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Faça a escolha certa
Confira a seguir os cursos oferecidos, com
a relação do número de vagas por turno

Cursos de Graduação Plena

Imagens da campanha do processo seletivo

É hora de

multivestibular

Já estão abertas as inscrições para os interessados em ingressar nos
cursos de graduação e graduação tecnológica da UNIFACS

Até 3 de novembro, é possível se
inscrever para o Multivestibular 2009.1
da UNIFACS. Neste processo de seleção,
serão oferecidas 2.800 vagas para os
cursos da Graduação Plena e 940 vagas
para a Graduação Tecnológica. Os
candidatos podem ingressar pelo Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou
por meio do Processo Seletivo de Prova
Escrita (PSPE).
As inscrições podem ser feitas via
Internet, pelo site www.unifacs.br/
multivestibular ou presencialmente em
dois lugares: no Campus Iguatemi (PA8)
e no posto da Consultec do Salvador
Trade Center, na Avenida Tancreto Neves.
Até o dia 13 de outubro, o valor da
inscrição é R$ 30,00.
As provas do Multivestibular da UNIFACS
serão realizadas no dia 7 de dezembro.
Os candidatos à Graduação Plena farão
os exames das 8h30 às 12h. Já as provas
dos que concorrem aos cursos da
Graduação Tecnológica acontecerão das
8h às 10h. Quem se inscrever para
cursos das duas modalidades prestará os
exames das 8h às 12h30.Mais informações no telefone 0800 284 0212.

Uma novidade deste processo seletivo é
a oferta de vagas para quatro novos
cursos de graduação plena: Engenharia
Ambiental, Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. Com um currículo inovador,
os cursos agregam a tradicional qualidade da universidade a diferenciais que
visam oferecer uma formação integral e
acesso facilitado ao mercado de trabalho. No caso dos cursos da área de
saúde, um destaque é a criação do
Programa de Integração Saúde e
Comunidade, que irá permitir aos
estudantes atuar dentro da realidade de
sua profissão desde a entrada no curso.
Já o curso de Engenharia Ambiental foi
pensado e projetado para fomentar
programas ambientais de cunho técnico
e científico em nível de excelência. O
Programa Ambiental Integrado da
UNIFACS irá colocar à disposição do
aluno a estrutura física já consolidada
dos sete cursos de engenharia que a
universidade já oferece, como laboratórios de petróleo e gás, de energias
alternativas, de geotecnologias ambientais, de estradas e geoprocessamento,
entre outros.

Cursos de Graduação Tecnológica

Universidade Salvador - UNIFACS

Esta semana é

De hoje a oito - informativo semanal

universitária

Evento de abertura da SU irá contar com palestra do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé

Passarelas de Salvador estão entre as criações do arquiteto Lelé

Posse do DCE

Presidente do DCE Susy Rocha

Após a abertura da Semana Universitária, acontece a
posse da nova diretoria do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), gestão 2008-2009. A cerimônia,
que contará com a presença do prefeito João
Henrique, será realizada no auditório do Campus
Iguatemi, às 20 horas.

Agende-se
No dia 23 de setembro, às 19h, será
realizado no auditório do PA1 o
evento “A UNIFACS e o cenário da
Inovação no estado da Bahia”, com a
participação do reitor Manoel Barros,
e palestras do diretor da Cetrel
Maurício Campos (“O valor da Inovação”) e do professor do curso de
Engenharia Mecânica, Paulo Victor
Fleming, sobre o programa interdisciplinar ARHTE. Ao final, será realizada
uma apresentação sobre o concurso
Idéias Inovadoras, promovido pela
Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado da Bahia (Fapesb).
Continuam abertas as inscrições para
o Prêmio Engajamento Cidadão.
Promovido pela Adjuntoria de Extensão
Comunitária, o prêmio é voltado para
estudantes que realizaram Atividade

Complementar. Os interessados devem
enviar seus dados para cec@unifacs.br,
com a frase: “Quero participar do
Prêmio Engajamento Cidadão”.
Prorrogadas até esta terça-feira, 16
de setembro, as inscrições para o
Seminário Segurança, Educação e
Tecnologias Sociais, promovido pelo
Observatório Interdisciplinar de
Segurança Pública do Território. Mais
informações e inscrições pelo site
www.observatorioseguranca.org, pelo
telefone (71) 32718870 ou pessoalmente, das 13 às 17h, na sede do
Observatório, na sala 703 do prédio da
Pós-Graduação da UNIFACS (Rua Dr.
José Peroba, nº 251, Edifício Civil
Empresarial).

Gente Gente Gente
O programa interdisciplinar ARHTE desenvolvido pelos cursos de Engenharias
Mecânica e Mecatrônica da UNIFACS – foi
apresentado aos participantes do XXXVI
Congresso Brasileiro de Educação em
Engenharia - Cobenge 2008, que aconteceu
de 9 a 12 de setembro em São Paulo. O
professor Rafael Araújo esteve no evento
para apresentar o artigo “Ensino interdisciplinar em Engenharia Mecânica e Mecatrônica”,
escrito em parceria com os professores Paulo
Victor, Victory Fernandes, Targino Amorim
e Ederval Miranda.
O professor Gustavo Casseb Pessoti teve
o seu artigo aprovado para o IV Encontro de
Economia Baiana, que acontece nos dias 16 e
17 de setembro, no Hotel Fiesta, em Salvador.
O texto “Uma análise da política de atração de
investimentos industriais da Bahia com especial
referência ao Recôncavo baiano no período
2000-2004” foi elaborado em parceria com
Bruno Casseb Pessoti.
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Nesta terça-feira, 16 de setembro, será realizada a abertura
oficial da Semana Universitária UNIFACS 2008. O evento –
previsto para começar às 18 horas – irá trazer ao auditório
do Campus Iguatemi o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé.
Profissional reconhecido internacionalmente, Lelé é criador
das passarelas coloridas de Salvador, de parte dos prédios do
Centro Administrativo da Bahia, dos hospitais da Rede Sarah
e de inúmeras outras construções que marcam a paisagem
de Salvador e de outras cidades brasileiras. Na ocasião, ele
irá fazer uma apresentação intitulada “Bahia: projetos para o
amanhã”, tema deste ano da Semana Universitária.
O restante da programação acontece no período de 22 a 24
de setembro. Serão 69 mini-cursos e 42 palestras, além de
exposições, oficinas, mesas redondas e concursos. O objetivo
é promover um grande momento de discussão e produção de
idéias, com oportunidades de atualização para estudantes e
profissionais de dentro e fora da universidade.

