
FAÇA PARTE DO PROJETO SOCIAL
FAMOSP POR UM BRASIL MELHOR

O sonho distante agora é a mais pura realidade. Com uma iniciativa histórica, a Famosp
colocou em prática o projeto “Famosp por um Brasil melhor”, beneficiando a todos que
buscam ingressar numa faculdade. A importância do projeto reflete diretamente na rea-
lidade de quem sempre almejou um curso superior, tendo como dificuldade os valores
exorbitantes. Ciente da situação, a Famosp criou um diferencial jamais apresentado,
oferecendo como benefício um dos menores preços do país.



A Palavra do

Diretor

Geral

AUnião Educacional e Cul-
tural Mozarteum de São

Paulo, vive um momento muito
especial. Momento de consoli-
dação institucional. Sem perder
as referências do passado, bus-
ca ser mais atuante, mais for-
te, que evidencie sua energia
realizadora e transformadora.
Sim, o Grupo Educacional quer
também transformar a realida-
de social e econômica do nos-
so Estado, possibilitando a evo-
lução dos jovens que aqui in-
gressam em busca de um so-
nho. Nela, cidadãos são lapi-
dados e novos profissionais são
preparados e encaminhados à
sociedade. Isso orgulha e enal-
tece a Instituição!

A conclusão de um curso é
especial para os formandos e
muito especial também para
nós. A solenidade de Outorga
de Grau é a exaltação máxima
de um dos bens mais precio-
sos que temos: o conhecimen-
to. O conhecimento que liber-
ta, que nos faz evoluir como
seres humanos. O conhecimen-
to da vida que nos permite cla-
mar por uma existência digna,
justa e realizadora. Nosso sen-
timento é o de dever cumprido.

Eduardo de Jesus
Diretor Geral

Conheça nossos cursos: Administração

A PROFISSÃO

O administrador é o profissi-
onal responsável pelo pla-

nejamento das estratégias e pelo
gerenciamento de uma empresa.
Seu principal objetivo é conduzir
a equipe empresarial, seja nos
processos de seleção, admis-
são e demissão de funcionários
ou na relação do ambiente de tra-
balho com os empregados já
contratados. Gerencia recursos
financeiros, materiais mercado-
lógicos, tomando as decisões
cabíveis e necessárias em prol
do desenvolvimento e cresci-
mento da empresa.

Um bom administrador é ca-
paz de ver adiante, ter sempre
novas e boas ideias, com inicia-
tiva, proatividade, ousadia, e cri-
atividade sabe desenvolver seu
trabalho em equipe.

OBJETIVOS DO CURSO

As faculdades do Grupo
Educacional têm como

objetivo formar gestores de ne-
gócios, flexíveis, com formação
multidisciplinar, dotados de
competências, habilidades e
capacidade de realização fren-
te aos desafios apresentados
pelo cenário organizacional.
Além de formar profissionais
preparados para procedimen-
tos conceituais, sendo habilido-
sos negociadores e executores.

MERCADO DE TRABALHO
O mercado de trabalho para

este profissional é amplo, além
de poder atuar em empresas de
todos os setores, ele poderá
trabalhar com treinamentos de
equipes, auxiliando e encora-
jando, estipulando e cumprin-
do metas.

DIFERENCIAL

Oferecer um curso capaz de
formar gestores qualifica-

dos para o mercado de traba-
lho é o comprometimento do
Grupo Educacional. Para isso,
o curso de Administração con-
ta com um corpo docente de
mestres e doutores altamente
capacitados, garantindo a qua-
lidade no ensino.

O Grupo Educacional é niti-
damente, seu melhor caminho,
pois está no Grupo de Exce-
lência do MEC, e só quem tem
domínio no assunto é capaz de
proporcionar formação de qua-
lidade. Não deixe para amanhã,
inscreva-se já no Vestibular
2017 e faça parte
dessa realidade.

Valor da mensalidade a
partir de R$ 199,00 mensais.



