
 

 

 

 

 
ORÇAMENTO PROPOSTA 

DESTINO 
 Bauru e São Paulo-SP. 

DATA 
 30.07 a 04.08.2019.  

PÚBLICO ALVO 
 Ensino médio -1º ao 3ª ano. 

OBJETIVO -  Circuito Universitário 
 Visitar universidades com objetivo de familiarizarem-se com o dia-a-dia do 

ensino superior e ambiente universitário. Palestras e visitas guiadas serão 

ministradas para que os jovens entendam melhor o futuro que os esperam. 

UNIVERSIDADES E CURSOS - SUGESTÕES 
 PUC                           Cursos em negociação. 

 USP                            Cursos em negociação. 

 FGV                           Cursos em negociação. 

 UNESP/BAURÚ       Engenharia, Comunicação e Arquitetura 

Observação; teremos 3 dias de visitações, com o objetivo de visitar 4 Universidades, 
na qual a Escola fará a escolha dos cursos.  

RODOVIÁRIO  

Destino 
 Data de 

Embarque 
 Data de 
 Retorno 

Campo Grande – Bauru – São Paulo - 
Campo Grande 

Ônibus: Padrão LD - Semi Leito 

Horário a definir 

30.07.2019 04.08.2019 

 

 
 
 

 
“Uma educação de qualidade, onde o passado e o 
presente se encontram com a teoria e a prática 

elucidam a mente, tornando-a brilhante! ” 

 



 

OBS: 
O ônibus Semi - Leito tem 44 lugares. Temos que deixar 4 lugares disponíveis para os 
representantes da Escola e a Representante da Agência. 
 

HOTEL 

Nome Categoria Entrada Saída 

BOURBON CONVENTION IBIRABUERA Confortável 31.07.2019 03.08.2019 
 

 
INCLUSO NO PACOTE 
 Ônibus Semi Leito – Campo Grande / Bauru / São Paulo / Campo Grande. 

 03 Diárias no Bourbon Convention Ibirapuera – com Café da Manhã. 

 Transfer para todos os lugares a serem visitados. 

 Acompanhamento representante logístico Zenith™ durante toda a viagem. 

 3 Representantes da Escola para acompanhar a viagem.  

 Camiseta / Credencial. 

 Seguro Viagem. 

CUSTO -  Adesão mínima de 30 alunos pagantes. 
 
 VALOR POR PESSOA EM APTº DUPLO  

ÍTEM HISTÓRICO PREÇO 

PACOTE  
Transporte / Alimentação 

/ Serviços 
1.450,00 

 
 FORMA DE PAGAMENTO 

ÍTEM HISTÓRICO 

Pacote São Paulo Entrada de R$ 365,00  e a diferença em 
até  5 Vezes sem Juros no cartão de 

Crédito ou Cheque Pré-datado. 
 

Aglaé Vasconcellos                               Heron Milan 
Departamento Comercial                                       Departamento Financeiro 

ZENITH TURISMO                                                    ZENITH TURISMO 
  aglae@zenithtur.com.br                                                        heron@zenithtur.com.br       
  Fone: (67) 3028-3070 – 98103-1750                                    Fone: (67) 3028-3070 – 98113-1616 

 Whats: (67) 99266-0693                                                       Whats: (67) 98113-1616 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADES 
UNESP – Campus Bauru 

 

                                                 

A Faculdade de Engenharia (FEB), Campus de Bauru, oferece cursos de graduação e 
pós-graduação nas áreas da Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e de Produção, além 
de diversos cursos de Especialização, Atualização e Extensão.  

A FE foca suas ações no tripé ensino, pesquisa e extensão, investindo no 
aperfeiçoamento constante de docentes e funcionários, assim como na infra-
estrutura de pesquisa e docência. Com salas de aula modernas, novos laboratórios, 
equipamentos e softwares de última geração, os alunos de graduação e pós-
graduação contam com o melhor nível de ensino e pesquisa, em mais de quarenta 
anos de existência. 

