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César Lattes entrega tablets a alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2013

 
 
Estudantes dos Cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda optantes pelo
Programa FIES da Faculdade César Lattes, Instituição de Ensino Superior independente e
associada ao Grupo Educacional UNIESP, receberam tablets em 04/02 passado.
 

A entrega foi feita pelo diretor,
Nemésio Machado, e pela secretária
acadêmica, Rejany Macedo Santiago,
durante a aula de abertura do
semestre letivo.
 
A doação dos tablets, em sistema de
comodato, não deve ser vista como
brinde e sim como um investimento
no aperfeiçoamento técnico e na

inclusão digital.
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UNIESP – São Paulo: discentes do FIES recebem tablets na
UNICAPITAL
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Em clima de festa, o Centro Universitário Capital iniciou na sexta-feira, 25/10 último, a
entrega dos primeiros tablets aos alunos optantes do FIES.

 

Neste primeiro momento, contando
com a presença da pró-reitora
acadêmica, professora Vera Lúcia
Maluly, e do coordenador dos cursos,
professor Clayton Pedro Capellari,
foram entregues os tablets aos alunos
de Administração, Recursos Humanos
e Logística. 

 

Nos próximos dias, mais tablets serão
distribuídos aos estudantes de outros cursos da unidade.
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UNIESP - Itu: FPM promove entrega de Tablets
QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2013

 
 

A Faculdade Prudente de Moraes - FPM promoveu, em 14/06, o I evento de Entrega dos
Tablets aos alunos optantes pelo FIES. Realizada nas dependências da unidade, a
cerimônia foi presidida pela diretora interina Simone Monteiro e pela coordenadora de
Projetos Sociais, Juliana Cristina.

 

Num total de 40 estudantes
receberam os equipamentos da marca
Multilaser, com sistema operacional
Android 4.0 e um estojo teclado
personalizado. No ato da entrega, os
discentes assinaram um Termo de
Compromisso em que se
responsabilizam por cuidar do
computador, continuar seus estudos e
estar cientes de que os tablets lhes

estão sendo entregues no regime de comodato, ou seja, somente lhes serão seus
definitivamente quando concluírem o curso. Desta forma, caso interrompam seus estudos
ou se transfiram para outra faculdade não integrante da UNIESP, o tablet terá de ser
devolvido.

 

No encontro, a diretora Simone falou sobre as perspectivas de uma nova gestão na
unidade e do empenho que será desprendido em um trabalho conjunto com os discentes a
fim de regularizar as pendências ainda existentes.

 

Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – Bauru: IES realiza primeira entrega de tablets
QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

 
 
No último dia 18/04, no auditório da Faculdade de Bauru, dez estudantes optantes pelo
FIES receberam seus tablets.

 

A entrega foi realizada pelo diretor-
geral da IES, Marcos Akira Ueda, pelos
professores coordenadores de cursos
Miguel José das Neves (Redes e
Sistemas para Internet), Ângela Maria
Furquim Carneiro (Pedagogia), Tania
Maria de Araújo Palmeira Tripoloni
(representando Administração) e
Amanda Vechetti (Projetos Sociais).
Também prestigiaram o evento o

vereador Natalino Davi da Silva e a coordenadora da Secretaria do Bem Estar Social de
Bauru, Rosa Maria Otuka Barbosa Pereira.

  
"A ação realizada nesta noite ratifica o compromisso da UNIESP com a inclusão digital e
também com o ensino de qualidade”, comentou Marcos Akira Ueda.

  
As beneficiadas foram as seguintes alunas da primeira turma de Pedagogia da IES, que
assinaram o contrato FIES até 30 de abril de 2012: Ana Camila Balbino, Ana Paula Cosmo,
Camila Tomaza, Carina Correa de Souza, Francismara Regina do Nascimento Lopes, Maria
do Socorro Amaro Furtado, Raquel Rodrigues da Silva, Rosa Maria Gomes de Souza, Thais
Pereira de Oliveira e Vanderlice Pereira dos Santos, que comentou: “Agora, com o tablet,
poderei estudar e pesquisar com muito mais facilidade”.
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UNIESP – Bauru: Faculdade de Bauru entrega tabletes a alunos
FIES
QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013

 
 
A Faculdade de Bauru realizou, em 22/08 passado, a segunda etapa de entrega dos
tablets aos alunos que aderiram ao FIES.

 

Ao todo, 97 estudantes receberam os computadores de última geração, com teclado e
case personalizados. Esta etapa contemplou os discentes que aderiram ao Financiamento
Estudantil até 30/09 do ano passado.

 

"O evento vem reforçar o
compromisso assumido pelo Grupo
Educacional UNIESP de promover a
inclusão digital, unindo-a ao ensino de
qualidade, marca registrada da
instituição”, comentou Marcos Akira
Ueda, diretor-geral da Faculdade de

Bauru.
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Alunos são contemplados com Netbooks
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2011

 
 

 

Os alunos da Faculdade Birigui  que optaram pelo Novo Fies receberam seus Netbooks em
uma cerimônia realizada em 24 de agosto, no auditório da instituição educacional.

 

O diretor geral da Faculdade, Eldir Paulo Scarpim, realizou a abertura do evento e, logo
após, o diretor executivo do Grupo Educacional UNIESP, Nivaldo F. Gualda, falou sobre a
importância daquele momento, destacando o crescimento do Grupo.

 

Também foi proferida palestra sobre o Novo FIES pelo diretor executivo Rosival Jaques
Molina, que falou sobre a oportunidade e sobre as vantagens desse programa do Governo
Federal, que ajuda a todos os que sonham ingressar e concluir um curso superior de
qualidade.

 

Em seguida, a coordenadora de Projetos Sociais, Marly J. Bertequini, realizou a entrega
dos netbooks.

 

Os 21 alunos contemplados com netbooks novinhos foram os seguintes: Daniela Alves de
Oliveira, Danilo Mamede Pereira, Jéssica de Cássia D. Godoy, Carlos Alexandre de Souza,
Luiz Antonio B. Junior, Camila da Silveira Bracioli, Ozeas dos Santos Estevan, Ana Laura
B. Cezar, Cristiano Braz dos Santos, Eder Martins Pires, Jéssica de Souza Oliveira, Danieli
Aparecida da Silva, Fabiana Aparecida dos Santos, Karla Cristina Bocchi, Mozar Gonçalves
de M. Junior, Adriana Fachinetti, Carlos Danilo Ribeiro, Cleuza Aparecida Costa, Jaqueline
Elisabete de Oliveira, Roseli Aparecida G. de Oliveira e Silas Livino da Silva.
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UNIESP – Birigui: alunos da FABI recebem tablets
QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2013

 
 
Na sexta-feira, 08/03, foi comemorado mais um Dia Internacional da Mulher. Mas, na
Faculdade Birigui – FABI, não foram apenas as alunas que receberam um prêmio: naquela
data, 21 estudantes optantes pelo FIES receberam os tablets oferecidos pelo Grupo
Educacional UNIESP. A entrega foi realizada no auditório da IES.
 

A entrega foi realizada pelo diretor da
unidade, professor Eldir Scarpim,
juntamente com os coordenadores
Alessandra Vendrame (Projetos
Sociais), Priscila de Souza Raymundo
(Administração), Monica Pagliusi
Lopes Justo (Pedagogia), Renato
Euclides Martinelli (História) e Édson
Issamu  Suguimoto (Geografia).
Também prestigiaram o evento o

professor Dr. Jaime José da Silva (presidente da Câmara Municipal de Araçatuba) e
Débora Sourient (Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Birigui).
 
“Trata-se de uma ação solidária do Grupo Educacional UNIESP e suas instituições
associadas que, pensando no futuro profissional de seus alunos, contribuem e incentivam
a inclusão digital”, comentou o diretor da IES, Eldir Scarpim.
 
Os beneficiados foram aqueles que assinaram o Contrato FIES no banco até a data de 4
de abril de 2011, a saber: 
 
Curso de Pedagogia: Andréia Aparecida Soares de Godói, Caroline Masucato Rodrigues,
Edna Gomes, Jéssica Bezerra Alves, Cassia Helena de Paula, Margareth Mazzaro Pereira
Pintu, Keila Sanches Soares, Kelly Carolina Salvador, Márcia Antunes dos Santos, Paulo
Rodrigues Javarezzi, Rosimeire Regina Marques da Silva e Sílvia Maria Prates de Oliveira.
 
Curso de História: Cássia Cristina Panini, Janaína Juliene Barbosa de Souza, Keli Cristina
Costa Sucena, Natália Gomes Fagundes, Patrícia Silva Macarini e Vânder Rogério Bibeiro.
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Curso de Letras: Evelin Eloise Vilela Soares, Fernanda Motta Souza, Thiago Gonçalves da
Fonseca e Maria Cristina Machado de Melo.
 
Curso de Administração: Jéssica Teodozio de Lima e Rafael Bortoluzzi Molina.
 
Curso de Direito: Lucas Henrique Souza e Vítor Castaldelli Quideroli.
 

 

 
 
 

 

 
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 – Birigui: IES entrega tabletes a estudantes FIES
QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013

 
 

A Faculdade Birigui - FABI realizou a entrega de tablets aos alunos que aderiram ao FIES
nos dias 5 e 6 de agosto passados. Os estudantes que receberam o computador pessoal
ingressaram no ano letivo de 2012/2013.

 

Foram entregues mais de 800 tablets
da marca Multilaser, modelo M10, de
10.1 polegadas, com recursos
multimídia e acesso à internet, além
de uma capa para guardar o aparelho,
equipado com teclado.

 

A ação tem por finalidade a inclusão
digital dos discentes, possibilitando o
acesso ao ambiente virtual e o

conhecimento de novas tecnologias. 
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UNIESP – Ilha Solteira: estudantes da FACILUZ recebem tablets
QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2013

 
 
Discentes optantes pelo FIES matriculados na Faculdade Cidade Luz - FACILUZ receberam
na noite de terça feira, 21/05, os tablets prometidos pela UNIESP. A entrega foi feita pelo
diretor da unidade, Leandro Novais, no auditório da instituição. 

 

Foram entregues aos alunos um tablet
da marca Multilaser Ômega NB011,
equipado com um processador de 1,0
GHz; memória RAM de 1 GB;
armazenamento interno de 8 GB, com
possibilidade de expansão com uso de
cartão SD de até 32 GB; sistema
operacional Android 4.0; tela LCD
capacitiva (dispensa caneta) de 9,7
polegadas, de alta resolução; conexão

wi-fi e câmera frontal de 0.3 MP.
 

