4 BAURU, sábado, 26 de janeiro de 2019

GERAL

Internet/Reprodução

RÁPIDAS
NNREGIÃO NORTE

Queda de energia
deixa bairros ‘na seca’

Janeiro está no fim, mas ainda
dá para ingressar na faculdade
Instituições particulares da cidade oferecem provas agendadas, descontos e outros atrativos para conquistar alunos
MARCELE TONELLI

E

nquanto, para alguns
estudantes, janeiro o
momento é de aguardar resultados nas principais
universidades públicas do
País, para outros, que não
conseguiram passar ou desistiram na primeira fase, este é
o mês do recomeço e até de
novos caminhos. Isto porque
ainda há muitas chances de
acesso à universidades em
Bauru. Instituições particulares da cidade oferecem um
leque atrativo de descontos

para chamar a atenção dos
alunos que querem começar
já o Ensino Superior.
A maioria das universidades particulares já realizou
seus tradicionais vestibulares,
mas todas as consultadas pelo
JC possuem sistemas de ingresso por provas agendadas.
Outras estratégias utilizadas como chamariz incluem desconto especial
para calouros, desconto
pontualidade, parcelamentos
e financiamentos, além da
possibilidade de bolsas até
100% via Programa Univer-

Plataforma de bolsas
Plataformas como o Quero Bolsa têm oferecido
oportunidades em todo o Estado. Na região de
Bauru, são 34 mil bolsas de estudo disponíveis no site
www.querobolsa.com, segundo a empresa. São opções
para fazer cursos de graduação e pós-graduação nas
modalidades presencial e a distância (EaD). Os descontos oferecidos chegam a 81%.
A plataforma funciona como alternativa aos programas governamentais, como o Fies, explica Marcelo
Lima, diretor de Relações Institucionais da plataforma Quero Bolsa.
450 mil pessoas já teriam ingressado em faculdades
de todo o País com as bolsas de estudo oferecidas via
plataforma Quero Bolsa.
“As bolsas de estudo têm demonstrado um grande
poder de inclusão de pessoas no Ensino Superior ao
mesmo tempo que têm se tornado uma forma das
instituições de ensino enfrentarem a ociosidade, que
permanece acima de 50% pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o último Censo da Educação
Superior”, afirma Marcelo Lima.
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QUINA
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04 - 09 - 21 - 63 - 66
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(0)
(124)
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(195482)

LOTOFÁCIL

Prêmio
R$ 0,00
R$ 4.354,38
R$ 97,49
R$ 2,28
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71 - 83 - 88 - 89 - 91
Ganhadores
20 acertos
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(6)
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(121)
R$ 1.745,55
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R$ 120,98
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R$ 19,84
(31159)
R$ 4,74
(0)
R$ 0,00

Prêmio

(1) R$ 1.727.328,76
(523)
R$ 1.451,75
(19301)
R$ 20,00
(231807)
R$ 8,00
(1106563)
R$ 4,00

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa
Econômica Federal. A publicação atualizada
das extrações depende do horário
dos sorteios em relação
ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br

sidade Para Todos (Prouni).
Ao avaliar a possibilidade de conseguir descontos
para estudar na rede particular em Bauru e pensando
na dificuldade em se manter
em outra cidade, a estudante Milena da Silva Nascimento, de 17 anos, resolveu
nem prestar a segunda fase
do vestibular da Unesp para
Biomedicina em Botucatu.
“Eu passei na primeira
fase, mas meus pais não iam
poder me ajudar a morar fora,
então, resolvi prestar por
aqui mesmo”, comenta. “Entrei com os papéis para conseguir o parcelamento que a
própria faculdade oferece. E
pretendo fazer minha inscrição para conseguir desconto
pelo Prouni”, acrescenta.
Assim como ela, centenas de estudantes têm procurado oportunidades no
Ensino Superior na rede particular em Bauru.
UNIP
A Universidade Paulista (Unip) realiza seu último
vestibular no dia 30 de janeiro, às 19h30. Mas, mesmo
após este prazo, é possível
ingressar por meio da prova
agendada. As inscrições devem ser feitas até 24 horas
antes da realização da prova,
pessoalmente no câmpus ou
pelo site www.unip.br. O resultado sai em até 1 hora.
A universidade também
usa a nota no Enem, para
quem fez mais de 300 pontos, como forma de ingresso.
Neste caso, ele pode ser agraciado ainda com uma bolsa
válida para o curso todo. O
percentual pode chegar a
100% para média maior ou
igual a 750 pontos. Veja o
regulamento no site da Unip.
São oferecidas, ainda, bolsas por meio do Prouni, Fies,
Escola da Família e na Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG). A Unip também é parceira do programa
Pravaler, para a concessão
de financiamentos privados,
e dos programas Quero Bolsa, Educa Mais Brasil, Mais
Bolsa e Clube de Bolsas,
para a concessão de descontos nas mensalidades.
FIB
O vestibular das Faculdades Integradas de Bauru

