Centro Universitário FEI oferece credito estudantil de até 75% para a qualificação de profissionais

03/02/2016 - Centro Universitário FEI oferece credito estudantil de até 75% para a
qualificação de profissionais
Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, a Instituição proporciona Pós-Graduação
latu sensu e stricto sensu em Engenharia, Gestão e Tecnologia para o profissional se destacar
na carreira
Com o atual desequilíbrio econômico e aumento do desemprego no país, a capacitação é
indispensável para profissionais que desejam se manter ativos na carreira escolhida e para
quem procura recolocação no mercado de trabalho. As empresas se mostram cada vez mais
exigentes com os currículos, e pensando neste cenário, o Centro Universitário FEI oferece
mais de 27 cursos de Pós-graduação latu sensu e stricto sensu nas áreas de Engenharia,
Gestão e Tecnologia com possibilidade de financiamento de até 75% da mensalidade.
Para obter o Crédito Educativo da Instituição, os candidatos precisam estar matriculados em
um dos cursos de pós-graduação, além de comprovar a real necessidade do financiamento.
Confira as demais condições em www.fei.edu.br. O benefício será oferecido durante todo o
período do curso. O objetivo do recurso é favorecer estudantes que necessitam de um apoio
econômico-financeiro para continuar estudando e buscam uma especialização de qualidade,
vital em qualquer profissão.
“Ter um curso de pós-graduação no currículo é um diferencial. O profissional precisa estar
sempre se atualizando, reciclando conhecimentos, e a pós-graduação atende à essa
necessidade de forma ampla. O Crédito Educativo vem para suprir uma demanda de
profissionais que desejam se especializar, mas encontram dificuldades em arcar com os custos
do curso. Acredito que, considerando o cenário econômico, este benefício veio na hora certa”,
conta a vice-reitora da FEI, Rivana Marino.
Novos cursos – Além de condições especiais, a FEI apresenta em 2016 os novos cursos de
“Empreendedorismo & Gestão de Novos Negócios: PME, Gestão em Tecnologia de
Informação” e o “MBA de Gestão Empresarial em Comercialização de Produtos e Serviços na
Área de Defesa”. As formações lato sensu e stricto sensu da Instituição são ministradas por
professores que se destacam por sua vivência profissional e acadêmica, e são voltadas para
aqueles que desejam reciclar conhecimentos e aperfeiçoar seu desenvolvimento profissional,
sendo preparados para atuar com excelência nas áreas de engenharia, tecnologia e gestão.
Processo seletivo – Para os candidatos que desejam enviar currículos para as especializações,
as inscrições vão até 12 de fevereiro. Já os interessados na pós-graduação stricto sensu,
devem enviar os currículos até o dia 17 do mesmo mês. Para mais informações sobre o
processo seletivo e os cursos, os estudantes devem acessar o site www.fei.edu.br
Sobre a FEI - Com 74 anos de tradição, o Centro Universitário FEI é referência entre as
instituições universitárias no Brasil, nas áreas de Gestão e Tecnologia, e excelência no ensino
da Administração, Ciência da Computação e Engenharia. A Instituição já formou mais de 50 mil
profissionais, muitos ocupando posições de liderança nas principais empresas do país. Mantida
pela Fundação Educacional Inaciana "Pe. Sabóia de Medeiros", a FEI integra a Rede Jesuíta
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de Educação e agrega marcas históricas de instituições de ensino de São Paulo: Faculdade de
Engenharia Industrial, Escola Superior de Administração de Negócios e Faculdade de
Informática.

Core Comunicação
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