Segundo o diretor, a entrega dos tablets é um motivo de satisfação para a instituição.
“Ficamos muito felizes em cumprir mais esta promessa aos nossos estudantes, pois
priorizamos a qualidade profissional de cada um deles. Tenho certeza de que esta nova
tecnologia vai ajudar muito”, afirmou.

 

O tablet permitirá aos alunos carregar os livros dos cursos que estiverem em formato
digital, colaboração em tempo real em projetos desenvolvidos fora do ambiente de aula,
comunicação permanente com o sistema de chat, gravação de conteúdo de aulas,
compartilhamento de notas pessoais, entre outras possibilidades. Leandro Novais também
informou que, em breve, mais alunos receberão seus tablets.

 

“Cerimônia de entrega dos tablets. Essa é a UNIESP, respeitando os alunos e cumprindo o
seu papel”, disse um dos alunos em sua página social. Pedidos de ‘eu quero’ e ‘logo, logo
terei o meu’ também foram postados. 

 

A doação do equipamento é feita com encargos. O tablet fica disponível ao aluno pelo
período de todo o curso, mas só lhe é definitivamente transferido após a conclusão.
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FAM realiza primeira etapa de entrega de tablets
SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2013

 
 
A Faculdade de Mirandópolis - FAM entregou, no último dia 25/02, os primeiros 13 tablets
aos alunos que aderiram ao FIES.
 

Receberam os computadores nesta
primeira etapa de entrega os
seguintes estudantes: Alex Júnior
Tavares, Aline Ribeiro Galvão, Cinthia
Fernandes Rigui, Eliane Chaves, Elis
Regina de Brito Studenik, Éverton da
Silva Ribeiro, Janaína Zacarias de
Oliveira, Jaqueline Francisca Souza da
Cruz, Letícia Fernandes Rigui, Loide
Andréia Rodrigues da Cruz, Mayara

Renata Joaquim, Stela da Silva Almeida e Willian César da Silva.
 
Participaram da entrega o diretor-geral, José Carlos Codonho, a secretária acadêmica,
Gisele Cristina Marconato, e a assistente de Projetos Sociais, Jaqueline Cristina Maretti.
 
Para a aluna do Curso de Pedagogia, Elis Regina de Brito Studenir, o tablet irá facilitar o
acesso a pesquisas, à comunicação e ao conhecimento. “Com certeza será uma
ferramenta de trabalho no futuro, já que muitos estudantes estão acostumados a utilizá-lo
no dia a dia. O tablet ajudará muito em nossos estudos”, disse.
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UNIESP – Araçatuba: IES realiza entrega de tablets
SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2013

 
 
A Faculdade de Araçatuba realizou a entrega dos tablets a alunos optantes pelo FIES na
sexta-feira, 09/08. Os estudantes contemplados com o aparelho eletrônico ingressaram
no ano letivo de 2012/2013.

 

No total, 188 discentes receberam o
tablet da marca Multilaser, modelo
M10, de 10.1 polegadas, com recursos
multimídia e acesso à internet, além
da minibag para guardar o aparelho,
que veio equipado com teclado.

 

A iniciativa tem por objetivo incluir
digitalmente os estudantes e
proporcionar uma ferramenta a mais

para os estudos. 
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Alunos de Araraquara já estão com seus netbooks
QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2011

 
 
No dia 20/12, três estudantes do Curso de Direito da Faculdade de Araraquara receberam
os netbooks a que tiveram direito ao optarem pelo sistema de financiamento estudantil
“Novo FIES”.
 
Flavia Petra Melara Benatti, diretora da instituição – que faz parte do Grupo Educacional
UNIESP –, entregou  com  grata satisfação os computadores às alunas Maria Heloísa
Ferreira Damasceno, Juliana Ferreira Justino e Michelle Recchia Maia Marcondes.
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UNIESP – Auriflama: IES entrega tablets a alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2014

 
 

Cumprindo mais uma vez com o que prometeu, a UNIESP entregou em 15/05 último mais
20 tablets a alunos FIES matriculados na Faculdade de Auriflama – FAU. Os contemplados
receberam, além do aparelho PC 8” Dual Core Preto – Multilaser, um case com teclado e
suporte para melhor utilização do aparelho eletrônico.

 

A entrega foi realizada nas
dependências da instituição pela
coordenadora de Projetos Sociais,
Josiane Gianini da Silva, e pelo diretor
da IES, João Angelo Segantin, que
ressaltou aos acadêmicos os
benefícios que o equipamento lhes
trará: “O tablet é uma excelente
ferramenta para ajudá-los nos
estudos. Com ele, vocês poderão

baixar livros, por exemplo, facilitando assim o acesso ao conhecimento”, comentou. 
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UNIESP – Auriflama: optantes pelo FIES recebem tablets na FAU
SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Os estudantes da Faculdade de Auriflama – FAU optantes pelo FIES foram contemplados
com 95 tablets no último dia 21/10, durante a palestra do professor Gretz proferida no
auditório da Physicus Equipamentos Esportivos. 
 

A entrega dos aparelhos eletrônicos é
um dos benefícios concedidos pelo
Grupo Educacional UNIESP a
estudantes que optam pelo programa
do Governo Federal, e somente nesta
unidade outros mais de 200
computadores já foram entregues. 
 
O diretor da FAU, João Angelo
Segantin, ressalta que o tablet irá

auxiliar os alunos nas aulas da faculdade, incentivando a leitura e possibilitando o acesso
à biblioteca digital da UNIESP, que contém obras literárias e um grande acervo de
trabalhos científicos. “Hoje é possível encontrarmos tudo com um simples clique. Essas
facilidades vieram para agregar mais conhecimento ao público e são imprescindíveis para
qualquer bom profissional”, destaca.
 
Para receber o tablet, é preciso que o universitário esteja matriculado e tenha boa
frequência nas aulas; realize seis horas de trabalho social semanalmente; tenha bom
rendimento nas disciplinas e receba, no mínimo, nota 3 no Enade (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes). 
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UNIESP - Auriflama: FAU entrega 111 tablets
SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2013

 
 
A Faculdade de Auriflama - FAU realizou a entrega dos tablets a alunos optantes pelo FIES
na sexta-feira, 19/04, no auditório da unidade. Os estudantes contemplados com o
aparelho eletrônico ingressaram no ano letivo de 2012.

 

No total, 111 discentes receberam o
tablet da marca Multilaser, modelo
Apolo Wifi 9.7, com recursos
multimídia e acesso à internet, além
da minibag para guardar o aparelho. A
iniciativa tem por objetivo incluir
digitalmente os estudantes e
proporcionar uma ferramenta a mais
para os estudos. 

 

A entrega do tablet faz parte do programa “a UNIESP Paga a sua Faculdade”, o qual
garantirá a posse definitiva do tablet ao aluno que, ao final do seu curso, tiver cumprido
todas as exigências constantes no contrato.  

 

De acordo com o presidente da UNIESP, Dr. Fernando Costa, a expectativa é de que todos
os estudantes da FAU que assinarem o contrato do FIES até 30/06/2013 recebam o
tablet. “Estamos trabalhando muito para que todos recebam o mais breve possível o
computador”, comentou.  

 

Segundo o diretor da instituição, João Ângelo Segantin, a qualidade de ensino e o corpo
docente especializado são alguns dos diferenciais da unidade. “Nossos estudantes
dispõem de professores especializados nas diversas áreas, além da estrutura adequada
para o desenvolvimento das atividades educacionais. E com o tablet, é claro que o aluno
estudará com mais facilidade e maiores opções”, destaca.
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UNIESP – Bauru: Alunos FIES do IESB e da FABAU recebem
tablets
QUARTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2016

 
 

Dando sequência ao compromisso assumido pela UNIESP foi realizada ontem, dia 31 de
maio, a entrega de 20 tablets aos alunos do FIES do Instituto de Ensino Superior de Bauru
- IESB e da Faculdade de Bauru - FABAU.

 

Ficou nítida a satisfação dos
universitários de ambas as Faculdades
ao receberem seus tablets com tela de
8 polegadas, teclado e capa de
proteção.

 

A entrega foi feita pelo diretor da
unidades, professor Said Yusuf, pelo
coordenador de Projetos Sociais,
professor Marcelo Nunes, pela auxiliar

de Projetos Sociais, Adriana Zagatto, e foi registrada pelo assistente de Tecnologia e
Informática, Adalberto Carlos Batista que, na oportunidade, passou algumas orientações
de uso e manuseio do equipamento aos alunos contemplados.

 

O professor Said elogiou a iniciativa da UNIESP em conceder um equipamento eletrônico
de última geração aos alunos, contribuindo com a chamada inclusão digital, algo que
considera de extrema importância no âmbito educacional.

 

Em breve uma nova quantidade de tablets será entregue aos alunos que se encontram em
situação regular com o FIES.

 

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
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/faculdade.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/cursos.asp
http://www.uniesp.edu.br/vestibular
http://www.faculdadedebauru.edu.br/ouvidoria/index.asp
http://uniesp.edu.br/noticiasLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/historia.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/missao.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/estrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/estagios.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/infraestrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/cpa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/manuaisPortarias.asp


01/09/2017 UNIESP - Faculdade de Bauru

http://uniesp.provisorio.ws/fabau/noticiasFabauVisualizar.asp?noticia=11425 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!
 
 

 

© Copyright 2017 - Faculdade de Bauru | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/fabau/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/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/fabau/noticiasFabauLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/manuaisPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Bauru

http://uniesp.provisorio.ws/fabau/noticiasFabauVisualizar.asp?noticia=3223 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
Alunas de Bauru recebem netbooks
QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2011

 
 
 
Cinco estudantes do Curso de Pedagogia da Faculdade de Bauru receberam, nesta
semana, os netbooks a que tiveram direito ao optarem pelo sistema de financiamento
estudantil “Novo FIES”.
 
Coube à Juliana Fonseca, diretora da instituição que faz parte do Grupo Educacional
UNIESP, a grata satisfação de entregar os computadores às alunas Mônica Aparecida
Gregório Félix, Alessandra Manduca Ferreira, Paula Renata Domingues Bueno, Vanessa
Tatiane Ramos e Adriana de Paula Félix.
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UNIESP – Bauru: Mais tablets para o IESB
SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2016

 
 

No dia 22 de junho, ocorreu a entrega de mais 20 tablets aos alunos participantes do
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) do Instituto de Ensino Superior de Bauru -
IESB e da Faculdade de Bauru - FABAU, dando sequência ao compromisso assumido pela
UNIESP com os seus alunos.

