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De uma turma formada por 
33 alunos, sendo que três 
optaram por estudar fora ou 
não prestar vestibular, 77% dos 
alunos foram aprovados. “Os 
a l u n o s  o b t i v e r a m  b o m  
desempenho nas diversas áreas 
do conhecimento e temas 
propostos para as redações 
estavam diretamente ligados 
aos projetos interdisciplinares 
desenvolvidos no Ensino Médio 

Novidade na FGV

Para os interessados em atuar 
em governos, ONGs, partidos 
políticos e outras áreas do 
poder público a FGV-SP 
oferece um novo curso para 
2012: Administração Pública. 
O curso com quatro anos de 
duração terá 50 vagas/ano, 
mensalidade de R$ 2.531,00, e 
a obrigatoriedade de cursar 
um bimestre do curso no 
exterior. As inscrições estão 
abertas até dia 17 de outubro.

Inscrições Fuvest

A Fuvest divulgou no dia 1º 
de agosto o Manual do 
Candidato onde é possível 
consultar o cronograma do 
processo seletivo, programa 
das provas, informações 
sobre as carreiras, instruções 
para os exames, etc. As 
inscrições para a prova 
acontecem somente pela 
Internet entre os dias 26 de 
agosto e 9 de setembro, com 
taxa de R$ 120.

Alunos formados em 2010 obtiveram excelentes 
resultados nos vestibulares

Anote na agenda:

Feira Guia do 
Estudante 

Dias 26, 27 e 28 de 
agosto, das 9h às 19h
Expo Center Norte - 
Entrada gratuita

 USP
Ciências Biológicas (1 aluno)

PUC
Administração (4 alunos) 

Economia (1 aluno) 

Mackenzie
Direito (5 alunos), 

Administração (2 alunos)
Química (1 aluno) 

ESPM
Administração e

 Marketing (2 alunos)

FAAP
 Cinema (1 aluno)

Belas Artes
 Design Gráfico (2 alunos) 

São Camilo
Nutrição (1 aluno)

Anhembi Morumbi
Hotelaria (1aluno) e 

Design de jogos (1 aluno)

Escola Superior de 
Nova York

Fotografia (1 aluno)

do Friburgo”, explica a coor-
denadora, Vera Barreto. 

Na PUC, por exemplo, o tema 
escolhido “Trem Bala e o Vale do 
P a r a í b a ”  j á  h a v i a  s i d o  
trabalhado pelos alunos no 2º 
ano. 

Na Universidade Mackenzie 
o tema era “Lixo Urbano” e 
nossos alunos já haviam tratado 
desta questão em Química, 
Biologia,  Geografia e HP2. 

Veja abaixo a 

lista dos cursos e 

universidades dos 

ex-alunos Friburgo

O Enem 
(Exame Nacional do Ensino 

Médio) de 2011 será a única 
forma de seleção para os 

cursos do primeiro semestre 
de 2012 em pelo menos 30 
universidades federais. As 

provas deste ano serão nos 
dias 22 e 23 de outubro.

Você sabia?  
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