Os estudantes da FE vivenciam um ambiente acadêmico estimulante com 
oportunidades em concursos e premiações nacionais e internacionais, projetos, 
intercâmbio e estágio em empresas européias, integração com a comunidade por 
meio dos projetos de Extensão entre outros.  

A Unesp está na lista das 400 melhores universidades do mundo, num ranking de oito 
mil instituições e a meta é estar entre as cem melhores. 

 
OBS:  Cursos e logística para visitação em negociação. 
 

 

 



 

 
 

A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – (FAAC) fica localizada dentro da 
UNESP-BAURU e atende os seguintes cursos: 

 Arquitetura e Urbanismo 
 Artes Visuais 
 Design 
 Comunicação Social: Jornalismo 
 Comunicação Social: Radialismo 
 Relações Públicas 

A palavra de toque, é criatividade. Afinal, é ela que aproxima os profissionais 
formados pelos cursos oferecidos na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
(FAAC) da Unesp, Câmpus de Bauru.  
 
Mais que uma imprescindível ferramenta de trabalho, arquitetos, designers, 
jornalistas, radialistas, relações públicas e artistas visuais fazem da criatividade uma 
forma de viver e encontram, na FAAC, todo o suporte teórico e prático de que 
necessitam para viabilizar suas carreiras 
 

ENSINO E PESQUISA 
O curso de Comunicação Social, habilitações em Jornalismo, Relações Públicas e 
Radialismo, oferece disciplinas básicas e profissionais, que contam com laboratórios 
específicos em cada área. 
Além das aulas teóricas, o curso oferece aos alunos a oportunidade de colocarem em 
prática o que aprendem por meio do jornal Laboratório Contexto, das reportagens 
semanais do jornal Extra, de suplementos temáticos, da Rádio Unesp Virtual e da 
WebTV. Também podem se envolver em projetos na TV Unesp e na Rádio Unesp FM, 
além dos projetos de extensão universitária. Em dois bairros de Bauru, os jornais Voz 
do Niceia e Jornal do Ferradura já são distribuídos há cinco anos, sempre feitos pelos 
estudantes. 
  
O curso de Educação Artística forma arte-educadores para o Ensino Fundamental e 
Médio. Durante todo o curso, as noções práticas próprias à experimentação artística 
e ao ensino-aprendizagem de artes são associadas às abordagens teóricas, históricas 
e críticas. A produção artística está presente em disciplinas sobre artes tradicionais – 
como desenho, pintura, gravura, cerâmica e escultura – e artes emergentes – 

http://www.faac.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquitetura-e-urbanismo/
http://www.faac.unesp.br/index.php#!/graduacao/cursos/artes-visuais/
http://www.faac.unesp.br/index.php#!/graduacao/cursos/design/
http://www.faac.unesp.br/index.php#!/graduacao/cursos/jornalismo/
http://www.faac.unesp.br/index.php#!/graduacao/cursos/radialismo/
http://www.faac.unesp.br/index.php#!/graduacao/cursos/relacoes-publicas/
http://www.faac.unesp.br/#!/noticia/1145/renovacao-de-matricula-faac---2-semestre/


 

fotografia, cinema, animação, televisão, vídeo, design gráfico e de produto, 
multimídia, web art, instalação, escultura sonora, performance e arte do corpo. 
  
O curso de Design capacita os alunos para concepção de produtos e sistemas de 
produtos, bem como os habilita a comunicar idéias por meio da linguagem visual. A 
Unesp oferece a oportunidade de participação em diferentes projetos em parceria 
com empresas privadas, como montadoras de carros e fabricantes de móveis, além 
de pesquisas científicas diversas na área de design. Os estudantes também trabalham 
em ações junto à comunidade, capacitando artesãos de regiões pobres, por 
exemplo.  

No curso de Arquitetura e Urbanismo, docentes e alunos desenvolvem pesquisas nas 
áreas de Conforto Ambiental, Planejamento e Desenho Urbano, Planejamento 
Ecológico da Paisagem, Projetos Paisagísticos, Habitação Social, Teoria do Projeto e 
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo. 