Turismo

O curso de turismo da Facul-
dade Brasil proporciona

uma formação que valoriza a
aquisição de habilidade como fle-
xibilidade, articulação, inovação
e criatividade. Além de toda in-
fraestrutura, o curso oferece pro-
grama de Inglês e espanhol inclu-
so na matriz curricular, preparan-
do você para o mercado global.

Dessa forma, ao concluir o
curso, você estará apto a gerir e
operacionalizar instituições e es-
tabelecimentos ligados ao turis-
mo, bem como diagnosticar as
potencialidades e as deficiênci-
as dos destinos, visando ao de-
senvolvimento do setor. Como
turismólogo, você criará e im-
plantará roteiros e rotas turísticas
e trabalhará com apoio da tec-
nologia para desenvolver e co-
mercializar novos produtos turís-
ticos, coordenar, orientar e ela-
borar planos e projetos de mar-
keting turístico.

Com apenas R$ 199,00, men-
sais no primeiro semestre e com
a isenção de matrícula, a Facul-
dade Brasil oferece a melhor for-
mação profissional, pautada
pela inovação e pela qualidade
de seus cursos. Além do Turismo,
poderá optar por Administração,
Pedagogia ou Publicidade. Infor-
me-se sobre os cursos de Pós-
Graduação.



Engenharia de Produção
“ENSINAR NÃO É TRANSFERIR CONHECIMENTO, MAS CRIAR AS POSSIBILIDADES

PARA A SUA PRÓPRIA PRODUÇÃO OU A SUA CONSTRUÇÃO”.

A PROFISSÃO

Oengenheiro de produção
é o profissional responsá-

vel por gerenciar as principais
áreas de uma empresa, desde
os recursos humanos, até mes-
mo financeiros e materiais,
sempre com o intuito de gerar
crescimento da empresa.

Para quem vai prestar o ves-
tibular 2017 da Famosp é sem-
pre bom estar informado sobre
o curso pretendido, e o de En-
genharia de Produção é uma
das melhores opções.

OBJETIVOS DO CURSO

A Famosp é o seu melhor
caminho, pois está no Grupo
de Excelência do MEC, e só
quem tem autoridade no as-
sunto é capaz de proporcio-
nar formação de qualidade.

Por isso, o curso de Engenha-
ria de Produção traz um novo
conceito e tem como objetivo
formar profissionais capacita-
dos para suas funções, bem
como empreendedores, visio-
nários e que estejam sempre
atentos às novidades tecnoló-
gicas.

Com o foco na matemática,
o curso dá embasamento para
que esse profissional atue de
maneira que entenda todo o
processo produtivo, não so-
mente de uma empresa, mas
também de prestadoras de ser-
viços, finanças, comunicação
e até mesmo saúde.

DIFERENCIAL

O curso de Engenharia de
Produção da Famosp traz um
excelente corpo docente com
mestres e doutores altamente
capacitados, garantindo a qua-
lidade no ensino e aulas pro-
veitosas práticas e teóricas.
Não deixe passar essa oportu-
nidade, inscreva-se no Vestibu-
lar 2017 da Famosp, e desta-
que-se no mercado de traba-
lho. Famosp, nitidamente, seu
melhor caminho.

MERCADO DE TRABALHO

O engenheiro de produção
é um profissional articulado e
organizado, podendo atuar em
várias áreas como finanças,
produção, recursos humanos,
marketing, desenvolvimento de
novos produtos, entre outros.

Diferencial na Graduação

Sempre na vanguarda da
educação brasileira, a Fa-

culdade Mozarteum de São
Paulo - Famosp propõe um mo-
delo pedagógico aplicado nas
mais renomadas instituições de
ensino do país. Um modelo ca-
paz de possibilitar ao aluno uma
formação que atenda as exigên-
cias do mercado de trabalho do
novo milênio: jovens competen-
tes, humanizados, éticos, críti-
cos e cuja pluralidade de ideias
e conhecimentos os levem a ven-
cer os desafios de um mundo
globalizado.

