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Novidades para 2021: Ciência da Computação e Publicidade e Propaganda

A Fesb de mãos dadas com seu futuro

Em mais de cinco dé-
cadas de existência, a FESB,
fundação sem fins lucrati-
vos, mantém a Faculdade de
Ciências e Letras de Bragan-
ça Paulista e tem contribuí-
do para o desenvolvimento e
crescimento da região bra-
gantina e sul de Minas. A
FESB é responsável pela for-
mação de mais de 35 mil pro-
fissionais que fazem a dife-
rença na economia local e
regional, reforçando o seu
papel na promoção de trans-
formações sociais e econô-
micas na região de Bragan-
ça Paulista.

Contribuir com a co-
munidade em que se está in-
serido é algo imprescindível
para uma Instituição de ensi-
no como a FESB. Por essa ra-
zão, são desenvolvidos diver-
sos projetos que se estendem
à comunidade e o aluno da
FESB é envolvido desde o iní-
cio do curso nesses projetos
dando fundamentação prática
para profissionais de destaque
no mercado de trabalho.

Além dos cursos já
consolidados, para o ano de
2021, serão oferecidos os
cursos de Ciência da Compu-
tação e Publicidade e Propa-
ganda. Todos avaliados e au-
ditados pelo Conselho Esta-
dual de Educação, receben-
do conceitos máximos tanto
na autorização quanto no re-
conhecimento dos já em fun-
cionamento.

Os destaques  dos cur-
sos são seus Projetos Peda-
gógicos e Infraestrutura.
Confira!

NUTRIÇÃO

Em funcionamento
desde 2002, o ambulatório
Nutrifesb, local de estágio
para os estudantes, oferece
atendimento a toda comuni-
dade de Bragança Paulista e
região.  O espaço possui as
melhores e as mais atuais so-
luções em Nutrição Clínica
especializada para atendi-
mento. No ambulatório, o
paciente recebe atendimento
diferenciado de acordo com

a patologia (diabetes, hiper-
tensão, alergias e intolerân-
cias alimentares, doenças
gastrointestinais, doenças
renais e dislipidemias), além
de nutrição esportiva e esté-
tica, nutrição na melhor ida-
de e nutrição materno infan-
til e adolescência. Oferece-
se também aconselhamento
nutricional em grupos. Para
garantir uma aprendizagem
global aos estudantes de gra-
duação, há a parceria entre a
FESB e a ABCC (Associação
Bragantina de Combate ao
Câncer).

EDUCAÇÃO FÍSICA

Possui uma invejável
estrutura (duas quadras poli-
esportivas, piscina semio-
límpica aquecida, academia,
salas de dança, de lutas, além
de laboratórios de anatomia
humana, biologia e informá-
tica). Um de seus diferenci-
ais é o Centro de Estudos de
Educação Física (CEEF) to-
talmente integrado com a
comunidade, onde os estu-
dantes acompanham proje-
tos e oferece atividades que
estimulam a prática de exer-
cícios e a qualidade de vida,
como natação, hidroginásti-
ca, ginastica artística e circo-
acrobático e danças urbanas,
lutas pedagógicas e judô.
Oferece ainda o ”Mais Saú-
de” – projeto que atende um
público, comprovadamente,
com alguma lesão ou pato-
logia e esteja liberado para
a prática de exercício físico.
Outro destaque é o Labora-
tório de Fisiologia do Exer-
cício (LabFex), referência re-
gional em avaliações e testes
físicos para esportistas de
alto rendimento. 

MEDICINA
VETERINÁRIA

Com 22 turmas forma-
das, o curso é reconhecido
por entidade internacional,
conquista que garante aos
formandos na Instituição o
exercício da profissão nos
EUA. Além disso, destaca-se

por apresentar matriz curri-
cular com carga horária ele-
vada, em período integral.
Todas as atividades, desen-
volvidas durante os 10 se-
mestres da graduação, são
monitoradas por docentes e
profissionais médicos vete-
rinários.  Desde o início do
curso, o aluno é estimulado
a vivenciar o ambiente pro-
fissional veterinário, po-
dendo participar de progra-
mas em que os alunos são
inseridos na rotina clínica
do Hvet, referência na re-
gião. Conta, ainda, com
uma Fazenda Escola e um
hospital veterinário com-
pleto que disponibiliza
atendimentos especializa-
dos e de excelência (ima-
gens, oftalmologia, cardio-
logia, dermatologia, clini-
ca cirúrgica de pequenos e
grandes) além de interna-
ção de animais pequenos e
grandes.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
(BACHARELADO)