 

A entrega foi feita pelo diretor das
unidades, professor Said Yusuf, pelo
coordenador de Projetos Sociais,
professor Marcelo Nunes e pela
auxiliar de Projetos Sociais, Adriana
Zagatto.

 

O professor Said elogiou a iniciativa
da UNIESP em conceder um
equipamento eletrônico de última

geração aos alunos, contribuindo com a chamada inclusão digital, algo que considera de
extrema importância no âmbito educacional.

 

Em breve uma nova quantidade de tablets será entregue aos alunos que se encontram em
situação regular com o FIES.

 

Ficou nítida a satisfação dos universitários de ambas as Faculdades ao receberem seus
tablets com tela de 8 polegadas, teclado e capa de proteção.
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UNIESP – Ibaiti: FEATI entrega tabletes a alunos FIES
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2014

 
 

A Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti - FEATI realizou, em 06/06
último, a segunda etapa de entrega de tablets aos alunos da instituição. Ao todo, foram
distribuídos 42 aparelhos da marca Multilaser, modelo M8, dual core, plataforma Android
4.1 e um estojo-teclado personalizado. 

 

O evento ocorreu nas dependências
da IES e contou com a participação
dos alunos e professores. A cerimônia
foi presidida pela diretora, Ms Edmilsa
Bonin Braga, pela coordenadora de
Projetos Sociais, Mônica Elias, e pela
professora integrante do comitê FIES,
Márcia Cristina Langner.  “A UNIESP
privilegia uma educação de qualidade,
e os computadores pessoais servem

como complemento e apoio aos estudantes”, comentou a diretora. 
 

Franciele Fernandes Moreira, do 5º período de Pedagogia, também falou sobre a
importância do tablet: “Agora, poderei acessar a internet e a utilizar como ferramenta de
amparo na busca de materiais de estudo, além dos livros que poderei ler e as pesquisas
que realizarei. Acredito que este tipo de ação por parte da UNIESP demonstra sua
seriedade e seu compromisso com seus estudantes”, salientou.
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UNIESP – Frutal: alunos da FAF recebem tablets
QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013

 
 

Estudantes da Faculdade Frutal – FAF optantes pelo FIES receberam na terça-feira, 26/03,
os tablets oferecidos pelo Grupo Educacional UNIESP. A cerimônia foi conduzida pela
diretora da IES, Suzete Rosa Machado.

 

O evento contou com a participação
dos coordenadores de curso,
professores e funcionários da
faculdade.

 

No ato de entrega, os alunos
mostraram-se muito satisfeitos, e
assinaram um Termo de Compromisso
em que se responsabilizam por cuidar
do equipamento e, principalmente

concluir o curso que começaram, condição para que o computador se torne
definitivamente seu.

 

Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – Ilha Solteira: FAISA entrega tablets a alunos FIES!
QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2013

 
 
Discentes optantes pelo FIES matriculados na Faculdade de Ilha Solteira – FAISA
receberam na noite de terça feira, 21/05, os tablets prometidos pela. A entrega foi feita
pelo diretor da unidade, Leandro Novais, no auditório da instituição. 

 

Foram entregues aos alunos um tablet
da marca Multilaser Ômega NB011,
equipado com um processador de 1,0
GHz; memória RAM de 1 GB;
armazenamento interno de 8 GB, com
possibilidade de expansão com uso de
cartão SD de até 32 GB; sistema
operacional Android 4.0; tela LCD
capacitiva (dispensa caneta) de 9,7
polegadas, de alta resolução; conexão

wi-fi e câmera frontal de 0.3 MP.
 

Segundo o diretor, a entrega dos tablets é um motivo de satisfação para a instituição.
“Ficamos muito felizes em cumprir mais esta promessa aos nossos estudantes, pois
priorizamos a qualidade profissional de cada um deles. Tenho certeza de que esta nova
tecnologia vai ajudar muito”, afirmou.

 

O tablet permitirá aos alunos carregar os livros dos cursos que estiverem em formato
digital, colaboração em tempo real em projetos desenvolvidos fora do ambiente de aula,
comunicação permanente com o sistema de chat, gravação de conteúdo de aulas,
compartilhamento de notas pessoais, entre outras possibilidades. Leandro Novais também
informou que, em breve, mais alunos receberão seus tablets.

 

“Cerimônia de entrega dos tablets. Essa é a UNIESP, respeitando os alunos e cumprindo o
seu papel”, disse um dos alunos em sua página social. Pedidos de ‘eu quero’ e ‘logo, logo
terei o meu’ também foram postados. 

 

A doação do equipamento é feita com encargos. O tablet fica disponível ao aluno pelo
período de todo o curso, mas só lhe é definitivamente transferido após a conclusão.
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UNIESP – Ilha Solteira: FAISA entrega tablets a alunos optantes
pelo FIES
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Mais de 100 alunos da Faculdade de Ilha Solteira - FAISA receberam, na última semana,
os tablets prometidos pela UNIESP aos ingressantes que optaram pelo Programa de
Financiamento Estudantil do Governo Federal - FIES. A entrega foi feita pela coordenadora
Taísa Clementino no auditório da instituição. 

 

O computador pessoal permitirá aos
alunos carregarem os livros dos
cursos em que estiverem em formato
digital, colaboração em tempo real em
projetos desenvolvidos fora do
ambiente de aula, comunicação
permanente com o sistema de chat,
gravação de conteúdo de aulas,
compartilhamento de notas pessoais,
etc.

 

A doação é feita no sistema de comodato, ou seja: o equipamento fica com o discente
durante todo o curso, mas somente será definitivamente seu após a conclusão e se
tiverem sido cumpridas as exigências em contrato.

 

O diretor da unidade, Leandro Novais, informou que, em breve, mais acadêmicos
receberão tablets.
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UNIESP – Ilha Solteira: FAISA entrega 36 tablets a alunos FIES
SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2014

 
 

Acadêmicos da Faculdade de Ilha Solteira – FAISA, Instituição de Ensino Superior
integrante do Grupo Educacional UNIESP, optantes pelo FIES receberam, em 09/05
último, 36 tablets prometidos pela mantenedora. A entrega foi feita pela diretora da IES,
professora Clorinda Rulli Meneses.

 

O tablet é uma importante ferramenta
de estudo, pois permite aos alunos
carregarem todos os livros dos cursos
que estiverem em formato digital,
colabora em tempo real em projetos
desenvolvidos fora do ambiente de
aula, possibilita a comunicação
permanente com o sistema de chat,
grava conteúdo de aulas, compartilha
notas pessoais, etc.

 

A doação do equipamento é feita sob o regime de comodato – ou seja: torna-se
oficialmente do aluno apenas após a conclusão do curso.
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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 – Mauá: Entrega de tablets aos alunos da FAMA
SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2016

 
 

No dia 29 de junho ocorreu a entrega de mais 10 tablets aos alunos participantes do
Programa UNIESP Paga da Faculdade de Mauá – FAMA, dando sequência ao compromisso
assumido anteriormente.

 

A entrega foi feita pela assistente da
direção, professora Marcia Bissoli.

 

Em breve uma nova quantidade de
tablets será entregue aos alunos que
se encontram em situação regular
com o 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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UNIESP – Orlândia: FAO entrega tablets a alunos optantes pelo
FIES
QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Na terça-feira, 1º de outubro último, a Faculdade de Orlândia – FAO entregou a discentes
dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia optantes pelo FIES os
tablets prometidos pelo Grupo Educacional UNIESP.

 

“Ao todo, 84 alunos receberam o
computador e poderão, a partir de
agora, estudar com maior facilidade e
rapidez, tendo acesso à internet e a
programas inerentes aos cursos que
estudam”, comentou a diretora-geral
da IES, Ana Laura Arruda.
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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 – Pres. Venceslau: mais de 100 alunos da FAPREV
recebem tablets
QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2014

 
 

A professora Dra. Maria Antônia Soares entregou na noite de segunda-feira, 10/03, 100
tablets aos alunos dos Cursos de Administração, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas,
História, Geografia, Educação Física, Matemática e Serviço Social participantes do
Programa Novo FIES e matriculados na Faculdade de Presidente Venceslau – FAPREV,
Instituição de Ensino Superior integrante do Grupo Educacional UNIESP.

 

A proposta é formar um indivíduo que domine as tecnologias, que contribua para o
desenvolvimento e a qualidade de vida da sociedade como um todo e, com isso, cumpra
também a sua responsabilidade social.

 

“O momento é de muita importância, pois com o incentivo que a UNIESP promove os
discentes ganham um bônus em relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula”, disse
a diretora da IES.
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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 Presidente Venceslau | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/faprev/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/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/faprev/noticiasFaprevLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/manuaisPortarias.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/mecPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Presidente Venceslau - FAPREV

http://uniesp.provisorio.ws/faprev/noticiasFaprevVisualizar.asp?noticia=7218 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
UNIESP – Pres. Venceslau: alunos FIES recebem 79 tablets
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2014

 
 

A Faculdade de Presidente Venceslau – FAPREV, Instituição de Ensino Superior integrante
do Grupo Educacional UNIESP, entregou no Anfiteatro da IES em 10/02 último tablets a
79 alunos, tanto calouros quanto veteranos, que aderiram ao Programa Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES. 

 

Em linguagem alegre e descontraída,
a diretora Maria Antônia parabenizou
os estudantes que receberam os
tablets e alertou para a imensa
utilidade que esses dispositivos
portáteis têm no sentido de facilitar a
pesquisa e o estudo. “O presidente do
Grupo Educacional UNIESP, Dr.
Fernando Costa, quer garantir que os
acadêmicos tenham acesso às novas

tecnologias educacionais”, lembrou.
 

Segundo a coordenadora de projetos sociais, Eliane Maria Santos Ramos, todos os alunos
do FIES irão receber os tablets. “Os computadores estão sendo entregues por ordem de
assinatura de contrato”, explicou.

