Faculdade FIA abre inscrições para o vestibular 2016
do curso de graduação em Administração
A Faculdade FIA de Administração e Negócios, mantida pela
Fundação Instituto de Administração (FIA), escola de negócios com 35 anos
de experiência em educação executiva, recebe inscrições até 26 de novembro
para o vestibular da turma do 1° semestre do curso de Bacharelado em
Administração - que conta também com o ingresso do aluno por meio do Enem.
A prova será realizada no dia 28 de novembro na Unidade Educacional
Pinheiros da Faculdade FIA, em São Paulo.

Reconhecido com notas máximas pelo MEC e Guia do Estudante, o
curso tem a duração de quatro anos e conta com uma grade curricular
diferenciada e especialmente projetada para a formação de administradores
empreendedores, com visão estratégica e internacional dos negócios. Durante
os dois primeiros anos as aulas acontecem em período integral, a fim de
garantir aos alunos uma base curricular completa e abrangente. Nos demais
semestres, os alunos passam a ter aulas pela manhã e estágio supervisionado
no período vespertino.

Nesta edição serão oferecidas bolsas integrais pelo PROUNI, parceria
com o FIES, e descontos parciais para os melhores colocados no vestibular e
Enem.

Mais informações sobre o vestibular, entre outros assuntos relacionados,
acesse: www.fia.com.br/graduacao.
Curso de Bacharelado em Administração – Faculdade FIA
Inscrições: até 26 de novembro de 2015
Valor da inscrição: R$ 90,00
Local da prova: Unidade Educacional Pinheiros: Rua Navarro de Andrade, 152 - próximo à
estação Faria Lima do Metrô - São Paulo.
Carga horária do curso: 8 semestres (Integral nos dois anos iniciais)

Informações: www.fia.com.br/graduacao ou pelos telefones: (11) 3732-3500 ou (11) 37323535.
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