos
mais variados campos de especialização da Administração. Todos os MBAs
oferecidos pela instituição alcançaram credenciamento junto à The Association of
MBAs (AMBA), sediada em Londres, que referencia importantes escolas de negócios
pelo mundo. Outro reconhecimento relevante foi concedido pelo jornal britânico
Financial Times: o Pós-MBA, 25º colocado no ranking educação executiva da
Financial Times em 2011.
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