 

O aluno do 5º termo de Pedagogia, Donato Fontalva Filho, relatou ter ficado muito feliz.
“Em casa só havia um computador, e fixo. O dispositivo portátil irá me auxiliar muito nos
estudos”, comentou.
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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 Presidente Venceslau | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/faprev/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/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/faprev/noticiasFaprevLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/manuaisPortarias.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/faprev/mecPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Presidente Epitácio FAPE

http://uniesp.provisorio.ws/fape1/noticiasFapeVisualizar.asp?noticia=3332 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
Alunos de Epitácio recebem netbooks
QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2012

 
 

Alunos da FAPE - Faculdade de
Presidente Epitácio, do Grupo
Educacional UNIESP -, receberam na
segunda-feira, 09/01, os netbooks
referentes ao Programa de
Financiamento Estudantil – FIES. Na
ocasião, estiveram presentes a
diretora-geral, Rosineide Maria de
Oliveira, e a coordenadora dos
Projetos Sociais da instituição, Patrícia

Dombi.
 
A entrega dos netbooks é decorrente da efetivação do contrato de financiamento
estudantil, e serve como medida de incentivo à adesão ao ensino superior. Todos os
ingressantes nos cursos de graduação da UNIESP por meio do FIES recebem um
computador em regime de comodato, tornando-se seus definitivos proprietários após a
conclusão do curso.
 
“O fundo de financiamento ao estudante do ensino superior (FIES) é um programa do
Governo Federal destinado a financiar a graduação na educação superior em instituições
não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em curso
superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação”,
destaca Patrícia Dombi.
 
Para Rosineide Maria de Oliveira, esta iniciativa é mais um importante passo para a
democratização do acesso à educação de qualidade, a fim de propiciar ao maior número
possível de estudantes a permanência e a conclusão do ensino superior. “O FIES faz toda
a diferença! Através dele, o aluno consegue conciliar as contas de casa com a
mensalidade da faculdade, e pode realizar seu sonho de cursar a faculdade”, explica.
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FAPEPE entrega Tablets a alunos do FIES
SEGUNDA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2013

 
 
A Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE entregou, no início do semestre letivo de
2013, 150 tablets aos alunos da instituição educacional que aderiram ao FIES.
 

De acordo com a diretora Maria
Helena de Carvalho e Silva Bueno,
esses dispositivos portáteis têm como
objetivo facilitar a pesquisa e o estudo
dos discentes. “O presidente do Grupo
Educacional UNIESP, Fernando Costa,
quer garantir que os alunos da FAPEPE
tenham acesso às novas tecnologias”,
aponta.
 

Segundo a coordenadora de projetos sociais, Maressa Duarte, todos os calouros do FIES
irão receber os tablets. “Os computadores estão sendo entregues por ordem de assinatura
de contrato”.
 
A aluna do 5º termo de Administração, Jéssica Dias Rodrigues, relata que ficou muito
surpresa e feliz ao ganhar o Tablet. “Em casa só havia um computador fixo. O dispositivo
portátil certamente irá me auxiliar nos estudos”, conta.
 
A Faculdade de Presidente Prudente oferece os Cursos de Licenciatura em Educação
Física, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas, Matemática, Química e Física, além dos
Cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (nas
habilitações de Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Design de Moda, Direito,
Secretariado Executivo, Serviço Social, Sistemas de Informação, Turismo, Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária.

 

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/admin/galeriaFotos/imagens/thumb/foto01.jpg972439.jpg
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/index.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/faculdade.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/cursos.asp
http://www.uniesp.edu.br/vestibular
http://www.faculdadefapepe.edu.br/ouvidoria/index.asp
http://www.uniesp.edu.br/noticiasLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/historia.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/missao.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/estrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/estagios.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/infraestrutura.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/pesquisaExtensao.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/projetocedro
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/revista/revista20
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/index.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE

http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/noticiasFapepeVisualizar.asp?noticia=5111 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!
 
 

 

© Copyright 2017 - Faculdade de Presidente Purdente | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/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/fapepe/noticiasFapepeLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/revista/revista20
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/cpa
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/cpsa.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/colap.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/manuaisPortarias.asp
javascript:void(0)
http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/mecPortarias.asp


31/08/2017 UNIESP - Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE

http://uniesp.provisorio.ws/fapepe/noticiasFapepeVisualizar.asp?noticia=2938 1/2

   
 

 

 

 

        
 

 

 

 
Grupo Educacional UNIESP entrega notebook à jovem voluntária
QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2011

 
 

 

Amanda Cristina de Araújo desenvolveu ações perante a comunidade local

 

O Grupo Educacional UNIESP, a Central de Voluntários em Ação (CVA) e a Assessoria de
Juventude de Presidente Prudente, em parceria com a administração municipal e o Rotary
Club, premiaram com um notebook a jovem voluntária Amanda Cristina Araújo.

 

A cerimônia ocorreu em 16 de agosto, no gabinete do Prefeito de Presidente Prudente,
Milton Carlos de Mello (Tupã).

 

Na ocasião, estiveram presentes, além do líder municipal, o diretor executivo do Grupo
Educacional UNIESP, Rosival Molina, a diretora geral da Faculdade de Presidente Prudente,
Maria Helena de Carvalho e Silva Bueno, o coordenador dos projetos ambientaisda
entidade, Pedro Sérgio Mora Filho, o representante do Rotary Club Leste, Vilcio Caetano
de Lima, o assessor municipal de Juventude, Juliano Borges, a presidente da Central de
Voluntários em Ação, Antônia Maria Braz, o representante do projeto Talento Olímpico,
Wilson de Luces, e a mãe da jovem voluntária, Sônia Cristina Barbosa.

 

O projeto “Jovem Voluntário2011”destacou os adolescentes que desenvolveram atividades
voluntárias com grande impacto social na comunidade.

 

A jovem Amanda Cristina é líder-mirim da Pastoral da Criança. O trabalho consiste em
desenvolver ações em prol da saúde, nutrição, educação, cidadania e espiritualidade (de
forma ecumênica) nas comunidades pobres. As atividades promovem o desenvolvimento
integral das crianças, desde a concepção até os seis anos de idade, e a melhoria da
qualidade de vida das famílias.
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De acordo com os representantes do Grupo Educacional UNIESP, Rosival Molina e Maria
Helena Bueno, premiar a jovem Amanda foi muito gratificante. “Ações como esta
transformam a sociedade e fazem a diferença em um mundo melhor”, asseguram.

 

 
 
 

 

 
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 Prudente entrega netbooks a alunos do Novo FIES
QUINTA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2011

 
 
 

Em 31 de agosto, na Câmara
Municipal de Presidente, o vereador
Natanael Gonzaga da Santa Cruz,
juntamente com a diretora-geral da
Faculdade de Presidente Prudente,
Maria Helena de Carvalho e Silva
Bueno, entregaram o primeiro lote de
netbooks aos alunos da instituição
educacional que aderiram ao Novo
FIES. 

 
De acordo com a diretora Maria Helena de Carvalho e Silva Bueno, esses computadores
têm como objetivo incentivar os alunos a ingressarem no ensino superior e a buscarem
constantemente o conhecimento. 
 
Em 1º de setembro, outro lote de netbooks está sendo entregue na Faculdade de
Presidente Prudente. Estarão presentes a vereadora Kátia Guímaro, o diretor executivo do
Grupo Educacional UNIESP, Rosival Molina, e a diretora geral da Faculdade de Presidente
Prudente, Maria Helena de C. S. Bueno. 
 
Irá abrilhantar a entrega dos netbooks a banda da Polícia Militar.
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Alunos do Novo FIES recebem netbooks na Faculdade de
Presidente Prudente
SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2011

 
 

A Faculdade de Presidente Prudente entregou em 1º de setembro os  netbooks aos alunos
da instituição educacional que aderiram ao Novo Fies.

 

De acordo com a diretora Maria Helena de Carvalho e Silva Bueno, esses computadores
têm como objetivo incentivar os alunos a ingressarem no ensino superior e a buscarem
constantemente o conhecimento.

 

O evento contou com a presença da Banda da Polícia Militar, que animou os alunos com
um repertório variado.

 

Também esteve presente a vereadora, e aluna da Faculdade de Presidente Prudente, Kátia
Guímaro, que entregou os netbooks aos estudantes.

 

Segundo o coordenador de projetos sociais, Carlos Henrique Rissato, todos os calouros do
Novo Fies irão receber os computadores. “Os computadores estão sendo entregues por
ordem de assinatura de contrato”, lembrou.

 

Saiba mais sobre o Novo Fies

 

O novo Fies é 100% financiado pelo Governo Federal, com juros de 3,4% ao ano. Em
cursos de graduação, o aluno tem o tempo do curso mais um ano e meio para começar a
pagar o financiamento.
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Em cursos de licenciatura, os formandos que optarem pela docência em escolas públicas
ganharão, a cada mês de trabalho na rede municipal ou estadual, 1% de amortização na
dívida a ser paga, sem desconto no holerite. Desta forma, com 100 meses trabalhados o
financiamento estará quitado.

 

A Faculdade de Presidente Prudente oferece os cursos de Licenciatura em Educação Física,
Letras, Pedagogia e os novos em Ciências Biológicas e Matemática, além dos cursos de
graduação em Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (nas habilitações
de Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Design de Moda, Direito, Educação Física,
Letras, Pedagogia, Secretariado Executivo, Serviço Social, Sistemas de Informação e
Turismo.

 

 
 
 

 

 
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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1º Evento entrega de netbooks aos alunos NOVO FIES na
Faculdade de Presidente Venceslau/SP
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2011

 
 

No dia 23 de março de 2011, a Faculdade de Presidente Venceslau do Grupo Educacional
UNIESP recebeu, em seu anfiteatro, autoridades e comunidade em geral. O Diretor
Ricardo José Machado falou da implantação de três novos Cursos de Licenciaturas na
Faculdade: Educação Física, Química e Ciências Biológicas.

 

Na oportunidade, também foi inaugurado o ISE- Instituto Superior de Educação da
Faculdade de Presidente Venceslau, Coordenado pala Doutora Maria Antônia Soares, que
falou sobre a instalação do “Centro de Excelência” na formação de educadores.

 

Também foi proferida palestra sobre o Novo FIES pelo Diretor Regional, Prof. Rosival
Jaques Molina, que falou sobre a oportunidade e sobre as vantagens desse programa do
Governo Federal que ajudará a todos os que sonham ingressar num curso superior de
qualidade e concluí-lo.

 

Na solenidade, também foram entregues17 netbooks para os alunos que já assinaram
contrato com o Novo FIES. Também fez uso da palavra o Dr. Inocêncio Erbela, que falou
sobre os novos caminhos da Educação no município.
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UNIESP – Ribeirão Preto: alunos FIES recebem tablets das mãos
da diretora da IES
TERÇA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2013

 
 
A Faculdade de Ribeirão Preto – AFARP, Instituição de Ensino Superior independente e
associada ao Grupo Educacional UNIESP, realizou no último dia 28/03 a entrega de
tablets, um dos benefícios a que faz jus todo aluno optante pelo FIES.
 