Divididos por áreas, os cur-

sos estão estruturados para se
obter sinergia. Isso significa
que as disciplinas são agrupa-
das por blocos de conhecimen-
to que, por sua vez, são co-
muns a cursos de uma mesma
área. Dessa forma, alunos de
diferentes cursos passam a ter
conteúdos-base em comum,
possibilitando formação multi-
disciplinar.

Esse modelo de ensino -
aprendizagem, que privilegia a
integração de vários segmentos
profissionais, desde o inicio da
formação, é um elemento impor-
tantíssimo para preparar Dife-

rencial na Graduação os jovens
a atuar em equipes multiprofis-

sionais, alinhados aos avanços
da ciência e tecnologia.



Ocurso da Famosp é volta-
do tanto para a formação

de atores quanto de profes-
sores com domínio dos ele-
mentos pedagógicos essenci-
ais às diversas linguagens
cênicas. Desde o primeiro
semestre, você terá contato
com a experiência do palco
e realizará apresentações pú-
blicas no Teatro Experimen-
tal: uma sala de espetáculos
totalmente equipada tanto
para atividades curriculares
quanto para atividades livres.

Como ator, você poderá atu-
ar no cinema, na televisão, em
agências de publicidade e em
assessorias motivacionais para
empresas. A criação de proje-
tos de animação cultural para
órgãos públicos e fundações
é uma boa possibilidade, além
do trabalho nos bastidores.
Com a licenciatura, poderá
atuar como professor de tea-
tro em escolas das redes pú-
blica ou privada, centros cul-
turais, organizações não go-
vernamentais, entre outros.

Teatro



Alicenciatura em Letras
da Faculdade de Ciên-

cias Humanas - FCH desti-
na-se a graduar professores
de Língua Portuguesa e sua
respectiva Literatura para a
segunda etapa do Ensino
Fundamental e Médio. O cur-
so oferece subsídios para
que você compreenda os fa-
tos da língua e das lingua-
gens, investigando-os por
meio da análise de diferen-
tes teorias, bem como sua
aplicação em problemas de
ensino e aprendizagem.

Ao se formar você poderá
atuar em escolas, particular-
mente nas turmas de segun-
da fase do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, es-

Este curso visa formar pro-
fissionais aptos a atuar em

equipes multiprofissionais, na
promoção do bem-estar e me-
lhoria da qualidade de vida, des-
de a aptidão física da saúde à
alta performance. Ao optar pela
Faculdade de Ciências Huma-
nas, você contará com um La-
boratório da atividade Física e
Esportiva. Responsável pelo de-
senvolvimento de ações com o
esporte de alto rendimento, para
atendimento multidisciplinar à
comunidade. Além disso, o cur-
so mantém parcerias para pos-
sibilitar aos estudantes a práti-
ca da profissão.

Como profissional de Educa-
ção Física Educação Física,
você estará preparado para em-

Letras Educação Física
colas técnicas, centros de
pesquisa e escolas de idio-
mas. Boas oportunidades
também com a assessoria de
texto para empresas e em
editoras, na revisão de tex-
tos e, ainda, na produção de
conteúdo para produtos de
comunicação.

preender seus negócios e pro-
jetos ou atuar em clubes, aca-
demias, e centros esportivos,
em programas com foco nas di-
ferentes formas e modalidades
de exercício físico, como ginás-
tica, esportes, educação moto-
ra e rendimento físico e espor-
tivo. Também poderá atuar em
equipes multiprofissionais, na
área da Saúde.



Colégio Brás Leme

Para atender aos requisitos
estabelecidos pelos ór-

gãos oficiais e as necessida-
des da União Educacional e
Cultural Mozarteum, o Colégio
Brás Leme desenvolve um tra-
balho com os níveis de ensino
visando promover aprendiza-
gem significativa, contextuali-
zada e crítica, tendo em vista
o desenvolvimento de um cida-
dão pensante, autônomo e par-
ticipativo. Assim, as atividades
propostas promovem a refle-
xão, a pesquisa e o diálogo,
pois é no coletivo que as idei-

as são compartilhadas e orga-
nizadas.

