09 RAZÕES
INTELIGENTES

PARA ESCOLHER

01 · PIONEIRISMO E EXCELÊNCIA
Há vários anos que o Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP
é classificado pelo MEC, pelo conjunto das avaliações realizadas
consecutivamente, como o melhor Centro Univerisitário do Brasil.

02 · PROGRAMAS EDUCACIONAIS PREMIADOS
Os currículos dos cursos da FECAP são revisados semestralmente para que
seus alunos tenham acesso ao conhecimento de ponta atualizado.
Tal revisão tem como referência os melhores currículos e programas utilizados
nas melhores universidades do mundo e das demandas das empresas.
A qualidade dos Programas Educacionais da FECAP é reconhecida
constantemente pelo Prêmio Nacional de Gestão Educacional - PNGE.
A qualidade da Instituição se reflete no excelente desempenho
dos seus alunos no ENADE e avaliações da mídia especializada tanto
na Graduação quanto na Pós-Graduação.

03 · CONECTIVIDADE TEORIA E PRÁTICA
Com vistas a assegurar a excelência profissional e pronta empregabilidade,
os Cursos da FECAP são estruturados de forma a contemplarem principalmente
os requisitos dos negócios e do mundo do trabalho.

04 · CONVÊNIOS ESTRATÉGICOS
No mundo globalizado, o domínio do Inglês é imperativo para o sucesso
profissional e acadêmico. Para tanto, a FECAP possui convênios estratégicos
com a Cultura Inglesa, a Alumni e a EF English Town.

05 · ALTO RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO
A alta empregabilidade e o desenvolvimento profissional acelerado, mediante
a colocação nas melhores empresas ou o desenvolvimento de empreedimentos
próprios, proporciona alto retorno sobre o investimento feito pelo formado
na FECAP. Em outras palavras, estudar na FECAP, instituição sólida e pioneira,
propicia melhor relação custo-benefício.

06 · ASSESSORIA PARA O EMPREENDEDORISMO
Além de contar com a assessoria para o mercado de trabalho, o aluno Alvarista
com interesse em empreender conta com assessoria para transformar
seus sonhos em realidade. Alunos e ex-alunos contam com todo o suporte
do Centro de Empreendedorismo FECAP, além de recorrentes eventos
com empreendedores para compartilhamento de experiências.
As ações de empreendedorismo da FECAP são premiadas pelo Sebrae
e Endeavor.

07 · CORPO DOCENTE QUALIFICADO
A FECAP conta com corpo docente com formação e excelência,
na sua quase totalidade mestres e doutores formados em instituições
como USP, Unicamp, Federais e na própria FECAP, e relevante experiência prática.

08 · INFRAESTRUTURA DE PRIMEIRA LINHA
A alta qualidade da infraestrutura é reconhecida pelos próprios alunos.
Pesquisas do MEC atestam tal reconhecimento, em nível superior ao de outras
instituições de São Paulo. Contamos com salas de aula com equipamentos
multimídia e ar condicionado, laboratórios atualizados. Biblioteca
de referência, espaços para estudo individual e em grupo, auditórios, teatro
premiado, espaços de convivência, ginásio com quadras poliesportivas etc.

09 · PARCERIA PARA A VIDA TODA
Ao ingressar na FECAP, você passa a fazer parte de uma família que se apoia
no enfrentamento dos desafios da vida. Neste sentido, disponibilizamos
para os alunos formados inúmeras alternativas para a educação continuada,
com bolsas especiais, em cursos de Mestrado, Pós-Graduação/MBA, Extensão,
de idiomas e outros cursos de Graduação.
Além destas vantagens, disponibilizamos também um Clube de Ex-alunos,
que dá acesso irrestrito aos campi, coaching de carreira
e para o empreendedorismo, acesso às bibliotecas e seus materiais, entre outros.