O evento contou com a participação
das estudantes contempladas com o
computador portátil, da coordenadora
do Departamento de Projeto Social,
Ester da Silva Pelegrin Fabossi, e da
diretora da IES, professora Dra.
Valéria da Fonseca Castrequini
 
“Faço questão de destacar a
importância do Grupo Educacional

UNIESP na área da educação e salientar como o FIES vem transformando e se tornando
um marco na vida de inúmeros estudantes”, disse a diretora, durante discurso que
antecedeu a entrega.
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Alunos do Novo FIES recebem netbooks em Ribeirão Preto
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2011

 
 
Ao som da Banda Hagio e acompanhados da apresentação do Grupo de Teatro Pantomima
do IBCE (Igreja Batista de Campos Elíseos), os alunos vinculados ao Novo FIES da
Faculdade de Ribeirão Preto receberam os netbooks concedidos pelo Grupo Educacional
UNIESP.
 
Além de toda a festa pelo recebimento do PC, ainda foram sorteadas duas bolsas de
estudo para cursos de Inglês e Espanhol do CNA, parceiro da nossa faculdade.
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Faculdade de Ribeirão Preto entrega tablets a alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2013

 
 
A Faculdade de Ribeirão Preto – AFARP, Instituição de Ensino Superior independente e
associada ao Grupo Educacional UNIESP, realizou no último dia 20/12 a entrega de
tablets, um dos benefícios a que faz jus todo aluno optante pelo FIES.
 

O evento contou com a participação
da diretora da IES, professora Dra.
Valéria da Fonseca Castrequini, da
coordenadora do Depto. de Projeto
Social, Ester da Silva Pelegrin Fabossi,
da coordenadora do Curso de
Administração, Camila de Castro, e
dos 55 alunos que foram
contemplados com o computador
portátil.

 
A diretora da AFARP destacou a importância do Grupo Educacional UNIESP na área da
educação e falou sobre o como o FIES vem transformando a vida e se tornando um marco
na vida de inúmeros estudantes.
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Novos alunos do Grupo Educacional UNIESP inscritos no Novo
FIES ganham um Netbook
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2010

 
 

O Grupo Educacional UNIESP,
investindo em seus alunos e
contribuindo com a inclusão digital,
realizará a doação* com encargo de
100 Netbooks da marca HP aos alunos
que aderirem e tiverem aprovação no

NOVO FIES.

 

Trata-se de uma contrapartida da instituição para apoiar o aprendizado e realizar a
inclusão digital.

 

Os Netbooks possuem as seguintes configurações: 2GB de RAM e HD de 320GB com
webcam. São máquinas portáteis, potentes e de indubitável qualidade, com garantia de
12 meses e já com Windows 7 instalado. Foram adquiridas na conceituada rede Fast
Shop, reconhecida pelo alto padrão de seus produtos.

 

A iniciativa foi muito elogiada pelo Ministro Fernando Haddad em recente reunião com o
presidente do Grupo Educacional UNIESP, Dr. Fernando Costa, em Brasília.
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* Consulte o regulamento para obter este benefício

no Setor de Projetos Sociais da sua Unidade.

 

 
 
 

 

 
As Instituições de Ensino Superior da UNIESP estão presentes
em 103 municípios brasileiros, nos Estados de São Paulo, Rio de
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Clique no mapa ao lado nos estados em azul e confira onde há
uma faculdade da UNIESP!
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Faculdade de Sorocaba entrega netbooks
SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2012

 
 

O I Evento de Entrega dos netbooks
aos alunos do Novo FIES da Faculdade
de Sorocaba aconteceu na quinta-
feira, 19 de janeiro, nas dependências
da unidade de ensino. O evento foi
presidido pela professora Patrícia
Peixoto, coordenadora do Curso de
Administração do Grupo Educacional
UNIESP. 
 

Foram entregues netbooks da marca LG com câmera integrada e Windows Licenciado aos
alunos já matriculados e cujos contratos do Novo FIES tivessem cumprido as exigências
publicadas na Portaria 35/10 de 30 de novembro de 2010, definidas pelo mantenedor, Dr.
Fernando Costa.
 
A entrega de Netbooks aos alunos ingressantes nas Faculdades do Grupo Educacional
UNIESP via NOVO FIES, o fato de a instituição ser fundo garantidor desses alunos e a
existência de uma equipe de apoio que orienta, informa e dá toda assistência àqueles que
optam por esse importante programa – diferenciais que não são encontrados em outras
IES -, têm feito do Grupo Educacional UNIESP um dos mais importantes aliados do
Governo Federal nessa política de inclusão de pessoas carentes no Ensino Superior de
qualidade.
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Faculdade de Sorocaba entrega remessa de tablets
SEGUNDA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2012

 
 
A Faculdade de Sorocaba promoveu, em 29/11 passado, o II Evento de Entrega dos
tablets aos alunos optantes pelo FIES. Realizada nas dependências da unidade, a
cerimônia foi presidida pela diretora Simone Monteiro, pelo coordenador de Projetos
Sociais, Laercio Marchetti, e pela assistente de Projetos Sociais, Viviane Rosa.
 

Quarenta e seis estudantes receberam
os equipamentos da marca Multilaser,
com sistema operacional Android 4.0.
No ato da entrega, os discentes
assinaram um Termo de Compromisso
em que se responsabilizam por cuidar
do computador, continuar seus
estudos e estar cientes de que os
tablets lhes estão sendo entregues no
regime de comodato, ou seja,

somente lhes serão seus definitivamente quando concluírem o curso. Desta forma, caso
interrompam seus estudos ou se transfiram para outra faculdade não integrante do Grupo
Educacional UNIESP, o tablet terá de ser devolvido.
 
Na opinião de Laercio Marchetti, “o fato de a instituição ser o fundo garantidor desses
alunos e da existência de uma equipe de apoio que os orienta, informa e dá toda
assistência àqueles que optam por esse importante programa – diferencial que não é
encontrado em outra IES –, tem feito do Grupo Educacional UNIESP um dos mais
importantes aliados do Governo Federal nessa política de inclusão de pessoas carentes no
ensino superior de qualidade”, afirmou.
 
Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.

 

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.jpg889340.jpg
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=4612 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!
 
 

 

© Copyright 2017 - Faculdade de Sorocaba | Todos os direitos reservados.

 

http://uniesp.provisorio.ws/fs/uniespSolidaria.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/biblioteca.asp
http://www.uniesp.tv.br/
http://www.uniesp.edu.br/radio
http://www.inclusaocomarte.com.br/
http://www.uniesp.edu.br/projetocedro
http://www.uniesp.edu.br/ead
http://uniesp.provisorio.ws/fs/noticiasSorocabaLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fs/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
javascript:history.go(-1);
http://uniesp.provisorio.ws/fs/manuaisPortarias.asp


01/09/2017 UNIESP - Faculdade de Sorocaba

http://uniesp.provisorio.ws/fs/noticiasSorocabaVisualizar.asp?noticia=10445 1/2

   
 

 

 

 
UNIESP – SOROCABA: Faculdade de Sorocaba entrega tablets
aos alunos do FIES
TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2015

 
 
Discentes optantes pelo FIES matriculados na Faculdade de Sorocaba receberam na noite
de terça feira, 03/11, os tablets prometidos pela UNIESP. A entrega foi feita pelo diretor
da unidade, Demétrius Abraão Bigaran e pelo Coordenador de Projetos Sociais, Laercio
Marchetti.

  
Para Marchetti, a entrega dos tablets
é motivo de satisfação para a
instituição. “Ficamos muito felizes em
cumprir mais esta promessa aos
nossos estudantes, pois priorizamos a
qualidade profissional de cada um
deles. Tenho certeza de que esta nova
tecnologia vai ajudar muito”, afirmou.

  
O tablet permitirá aos alunos carregar

os livros dos cursos que estiverem em formato digital, colaboração em tempo real em
projetos desenvolvidos fora do ambiente de aula, comunicação permanente com o sistema
de chat, gravação de conteúdo de aulas, compartilhamento de notas pessoais, entre
outras possibilidades.

  
A doação do equipamento é feita com encargos. O tablet fica disponível ao aluno pelo
período de todo o curso, mas só lhe é definitivamente transferido após a conclusão.

  
Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – Penápolis: IES entrega tablets a alunos FIES
SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Aconteceu em 07/10 último, nas dependências da unidade, a entrega de 69 tablets a
alunos optantes pelo FIES inscritos em todos os cursos oferecidos pela Faculdade de
Saúde de São Paulo – FASSP.

 

Os estudantes beneficiados receberam
seus computadores pessoais através
das mãos do diretor da IES, Ulisses
Bueno Marques Jr., e também do
coordenador de Projetos Sociais da
Faculdade, Sérgio Pelicia.

 

Com os tablets, os discentes terão
uma ferramenta a mais para os
auxiliar em seus estudos. 

 
Saiba mais sobre a UNIESP: www.uniesp.edu.br
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UNIESP – Taquaritinga: FTGA entrega mais de 180 tablets a
alunos FIES
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
No último dia 23/10, a Faculdade de Taquaritinga - FTGA entregou aos alunos dos Cursos
de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e
Pedagogia que optaram pelo FIES os tablets prometidos pelo Grupo Educacional UNIESP.

 

No total, foram entregues 188
computadores pessoais. Desta forma,
estes discentes poderão, a partir de
agora, estudar com mais facilidade,
tendo acesso a material de estudo
com maior agilidade, o que expandirá
os conhecimentos a serem aplicados
na vida acadêmica e profissional.
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UNIESP – Avaré: 82% dos alunos FIES da FACCAA já receberam
tablets
QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2014

 
 

A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Avaré – FACCAA, Instituição de
Ensino Superior integrante da UNIESP, entrega na semana de 26 a 30/05 mais 60 tablets
aos alunos optantes por FIES.

 

Até agora, 82% de todos os
estudantes da unidade com direito ao
computador já foram contemplados e,
em breve, os 18% restantes também
o serão.
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UNIESP – Diadema: IES entrega tablets a alunos FIES
QUINTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2013

 
 
A Faculdade Diadema – FAD entregou seus primeiros tablets aos alunos de Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Marketing, Pedagogia e Análise de Sistemas
optantes pelo Programa FIES. 