Para completar a aprendi-

zagem, o material didático tra-
balhado pelo CBL Educacio-
nal é apresentado por meio de

sequências didáticas, possibi-
litando a construção e a com-
preensão dos conteúdos que
colaboram para o desenvolvi-
mento das habilidades neces-
sárias aos desafios do dia a
dia, considerando os aspec-
tos cognitivos, físicos e soci-
ais do ser humano.

Em cada nível de ensino, os
conteúdos são apresentados de
forma crescente, com o apro-
fundamento necessário a cada
faixa etária, em linguagem
acessível e apresentação grá-
fica atraente.



Valdirene Samira é nossa aluna dos cursos de Pedagogia

e Contação de Histórias. Nesta entrevista, ela

nos conta sobre sua trajetória na Instituição.
Como iniciou sua trajetória
na FAB?
R: Minha trajetória na FAB teve
início em 2014, através de uma
iniciativa comunitária. No entan-
to para mim foi o início da rea-
lização de um sonho, onde en-
contrei muitos obstáculos, po-
rém chego ao fim do ano de
2016 perseverante e com pro-
jetos futuros.

Qual é o tema da dissertação
de vocês? Porque escolhe-
ram esse tema?
R: Contar para encantar: Con-
tação de histórias como instru-
mento pedagógico na educa-
ção infantil. Eu e minha parcei-
ra Daniela participarmos da
Semana Acadêmica na FAB, de
uma apresentação de contação
de história. Isso mostrou-nos a
contação como um importante
instrumento que se utiliza de
técnicas para motivar e desper-
tar desde cedo o gosto pela lei-
tura, de modo prazeroso, fa-
zendo com que o indivíduo de-
senvolva a sua imaginação,
emoções e sentimentos. Desta
forma houve uma identificação
que me fez perceber, que por

meio das histórias eu pudesse
vencer meus medos.

Como a contação de história
pode incentivar o gosto pela
leitura?
R: A contação de histórias tem
o poder mágico de prender a
atenção das crianças, desen-
volvendo sua criatividade, ima-
ginação, raciocínio, senso crí-
tico, a arte de contar histórias
é encantadora, exerce um fas-
cínio sobre quem às ouvem,
sendo assim o ouvir histórias
instiga o gosto pela leitura cri-
ando um vínculo do livro com o
leitor de forma prazerosa, con-
tribuindo para a formação de
autênticos leitores.

O que é um diferencial na

FAB?
R: Posso dizer que nestes três
anos sempre me sentir muito
bem acolhida na FAB, um dife-
rencial é sermos conhecidos
pelo nome, não somente termos
como identificação um núme-
ro, mas, além disso, o que me
deixa muito satisfeito é perce-
ber a preocupação de alguns
professores com a formação do
seu educando.

Quais foram os melhores mo-
mentos do curso?
R: Durante todo o curso tive
muitos momentos bons, alguns
serão inesquecíveis. Foi na
FAB durante o curso que
aprendi vencer meus medos e
a acreditar em mim, isso foi
muito importante para que pu-

desse saber das minhas capa-
cidades.

Você indicaria a FAB? Por
que?
R: Sim, porque a FAB foi mui-
to importante para a minha his-
tória, aprendi muito mais do que
conteúdos, aprendi com os pro-
fessores a ser cidadãos e uma
pessoa melhor, a buscar o que
queremos e lutar por isso, Lu-
tar por quem queremos ser e o
que queremos ser.

Qual é a mensagem que você
deixaria aos futuros alunos?
R: A FAB é muito mais do que a
estrutura física, é uma institui-
ção que se empenha para cum-
prir sua função, transforma vi-
das, ela também é responsável
por fazer com que a sua visão
de mundo seja ampliada, onde
você sai da sua zona de con-
forto aprende coisas novas, tem
convivências com pessoas no-
vas e é apresentado a realida-
des que talvez não tivesse aces-
so antes, encontrando maneiras
diferentes de solucionar proble-
mas, além de se tornar um pro-
fissional mais qualificado.