Nos últimos anos, a
carreira de Biologia tem
crescido significativamente,
e, dessa forma, tem ultrapas-
sado as barreiras de outras
áreas de conhecimento, per-
mitindo ao biólogo um cam-
po profissional muito mais
abrangente e atrativo. Os bi-
ólogos têm se inserido forte-
mente em áreas de preserva-
ção e proteção ambiental,
indústria farmacêutica e de
alimentos, na indústria quí-
mica desenvolvendo técnicas
de controle biológico, entre
outros tantos. O curso tem se
destacado na região pelos
projetos interdisciplinares
desenvolvidos em cada se-
mestre e de maneira trans-
versal com os outros cursos
da área de saúde e agrária
oferecidos pela FESB.

ENGENHARIA
AGRONÔMICA

Num país líder dos
agronegócios, o curso de en-
genharia agronômica tem
potencial de grande empre-
gabilidade com egressos
contratados por grandes em-
presas nacionais e multina-
cionais, além de cooperati-
vas e centros de pesquisa.  Os
estudantes participam ativa-
mente de diversos projetos
em propriedades rurais de
Bragança Paulista por inter-
médio da Empresa Júnior,
gerida pelos próprios estu-
dantes, além de oferecer o
serviço de análise de solos e
de fitopatologia para produ-
tores de toda a região. Pro-
dutores rurais de Bragança
Paulista e região, que bus-
cam instrumentos que pos-
sam auxiliar no ganho de lu-
cratividade da exploração
agrícola ou florestal e ainda
acompanhar as mudanças da
fertilidade do solo, tem con-
tado com mais um serviço
oferecido pela FESB, no 
Laboratório de Análise de
Solos e Nutrição de Plantas,
o primeiro da região. Outro
grande diferencial do curso
é a Fazenda Escola, área

com área de 18.000 m2 anexa
e utilizada para experimen-
tos e cultivos. Focada na
questão de sustentabilidade
ambiental, possui um sistema
agroflorestal que tem sido re-
ferência na região atendendo
escolas públicas e privadas
para estudo do meio.

SERVIÇO SOCIAL

Curso que tem ofere-
cido ao mercado profissio-
nais engajados e determina-
dos na busca de soluções
para os problemas que asso-
lam a comunidade quanto a
seus direitos básicos. Com
os olhos voltados para o en-
torno garante tanto a dis-
centes quanto a egressos a
participação em eventos
com temáticas reflexivas e a
proposição de ações que en-
volvam toda a comunidade
acadêmica. Vários são os
campos de estágios ofereci-
dos aos discentes que parti-
cipam do COAPES. O COA-
PES é um contrato entre ins-
tituições de ensino e gesto-
res do Sistema Único de
Saúde (SUS), com o intuito
de aprimorar a relação entre
eles e possibilitar melhores
condições de inserção de
estudantes nos serviços de
saúde, reunindo regras, con-
trapartidas e demais com-
promissos pactuados. Vári-
os egressos já se encontram
empregados na área, de-
monstrando a qualidade
deste curso.

LICENCIATURAS –
PEDAGOGIA,

HISTÓRIA, EDUCAÇÃO
FÍSICA, CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS E LETRAS

A FESB tem sido o ce-
leiro mais fecundo de profes-
sores da região há décadas,
garantindo profissionais en-
gajados na educação de qua-
lidade tanto nas escolas pú-
blicas quanto nas privadas.
Com os olhos voltados para
as transformações tecnológi-
cas e metodológicas, todos
os cursos têm oferecido aos
estudantes muitas experiên-
cias, envolvidas nas metodo-
logias ativas e na compreen-
são da realidade educacional
para a busca de soluções cri-
ativas para as dificuldades
que todo (a) professor(a) en-
contrará em sala de aula. O
Curso de Pedagogia, especi-
ficamente, oferece, além da
formação clássica a qual-
quer pedagogo,  a supervi-
são e gestão escolar. Para
auxiliar professores e dis-
centes, há o NIEPP - Núcleo
Interdisciplinar de Estudos
Pedagógicos e de Pesquisa.
Um de seus objetivos é esti-
mular o desenvolvimento
profissional e a formação
continuada dos professores.
Têm sido intensas as ações
envolvendo Faculdade, rede
municipal e estadual com
escolas parceiras e comuni-
dade em eventos oferecidos
pela Instituição. É a garan-
tia dessa cumplicidade que
torna o(a) professor(a) pro-
fissionais essenciais na so-
ciedade.