 

A entrega foi feita pelo diretor,
professor Fernando Hanaoka, pelo
coordenador do Curso de Marketing,
professor Antônio Carlos Ribeiro, e
pela coordenadora de Projetos Sociais,
Kelly Cristine Machado Minichiello.

 

“Com a utilização do tablet, o aluno
passa a dominar a ferramenta e a
utilizá-la de maneira mais eficaz. Seus

trabalhos podem ganhar melhor qualidade através do seu acesso às pesquisas”, comentou
Fernando Hanaoka.

 

O objeto principal da UNIESP não é apenas dar a oportunidade de ingresso no Ensino
Superior, mas também oferecer recursos tecnológicos a fim de investir na inclusão digital
de seus alunos e lhes proporcionar a oportunidade de explorar mais a fundo o
conhecimento adquirido em sala de aula.
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FAGU entrega tablets a alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2012

 
 

Em cerimônia que contou com a presença do diretor-geral, professor Benedito Luiz
Franco, e do coordenador de Projetos Sociais, professor Bruno Spagnuolo, foram
entregues na terça-feira, 18/12, os primeiros tablets a alunos optantes pelo FIES da
Faculdade do Guarujá - FAGU.

 

À cerimônia de entrega, muitos
estudantes se fizeram acompanhar
por familiares e amigos, o que
comprova a importância da ação
promovida pelo Grupo Educacional
UNIESP.

 

Após o evento, era consenso entre
todos os beneficiados que valeu a
pena acreditar no projeto.
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UNIESP – Guarujá: FAGU entrega 50 tablets a alunos FIES
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2013

 
 
Na manhã do último dia 06/03, foram entregues mais 50 tablets a alunos da Faculdade do
Guarujá - FAGU, por meio do Programa “Você na Faculdade: a UNIESP Pode Pagar para
Você".
 

A aluna Rosana dos Santos
Albuquerque, que está no 4º período
de Direito, parabenizou a UNIESP pela
iniciativa. “Este tablet será uma
ferramenta de estudo muito valiosa
para todos, pois com ele é possível
ficar a apenas alguns toques de
preciosas informações. O uso em sala
de aula também motiva ainda mais a
interação e o interesse em buscar

novas fontes de informação”, lembrou.
 
Já o estudante do 5ª período, também de Direito, Jozeraldo Pinheiro Santos, ressaltou a
importância de a instituição incentivar a qualidade do ensino através do tablet. “A
UNIESP, com este gesto, não só reforça o compromisso com a qualidade do que
aprendemos mas também faz algo que nenhuma outra IES faz pelo aluno. Este tablet me
trouxe maior motivação ainda para continuar estudando", ressaltou.
 
As fotos demonstram a alegria daqueles que receberam este hoje imprescindível
instrumento de trabalho.
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UNIESP – Nova Esperança: alunos FIES recebem tablets na FANP
SEGUNDA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2014

 
 

Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso e entrega o primeiro lote de tablets aos
alunos FIES da Faculdade do Noroeste Paranaense - FANP.

 

Em cerimônia realizada no dia 21/10
último nas dependências da unidade,
mais de 70 estudantes receberam
esta importante ferramenta de
inclusão digital, que irá beneficiar toda
a comunidade acadêmica.
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UNIESP – Nova Esperança: Entrega de Tablets na FANP
SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2016

 
 

A Faculdade do Noroeste Paranaense – FANP começou o ano com boas notícias: já na
primeira quinzena de janeiro, foram entregues 15 tablets aos alunos da UNIESP que
cumpriram os requisitos para o recebimento dos aparelhos. 

 Foi um momento de grande alegria para os alunos, que receberam seus presentes das
mãos da coordenadora de Projetos Sociais, Amanda Ramos.
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UNIESP – Sto. Antônio da Platina: FANORPI entrega tablets a
alunos FIES
TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2014

 
 

Durante todo o mês de setembro, alunos matriculados na Faculdade do Norte Pioneiro –
FANORPI, Instituição de Ensino Superior integrante da UNIESP, optantes pelo FIES e
integrantes do Programa A UNIESP Paga receberam os tablets prometidos pela instituição.

 

Ao todo, foram entregues 53
computadores pessoais em regime de
comodato – ou seja: eles
permanecerão em poder dos
estudantes, mas somente se tornarão
efetivamente deles quando o curso
que estudam tiver sido terminado.

 

Participaram das entregas a diretora
da IES, professora Graça Zurlo, o

coordenador de Projetos Sociais, Gustavo Cabrera, e suas auxiliares, Valéria Gomes e
Luciana Ferreira.
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UNIESP – Sto. Antônio da Platina: FANORPI entrega Tablets aos
alunos
QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2015

 
 
No dia 16 de setembro, a Faculdade do Norte Pioneiro – FANORPI promoveu, na sala de
Projetos Sociais da unidade, a entrega de 50 Tablets aos alunos que participam do
Programa UNIESP Paga, em cumprimento da proposta de Inclusão Digital.

  
Além do computador portátil, os
estudantes também receberam
teclados e capa de proteção.

  
Os Tablets estão habilitados para o
uso da internet local e, dessa forma,
poderão acessar a biblioteca virtual.
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UNIESP – Ilha Solteira: estudantes da FACILUZ também
recebem tablets
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Mais de 100 alunos da Faculdade Cidade Luz - FACILUZ receberam, na última semana, os
tablets prometidos pela UNIESP aos ingressantes que optaram pelo Programa de
Financiamento Estudantil do Governo Federal - FIES. A entrega foi feita pela coordenadora
Taísa Clementino no auditório da instituição.

 

O computador pessoal permitirá aos
alunos carregarem os livros dos
cursos em que estiverem em formato
digital, colaboração em tempo real em
projetos desenvolvidos fora do
ambiente de aula, comunicação
permanente com o sistema de chat,
gravação de conteúdo de aulas,
compartilhamento de notas pessoais,
etc.

 
A doação é feita no sistema de comodato, ou seja: o equipamento fica com o discente
durante todo o curso, mas somente será definitivamente seu após a conclusão e se
tiverem sido cumpridas as exigências em contrato.
 
O diretor da unidade, Leandro Novais, informou que, em breve, mais acadêmicos
receberão tablets.
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UNIESP – Itu: César Lattes entrega tablets a 31 alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

 
 
A Faculdade de Itu – César Lattes promoveu, em 14/05 último, o primeiro evento de
entrega dos tablets aos alunos optantes pelo FIES. Realizada nas dependências da
unidade, a cerimônia foi presidida pela diretora interina Simone Monteiro, pelo
coordenador do Departamento de Projetos Sociais, Laercio Marchetti, e pela assistente da
área, Gabriela Marcelino.

 

Exatos 31 estudantes receberam os
equipamentos da marca Multilaser,
com sistema operacional Android 4.0.
No ato da entrega, os discentes
assinaram um Termo de Compromisso
em que se responsabilizam por cuidar
do computador, continuar seus
estudos e estar cientes de que os
tablets lhes estão sendo entregues no
regime de comodato, ou seja,

somente lhes serão seus definitivamente quando concluírem o curso. Desta forma, caso
interrompam seus estudos ou se transfiram para outra faculdade não integrante da
UNIESP, o tablet terá de ser devolvido.

 

No encontro, a diretora Simone Monteiro falou sobre as perspectivas de uma nova gestão
na unidade e do empenho que será desprendido em um trabalho conjunto com os
discentes, a fim de regularizar as pendências ainda existentes.

 

Na opinião de Laercio Marchetti, “o fato de a IES ser o fundo garantidor desses alunos e
da existência de uma equipe de apoio que os orienta, informa e dá toda assistência
àqueles que optam por esse importante programa – diferencial que não é encontrado em
outra IES –, tem feito da UNIESP um dos mais importantes aliados do Governo Federal
nessa política de inclusão dos mais carentes no Ensino Superior de qualidade”, afirmou.

 

Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – João Pessoa: 33 estudantes recebem tablets
QUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2014

 
 

Aconteceu em 27/06 último na Faculdade Santa Emília de Rodat – FASER, Instituição de
Ensino Superior integrante da UNIESP, a entrega de tablets a alunos optantes pelo FIES.

 

Ao todo, receberam os computadores portáteis 33 estudantes dos Cursos de Enfermagem,
Biomedicina e Radiologia. O evento aconteceu no auditório da IES e contou com a
presença do diretor-geral da unidade, professor Sílvio de Mendonça Furtado.
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Alunos da Faculdade Fleming recebem tablets
TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2012

 
 
Nos últimos dias 30 de novembro e 3 de dezembro, 82 alunos da Faculdade UNIESP de
Campinas – Fleming, todos optantes pelo FIES, receberam seus tablets em cerimônia
realizada pela diretora da unidade, Elizanita Sassi Pugliesi, e pela coordenadora
administrativa, Denise Aparecida Tofoli.
 

Empolgados, os estudantes
comentaram sobre a excelente
qualidade do equipamento. “A
repercussão da entrega dos tablets foi
muito positiva”, afirmou Denise.
 
No ato de entrega, os estudantes
assinaram um Termo de Compromisso
em que se responsabilizam por cuidar
do equipamento, continuar seus

estudos e afirmam estar cientes de que os computadores lhes estão sendo entregues no
regime de comodato – ou seja: somente lhes serão seus definitivamente quando
concluírem o curso. Desta forma, caso interrompam seus estudos ou se transfiram para
outra faculdade não integrante do Grupo Educacional UNIESP, o tablet deverá ser
devolvido.
 
Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – Campinas: quase 300 tabletes já estão com alunos da
Fleming
SEGUNDA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Em cerimônia marcada por muita alegria, a diretora-geral da Faculdade Fleming, Elizanita
Sassi Pugliesi, entregou no último dia 29/10, nas dependências da IES, mais uma grande
quantidade de tablets a alunos optantes pelo FIES.

 

Ao todo, receberam o computador
pessoal cedido em regime de
comodato (e que se tornará
definitivamente do estudante após a
conclusão do curso e o cumprimento
de outras exigências previstas no
contrato) exatos 293 discentes.
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UNIESP – Umuarama: FGU entrega tablets a discentes optantes
pelo FIES
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 

Cumprindo o compromisso assumido perante seus alunos, a Faculdade Global de
Umuarama – FGU entregou, em 06/11 último, 74 tablets aos alunos optantes pelo
Programa Fies. A entrega foi realizada na sede da IES pelo diretor, professor Dr. Davis
João Alves.