OBS:  Cursos e logística para visitação em negociação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUC – SP 

       
 

 

A PUC-SP é uma Universidade pautada na formação humanista, que se reafirma em 
constante reconstrução como um ambiente rico e multidisciplinar, valorizando a 
diversidade em todas as suas dimensões como parte fundamental para manter a 
excelência acadêmica.  
 
Seus 32 cursos de graduação, distribuídos em cinco campi, embasam-se em currículos 
que privilegiam tradição e inovação, em consonância com as demandas do século 
XXI.  
 
Os currículos de excelência, o corpo docente altamente qualificado e a rica vivência 
comunitária incentivam o protagonismo e a autonomia dos estudantes durante sua 
formação e permitem aos egressos atuarem em diversas realidades sociais, tanto no 
contexto nacional, quanto internacional. Desse processo, emerge um profissional 
atualizado em sua área, capaz de concorrer em um mercado de trabalho cada vez 
mais exigente e competitivo.  
 

 

OBS:  Cursos e logística para visitação em negociação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USP – SP 
Criada em 1934, USP é 
uma universidade pública, 
mantida pelo Estado de São 
Paulo e ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 
O talento e dedicação dos 
docentes, alunos e funcionários 
têm sido reconhecidos por 
diferentes rankings mundiais, 
criados para medir a qualidade 
das universidades a partir de 
diversos critérios, principalmente os relacionados à produtividade científica. 

Esse desempenho, gerado ao longo de mais de oito décadas de uma intensa busca 
pela excelência, permite à USP integrar um seleto grupo de instituições de padrão 
mundial. Sua graduação é formada por 183 cursos, dedicados a todas as áreas do 
conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil 
alunos. A pós-graduação é composta por 239 programas, com cerca de 30 mil 
matriculados. Atualmente, a USP é responsável por mais de 20% da produção 
científica brasileira. 

Para desenvolver suas atividades, a USP conta com diversos campi, distribuídos pelas 
cidades de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, 
Santos, São Carlos, além de unidades de ensino, museus e centros de pesquisa 
situados fora desses espaços e em diferentes municípios. 
 
OBS:  Cursos e logística para visitação em negociação. 
 

 

 

 

 

 

 

http://x-meeting.com/2015/content/getting-universidade-de-s%C3%A3o-paulo


 

FGV 

     
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro 
de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual 
do país, reunindo escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e 
documentação focados na economia, na administração pública e privada e na história 
do país. 

A Fundação Getulio Vargas acredita que a formação de novos bacharéis demanda um 
diferenciado projeto de curso, que ultrapasse a repetição dos modelos vigentes que 
pautaram sua formação, até então. Somente um modelo inovador gera profissionais 
dinâmicos, com perfil empreendedor, com conhecimento e desenvoltura em diversas 
áreas tais como: Direito, Economia, Finanças, Contabilidade, Administração e 
Políticas Públicas, entre outras áreas nas quais a FGV se destaca no cenário acadêmico 
e profissional brasileiros.  
 
Além da aptidão para exercer sua atividade, ultrapassando sua concepção 
tradicional, e para enfrentar um mercado de trabalho extremamente competitivo, 
esse novo profissional deve, no limite, tornar-se um formador das políticas públicas 
de que o país tanto precisa diante de sua nova realidade econômica e da nova 
configuração e funcionamento de suas instituições.  
 
Para formar um novo operador do Direito, a Faculdade acredita que deve ser 
inovadora por definição. Mais do que reformar o modelo de ensino existente, a FGV 
SP pretende consolidar-se como alternativa de conteúdo e forma ao currículo 
tradicional. 
 
OBS:  Cursos e logística para visitação em negociação. 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI251226,11049-FGV+Direito+SP+divulga+lista+de+aprovados+no+vestibular+2017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3vez8kN_gAhVqEbkGHT2PBdYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jornalipanema.com.br/destaque/fgv-suspende-aluno-da-faculdade-apos-acusacao-de-racismo-em-sp/&psig=AOvVaw1Jw-UHMFoctwXk64sq9bA1&ust=1551467455741887