(FIB) foi em outubro, mas
até meados de fevereiro é
possível agendar a prova,
que tem resultado divulgado em até 48 horas.
A universidade possui
desconto de pontualidade especial para calouros em 2019.
Dependendo da avaliação do
caso e do curso, a universidade oferece um parcelamento
estudantil direto junto ao seu
próprio departamento financeiro. “A pessoa precisa ter
bem imóvel ou móvel. É possível obter parcelamento de
até 30% do valor do curso. E
os outros 70% o aluno paga
depois que terminar a universidade, de acordo com o número de anos que cursou. E
não há juros”, ressalta Carol
Salles, coordenadora de Marketing da FIB.
Além disso, a faculdade
também é participante dos
programas Prouni e Fies.
Para ajudar o aluno no
processo de escolha, a instituição mantém um profissional de relacionamento,
responsável por apresentar
a universidade e as carreiras
ao pretendente. Basta procurar o departamento de marketing ou mandar mensagens
via WhatsApp no número
divulgado no site da faculdade: www.fibbauru.br.
ITE
Na Instituição Toledo de
Ensino (ITE), as inscrições
para o preenchimento das
vagas remanescentes para
os cursos de graduação, em
Bauru e Botucatu, seguem
abertas até o final de janeiro.
As datas e horários disponíveis para a prova agendada
constam no site ite.edu.br.
Na instituição, é possível
financiar até 50% do curso
(permitido mediante análise socioeconômica), mas as
vagas são limitadas. A ITE
também conta com o Fies e
com o ProUni.
USC
Na USC, a prova tradicional também já ocorreu, mas é
possível ingressar por meio
de provas agendadas. Pelo
site www.usc.br, o estudante
consegue escolher a data. A
prova tem questões de múltipla escolha e redação e o resultado sai em até 5 dias.
A USC oferece, atualmen-

te, duas modalidades de descontos, uma delas é o de pontualidade. O aluno consegue
até 5% de abatimento na parcela, dependendo do curso, se
pagar até o dia 8 de cada mês.
Gerente de Comunicação
da instituição, Luciana Galhardo diz que há também o
ingresso por meio da nota do
Enem, via Prouni. “É possível conseguir 50% ou até
100%, mas é preciso entrar
no site (siteprouni.mec.gov.
br) e se inscrever, entre 29
de janeiro e 1 de fevereiro.
A triagem é feita pelo governo. Em 4 de fevereiro, ocorre
a primeira chamada. E, de 4 a
12 de fevereiro, a universidade atende essas pessoas para
comprovar as informações
que foram repassadas ao governo”, detalha Galhardo.
IESB
No Iesb, Grupo Universidade Brasil de Bauru, também
é possível agendar a prova
por meio do site uniesp.edu.
br/sites/iesb/. Diretor geral da
unidade, José Marta Filho diz
que quem prestou o Enem
tem descontos de acordo com
a sua pontuação: 30% (de 100
a 399 pontos), 40% (de 400
a 499 pontos) e 50% (500 ou
mais pontos). Profissionais da
PM têm 50% de desconto em
qualquer curso da entidade.
Deduções também são oferecidas para funcionários de
empresas conveniadas ou para
quem deseja realizar atividades sociais na comunidade.
“Acreditamos no potencial formador das universidades, públicas ou particulares.
O importante é que ela tenha
qualidade e comprometimento dos docentes na formação
dos acadêmicos. Temos vários casos de egressos bem
sucedidos que, com esforço e
dedicação, são aprovados em
concursos públicos e em grandes empresas”, cita Martha

OPORTUNIDADE
Muitas instituições já
realizaram o processo
seletivo, porém,
elas ainda oferecem
prova agendada

Uma queda de energia
na região da Quinta da
Bela Olinda/Bauru 2000
provocou a paralisação do
Poço Lotes Urbanizados,
localizado nas proximidades
desses bairros. O problema
ocorreu por volta das 10h30
e só foi solucionado pouco
antes das 15h. Essa paralisação superior prejudicou
o abastecimento de água
nos bairros Vila São Paulo,
Pousada da Esperança 1 e
2, Residencial Nova Bauru,
Quinta da Bela Olinda,
Jardim Ivone, Nobuji Nagasawa (Bauru 2000), além
dos residenciais Mirante da
Colina e Portal da Colina,
no Colina Verde. Apesar da
retomada da distribuição no
meio da tarde, o abastecimento só foi normalizado
no final da noite.

NNBAURU SHOPPING

Programação especial
de férias continua
A programação de férias do
Bauru Shopping continua
para a garotada. Hoje, das
14h às 18h, no terceiro piso,
a criançada vai poder soltar
a criatividade e customizar
cadernos. Gratuita, a oficina
é voltada para quem quer levar para a escola o caderno
cheio de estilo. Já amanhã,
a alegria é na praça de
alimentação. Às 15h, tem
espetáculo infantil gratuito,
que conta a história de um
pequeno leão e sua jornada
para se tornar rei. Continua também a promoção
“Aperte o play da diversão”.
Até dia 31 ou enquanto
durarem os estoques, o
centro de compras vai dar
de brinde caixas de som
Bluetooth a prova d’água. O
brinde pode ser trocado a
cada R$ 300 em compras.
É só apresentar as notas
fiscais no posto de troca, localizado no terceiro piso, de
segunda-feira a domingo,
das 12h às 20h. A retirada
do brinde é condicionada a
uma peça por CPF.

NNHOMENAGEM

Centro Dia do Idoso
recebe denominação
A Prefeitura de Bauru
realizou cerimônia de
denominação do Centro
Dia do Idoso, no Mary
Dota, na manhã de ontem.
Com a solenidade, o local
recebeu o nome da assistente social Célia Martins,
passando a funcionar
como Centro Dia do Idoso
– Assistente Social Célia
Martins. A homenageada
nasceu em Bauru no dia
26 de janeiro de 1923, filha
de Itaim Martins e Alice
Martins, e começou a vida
profissional trabalhando na
Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil. Com uma bolsa
de estudos, cursou serviço
social em São Paulo,
profissão a qual dedicou
sua vida. Foi professora
na Faculdade de Serviço
Social da ITE por 11 anos.
Célia foi homenageada em
diversas ocasiões por seus
alunos e por instituições
brasileiras ligadas ao serviço social. Além de autoridades, a família de Célia
esteve presente. O Centro
Dia do Idoso fica na rua
Victor Leandro Domingues,
1-75, no Núcleo Mary Dota.