 

O computador pessoal foi cedido em
regime de comodato, devendo tornar-
se definitivo apenas após os
estudantes concluírem o curso e
cumprirem suas obrigações de
contrato.
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UNIESP – Rio Claro: centenas de estudantes FIES recebem
tablets
SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

 
 
Mais de 100 alunos de todos os cursos da Faculdade INED de Rio Claro – CBTA e optantes
pelo FIES já têm em mãos o tablet prometido pelo Grupo Educacional UNIESP quando de
suas matrículas. O evento aconteceu recentemente, nas dependências da IES.

 

Na oportunidade, a entrega foi feita pela diretora, Rose Ferreri, pelo coordenador de
Projetos Sociais, Ari Ferreira Jr., e por Kelly Parro, coordenadora do FIES.

 

A unidade aguarda apenas a chegada de uma nova remessa para propiciar a novos
estudantes idêntico benefício. 
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UNIESP – Jaú: IES entrega tabletes a alunos FIES
SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
No último dia 23/10, a Faculdade Jauense entregou aos alunos dos Cursos de
Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas que optaram pelo FIES os tablets
prometidos pelo Grupo Educacional UNIESP.

 

Com os computadores, os discentes
poderão, a partir de agora, estudar
com mais facilidade, tendo aceso a
material de estudo com maior
agilidade tanto dentro quanto fora da
Faculdade.
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UNIESP - Ibaiti: estudantes da FEATI recebem tablets
SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
A Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Ibaiti - FEATI realizou em 16/10
passado a primeira etapa de entrega dos tablets aos alunos optantes pelo FIES. Ao todo,
foram entregues 42 aparelhos da marca MULTILASER, modelo M8, dual core, plataforma
Android 4.1. 

 

O evento ocorreu nas dependências
da faculdade e contou com a
participação de todos os alunos e
professores da instituição. 

 

A diretora-geral, professora Ms.
Edmilsa Bonin Braga, salientou: “A
UNIESP privilegia uma educação de
qualidade. Os tablets são um
complemento e um apoio aos

estudantes de nossa instituição, demonstrando o compromisso com o ensino de
qualidade”, comentou. 

 

“Trata-se de uma ferramenta importantíssima para o apoio nas aulas, pois poderá me
auxiliar na consulta aos livros da biblioteca digital que a UNIESP já oferece, além de ser
uma excelente ferramenta de estudo”, disse Abrão José Miguel, acadêmico do 3º período
de Direito. Já Angélica de Souza Lopes, do 3º período de Pedagogia, festejou: “Como não
possuía aparelho semelhante, a partir de agora poderei acessar a internet para pesquisas
e demais ações inerentes ao estudo”.
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UNIESP – Pres. Prudente: FAPEPE entrega mais de 1.500 tablets
a alunos FIES
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Na noite de 08/10 último, a Faculdade de Presidente Prudente – FAPEPE realizou a
entrega de 300 tablets aos alunos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Educação Física, Matemática e Pedagogia. Os computadores são exclusivos aos
acadêmicos que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) entre junho de
2012 e janeiro de 2013, e até o fim deste mês outros 1.202 serão entregues, o que
totalizará 1.502 aparelhos. 
 

A solenidade, que reuniu cerca de 400
pessoas, foi promovida no auditório da
IES. “Os dispositivos auxiliarão os
alunos em trabalhos de pesquisa, pois
alguns acadêmicos não têm
computador em casa”, disse a diretora
da faculdade, Maria Helena de

Carvalho e Silva Bueno.
 
Primeira estudante a receber o tablet, a aluna do 2º semestre de Administração Carla

Fernanda dos Santos não continha a
alegria. “Fiquei sabendo na véspera
que iria receber o computador, que irá
me ajudar muito na hora de estudar”,
comemora.
 
Já Renato Martins dos Santos,
discente do 8º semestre de Ciências
Contábeis, conta que a ansiedade foi
imensa. “Foi uma surpresa receber o

tablet. Como já estou quase terminando o curso já não acreditava que daria tempo.
Agora, o computador me ajudará em meu trajeto profissional”, lembrou.
 
A direção da FAPEPE orienta os alunos contemplados que não puderam receber seus
tablets durante o evento a procurarem o Departamento Projetos Sociais.
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por Guilherme Santana, aluno do 6º semestre de Jornalismo, sob supervisão da

professora Carolina Mussolini.
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Tijucussu entrega tablets a alunos FIES
QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

 
 
Em cerimônias realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro passados e que contaram com as
presenças da direção, dos coordenadores de cursos, professores, alunos e funcionários da
Faculdade Tijucussu, sediada em São Caetano do Sul/SP, foram entregues os primeiros
tablets aos alunos FIES. 
 

Tais computadores portáteis têm
como objetivo facilitar a pesquisa e o
estudo dos discentes, e o presidente
do Grupo Educacional UNIESP,
Fernando Costa, visa com este tipo de
ação garantir que os alunos tenham
acesso às novas tecnologias.
 
Desta forma, a doação dos tablets, em
sistema de comodato, não deve ser

vista como brinde, mas sim como um investimento no aperfeiçoamento técnico e na
inclusão digital de todos os estudantes.
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UNIESP – Salvador: alunos FIES recebem tablets
SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013

 
 
Em evento ocorrido no Campus Cajazeiras da Faculdade Vasco da Gama – FVG foram
entregues, em 30/11 último, 18 tablets a alunos optantes pelo FIES. 
 

O diretor da unidade, João Victor
Almeida, explanou sobre a
importância da instituição para o
bairro de Cajazeiras e adjacências e a
toda a comunidade os projetos
desenvolvidos, principalmente a oferta
de curso superior de qualidade para
aqueles que não podem pagar as
mensalidades. 
 

Na solenidade também estavam presentes a coordenadora de Projetos Sociais, Alana
Gomes, e os funcionários André Cerqueira, Camila Araújo e Gilberto Bonfim. 
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UNIESP – Salvador: Alunos da FVG recebem tablets
SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2015

 
 

No dia 07/07, a direção da Faculdade Vasco da Gama – FVG e o departamento de Projetos
Sociais da unidade realizaram a entrega dos tablets a sete alunos participantes do
programa UNIESP PAGA. 

 

Na ocasião, a equipe dos Projetos
Sociais reiterou o compromisso da
UNIESP com o programa e com os
benefícios dos participantes. 

 

E no próximo dia 14/07 será a vez de
três alunos da unidade Cajazeiras
serem contemplados com os
computadores portáteis. Vale ressaltar

que no mês de agosto estão previstas novas entregas.
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UNIESP – São Paulo: Villas Boas entrega dezenas de tablets a
alunos FIES
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
Foi realizada em 18/10 último a entrega de tablets aos alunos optantes pelo FIES da
Faculdade Villas Boas. A diretora da unidade, professora Prisciane Santiago, presidiu a
cerimônia juntamente com a secretária acadêmica, Rosana Berni, e a coordenadora de
Projetos Sociais, Cristiane Alves dos Santos.
Era nítida a satisfação dos estudantes ao receberem seus equipamentos eletrônicos de
última geração da marca Multilaser, com processador Dual Core, tela de 8 polegadas,
teclado e capa de proteção. Os discentes ficaram emocionados ao receberem os
equipamentos, que muito contribuirão com o processo de aprendizagem. 

 

No ato da entrega, os acadêmicos assinaram um Termo de Compromisso no qual que se
responsabilizam por cuidar do computador, continuar seus estudos e estar cientes de que
os tablets estão sendo entregues no regime de comodato. Ou seja: somente serão
definitivamente seus quando concluírem o curso.   

 

A diretora da unidade encerrou o evento parabenizando os alunos pela escolha da
faculdade e, principalmente, por entenderem que os sonhos se tornam realidade quando
se acredita e se luta por eles.

 
Saiba mais sobre a UNIESP:
www.uniesp.edu.br
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UNIESP – Penha: unidade entrega 67 tablets a alunos FIES
SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2014

 
 

A Faculdade Villas Boas – Penha realizou em 19 e 20/11 últimos a entrega de 67 tablets a
alunos FIES. Na oportunidade, compareceram a diretora da unidade, professora Prisciane
Santiago, as coordenadoras de Projetos Sociais e do FIES, Cristiane Alves dos Santos e
Merygleice da Silva Rodrigues, a secretária acadêmica Nila Alves da Silva Moura, e todo o
corpo administrativo.

 

“A entrega dos tablets é uma doação
com responsabilidades. O aluno assina
um termo no ato do recebimento
comprometendo-se a cuidar do
equipamento, a continuar seus
estudos e que está ciente de que o
computador lhe está sendo entregue
no regime de comodato – ou seja:
somente será seu definitivamente
quando ele concluir o curso”, lembrou

a diretora.
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UNIESP – Penha: Villas Boas entrega tablets
TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2015

 
 
No último dia 20/07, o Departamento de Projetos Sociais da Faculdade Villas Boas realizou
a entrega de tablets aos alunos optantes pelo Programa FIES. “Trata-se de uma forma
que a UNIESP encontrou para contribuir com a inclusão social e digital de seus alunos”,
comentou a coordenadora da IES, professora Mery Rodrigues.

 

"Eu sinto cada vez mais orgulho de
ser aluna de uma faculdade com este
tipo de missão. E aproveito para
convidar todos a conhecerem o
UNIESP 100”, salientou a aluna
Alcione Aparecida Ferreira Faioli.
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UNIESP – Tupã: tablets são entregues a alunos optantes pelo
FIES
TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Mais de 170 alunos das Faculdades ESEFAP receberam nesta semana os tão esperados
tablets. A entrega aconteceu em um grande evento, que reuniu alunos e professores no
pátio interno da instituição.

 

“Foi emocionante ver a euforia dos
alunos ao receberem o equipamento”,
comentou o professor Faustino Neto,
coordenador do Curso de
Enfermagem. As professoras Noeli
Alvim, coordenadora de Educação
Física, e Cristiane Guilherme,
coordenadora do Curso de Nutrição,
foram unânimes em dizer que as aulas
estão com uma nova dinâmica, já que

cada um tem seu equipamento digital e pode trabalhar com ele dentro e fora da sala.
 

Márcia Molina Fonseca, diretora das Faculdades ESEFAP, disse que a entrega dos
certificados, no semestre passado, foi muito importante, porque garantiu o cumprimento
do programa “A UNIESP Paga”, mas ressaltou: "Os tablets superaram a reação dos alunos
em termos de alegria e até de gratidão. Que outra instituição presenteia seus estudantes
do FIES desta forma?”, salientou.
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UNIESP – Nova Andradina: alunos recebem tablets em festivo
evento
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2014

 
 

Aconteceu na última semana a entrega de tablets nas Faculdades Integradas de Nova
Andradina – FINAN. Na oportunidade, estiveram presentes Luciano Dobbins, diretor
executivo da UNIESP no Mato Grosso do Sul, e o diretor da unidade, Henrique Barros.

 

Dada a grande quantidade de
computadores, escolheu-se um
representante de cada curso da IES
para o recebimento dos
equipamentos, a saber: Aldemir Vieira
(Ciências Contábeis), Vanusa Roque
(Administração), Bruno Ferroni
(Produção Sucroalcooleira), Marcos
Custódio (Direito) e Josilaine Rosa
(Pedagogia). Os demais estudantes

receberam seus tablets ao longo da semana. 
 

“A UNIESP consolida-se na região e proporciona aos nossos acadêmicos a inclusão digital
e o fomento à pesquisa”, comemorou o diretor da FINAN, Henrique Barros.
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UNIESP – Bauru: IESB entrega mais de 260 tablets a alunos FIES
QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

 
 
Foi realizada no último dia 14/10 a entrega de 265 tablets aos alunos FIES do Instituto de
Ensino Superior de Bauru - IESB. A cerimonia ocorreu no Teatro Universitário Édson
Celulari, que ficou praticamente lotado. 

 

Era nítida a satisfação dos estudantes
ao receberem seus tablets da marca
Multilaser com processador Dual Core,
tela de 8 polegadas, teclado e capa de
proteção. Alguns chegaram até a ficar
emocionados ao receberem o
equipamento, que muito contribuirá
no processo de aprendizagem
enquanto estiverem cursando a
graduação no IESB.

 

A cerimônia foi presidida pelo diretor do IESB, professor Said Yusuf Abu Lawi, e a entrega
dos tablets efetuada pela coordenadora de Projetos Sociais da unidade, a assistente social
Maria Aparecida Rondon Daniel, e pelo professor Marcelo Nunes, coordenador de Projetos
Governamentais da IES.

 

O diretor da unidade elogiou a iniciativa da UNIESP em conceder um equipamento
eletrônico de última geração aos alunos FIES. Brevemente, uma nova quantidade de
computadores pessoais será entregue a outros discentes. 
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UNIESP – Mauá: Entrega de Tablets aos alunos do Programa
UNIESP Paga na FAMA
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2016

 
 
No dia 31 de maio, mais um grupo de alunos pertencentes ao Programa UNIESP Paga, foi
contemplado com a entrega dos tablets.

  
Com a presença da diretora da
unidade, professora Eliana Vileide, os
alunos agradeceram e prestigiaram o
momento tão esperado, na certeza do
comprometimento da instituição para
com seu compromisso.
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UNIESP – Diadema: IES entrega 430 tablets
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
A FAD - Faculdade Diadema realizou, no período de 14 a 22 de outubro últimos, a entrega
de 430 tablets aos alunos dos Cursos de Administração, Análise de Sistemas, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física, Letras, Marketing, Pedagogia e Turismo optantes pelo
FIES. A entrega foi realizada pela equipe de Projetos Sociais, através da coordenadora
Kelly Cristine Machado Minichiello, do coordenador Sérgio Luís de Oliveira, responsável
pela Contrapartida Social, e também pelo diretor da unidade, professor MS. Fernando
Hanaoka.

 

“A entrega dos computadores pessoais tem papel fundamental na proposta do programa
da UNIESP, é importante no nosso processo de aprendizagem. É a tecnologia aliada com a
sala de aula, que nos permite promover a inclusão digital oferecida pelo programa”,
comentou o diretor.

 

Já a coordenadora de Projetos Sociais lembrou: “A alegria e a gratidão estampadas no
rosto dos alunos foi algo emocionante. A importância de se ter essa ferramenta de
trabalho, já que cada um tem a sua, é fundamental, pois permite trabalhar tanto dentro
quanto fora da sala, proporcionando uma dinâmica maior”, disse a professora.

 

Por sua vez, o coordenador do Curso de Direito, professor Dr. Ricardo Baitz, ressaltou que
“além de auxiliar os estudos, esses equipamentos serão usados para pesquisa e registro
de momentos da formação, já que a faculdade possui infraestrutura wi fi. A articulação
desses diferentes elementos compõe um ótimo diferencial”, salientou.

 

O coordenador do Curso de Marketing, professor Antônio Carlos Ribeiro de Almeida,
acrescentou: “Os alunos dos novos tempos estão totalmente imersos nas novas
tecnologias, em particular nas redes sociais, ambiente onde convivem e se integram com
naturalidade. E a UNIESP, consciente de seu papel social, proporciona com esses tablets
os meios necessários para que isso se concretize”.
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UNESP - Birigui: tablets são entregues a alunos da FABI
QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

 
 

No último dia 08/07, a direção e o Departamento de Projetos Sociais da Faculdade Birigui
- FABI realizaram a entrega de dez tablets aos alunos optantes pelo FIES. 

“Desta forma, o Grupo Educacional
UNIESP contribui para a inclusão
social e digital dos alunos,
incentivando a utilização dos recursos
digitais e tecnológicos”, afirmou o
diretor da IES, Eldir Paulo Scarpim.

A entrega de mais um lote de tablets
está prevista para o próximo mês. 
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UNIESP – Ribeirão Preto: AFARP entrega 1.600 tablets a corpo
discente
QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2013

 
 
O setor de Projetos Sociais da Faculdade de Ribeirão Preto - AFARP realizou, em 04/11, a
cerimônia de entrega dos tablets aos alunos optantes pelo Fundo de Financiamento
Estudantil, o FIES, um dos benefícios que faz parte do Programa "A UNIESP Paga”. 

 

Os estudantes dos Cursos de
Administração, Ciências Contábeis,
Engenharia Ambiental, Engenharia de
Produção, Letras, Matemática,
Pedagogia, Sistemas de Informação e
Teologia foram os beneficiados na
cerimônia.

 

Ao todo, exatos 1.600 computadores
pessoas foram entregues no regime

de comodato.
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UNIESP – Santa Bárbara: FAP entrega tablets aos alunos do FIES
QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2016

 
 
No último dia 12 de abril, foi realizada a entrega de 11 tablets aos alunos optantes pelo
FIES. Prestigiaram a entrega o diretor-geral da Faculdade Politec – FAP, Francisco Carlos
Mancin, o coordenador de Projetos Sociais, José Marcos Scannavino, a coordenadora do
curso de Pedagogia, Maria de Fátima P. de Pintor, e mais de 60 discentes.

 

Mais uma vez, a UNIESP honra o compromisso com seus alunos e investe na educação e
na inclusão digital, visando formar profissionais cada vez mais preparados.
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UNIESP – Boituva: FIB promove entrega de tablets
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2013

 
 

Na semana de 17 a 21 de junho, o Instituto de Educação Superior de Boituva – FIB
realizou a entrega de mais de 1.000 tablets, um dos benefícios que a UNIESP oferece a
todo aluno optante pelo FIES.

 

Segundo a diretora da unidade, Joelma Gomes do Nascimento, “os alunos expõem na
cidade e nas redes sociais a alegria de terem recebido os tablets e o orgulho de estudar
na UNIESP, que cumpre o prometido”, finalizou.

 

A entrega dos computadores portáteis contou com a ilustre presença do prefeito, Édson
Marcuso, e do secretário Celso Fernando Iversen, da pasta de Educação e Cultura. A visita
do prefeito à FIB foi destaque no site da prefeitura. 

 

Clique aqui e leia a notícia.
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Alunos de Santo André recebem netbooks
SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2012

 
 

No último dia 13, ocorreu na
Faculdade de Santo Andre a entrega
dos netbooks aos alunos optantes pelo
Programa Novo FIES.
 
Com muita alegria, os estudantes
receberam o computador portátil que
lhes ajudará em muito nos estudos.
 
Confira a galeria de imagens:
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SUESC entrega tablets a mais de 70 alunos
QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2012

 
 
A Faculdade UNIESP do Rio de Janeiro – SUESC entrega 72 tablets a alunos optantes pelo
Programa Novo FIES. 
 
Inicialmente, houve o evento oficial reunindo a maior parte dos estudantes contemplados,
e aqueles que não compareceram naquela data podem retirar seus tablets
individualmente. A data-limite será nesta sexta, 12/05.
 
A cessão de tablets é apenas uma das várias vantagens que alunos ingressantes ou
transferidos a qualquer uma das Instituições de Ensino Superior pertencentes ao Grupo
Educacional UNIESP. Além dos computadores portáteis, há também cursos de nivelamento
em Português e Matemática, cursos de Inglês e Espanhol, Intercâmbio Estudantil, etc.
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UNIESP – Bauru: Alunos da FABAU recebem mais 20 tablets e
têm egressos contemplados por programa educacional
SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2016

 
 

O Instituto de Ensino Superior de Bauru - IESB e a Faculdade de Bauru - FABAU de Bauru
receberam nesta semana a boa notícia de que vários alunos que estudaram através do
Programa UNIESP Paga foram contemplados com a amortização de seus contratos FIES
pela UNIESP já a partir desse mês de julho.

 

Esses alunos cumpriram fielmente as
cláusulas contratuais do Programa,
tendo obtido excelência acadêmica e
realizado a contrapartida social entre
outras. Os mesmos já foram
notificados pelo Setor de Projetos
Sociais de que seus contratos serão
amortizados pela UNIESP.

 

Também na última semana, mais 20
tablets começaram a ser entregues aos alunos participantes do FIES, conforme
compromisso assumido pela Instituição.

 

A entrega dos equipamentos foi feita pelo coordenador de Projetos Sociais, professor
Marcelo Nunes e pelos Auxiliares de Projetos Sociais, Júlio César Dias e Adriana Zagatto.

 

Em breve, no início do próximo semestre, à medida que os alunos realizarem os
aditamentos de seus contratos FIES para o segundo semestre, uma nova quantidade de
tablets será entregue aos alunos que se encontram em situação regular com o FIES.
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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/fabau/noticiasFabauLista.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/imprensa.asp
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/trabalheConosco.asp
http://www.uniesp.edu.br/
http://uniesp.provisorio.ws/fabau/manuaisPortarias.asp



