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TURISMO

Cubatão de volta aos 
‘passeios na Serra’

Blocos agitam 
o público em 
diversos pontos 
da Cidade

Cubatão acertou 
os detalhes para 

CARNAVAL 2018

Bandas e Blocos 
afinam os instru-
mentos e acer-
tam os detalhes 
para colocar todo 
mundo para tirar 

o pé do chão e 
pular o carnaval 
nos bairros da 
Cidade. 
Veja a programa-
ção completa  03

retomar de forma 
constante os tradi-

cionais passeios da 
Serra Velha. Além 

das visitas monito-
radas, caminhada 

em 9 de abril e até 
passeio de bicicle-

ta já estão sendo 
programados 03
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Sociedade deve se unir contra 
exploração sexual infantil

EM PROL DAS CRIANÇAS

Unir a sociedade civil 
em busca da erradicação da 
Exploração Sexual Infanto–
Juvenil: este é o objetivo do 
Fórum que será realizado no 
próximo dia 26 e que deve se 
tornar permanente, até que 
o objetivo seja alcançado. As 
propostas serão encaminha-
das para Câmara Federal, em 
Brasília e Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. O Fórum 
pretende jogar luz sobre a 
nefasta situação de medo e 
impotência que faz peque-
nos inocentes sofrerem em 
silêncio, muitas vezes acua-
dos por maiores criminosos, 
ou até membros da própria 
família.

A mesa de discussão será 
composta da seguinte forma:  
deputado federal Roberto de 
Lucena; deputado estadual 
Paulo Correa Jr; Dr Flavio 
Antas Correa, coordenador 
do Núcleo  de Enfrentamen-
to ao Tráfi co de Pessoas - Co-
missão Estadual  para Erra-
dicação do Trabalho Escravo; 
inspetor Gondim, da Comis-
são de Direitos Humanos da 
Policia Rodoviária Federal; 
Idalina Galdino, conselheira 
tutelar e o representante da 
OAB, Dr Mário Henrique 
Gomes da Silva, presidente 
da Comissão de Direitos da 
Criança e Adolescente  OAB 
Santos 

Como participar
Os interessados devem se inscrever, 

antecipadamente.
O link para inscrição se encontra dis-
ponível na página principal do Jornal 

Acontece: www.acontecedigital.com.br

CERIMÔNIA NESTA TERÇA (06) MARCOU A REABERTURA DA UME JAYME 
JOÃO OLCESE, REVITALIZADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. A OBRA 
DA ESCOLA DO JD ANCHIETA NÃO TEVE VERBA PÚBLICA E FOI BANCADA PELA 
CESARI. JÁ A UNIPAR CARBOCLORO TAMBÉM COMPLETA AS OBRAS NA UME 
RUI BARBOSA (ILHA CARAGUATÁ), REALIZADA DESDE DEZEMBRO. AMBAS AS 
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Mulheres 
mais fortes!

No último dia 
02 de fevereiro, a 
coordenadora de 
mulheres do PPS 
Cubatão Cristina 
Oliveira foi no-
meada secretária 
parlamentar da 
deputada federal 
Pollyana Gama 
(PPS) represen-
tando a Baixada 
Santista. 

PARCERIAS POTENCIALIZAM O PROGRAMA 'ADOTE UMA ESCOLA'. 
MAIS REPAROS - A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DESENVOLVEU AMPLO TRABALHO EM JANEIRO E NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVE-
REIRO, COM ROÇAGEM, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS E REPAROS NOS 
TELHADOS, NAS DEMAIS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.
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NOSSA HISTÓRIA

Cubatão voltará com 
os passeios à Serra Velha
Além das visitas monitoradas, caminhada em 9 de abril e até passeio de bicicleta já estão sendo programados

Cubatão acertou os deta-
lhes para retomar de forma 
constante os tradicionais 
passeios da Serra Velha (an-
tigo Caminho do Mar). Com 
seus monumentos históricos, 
� ora exuberante e a privile-
giada vista de toda a Baixada 
Santista, a cerca de 700 me-
tros de altura, este é um dos 
melhores roteiros históricos, 

culturais e turísticos da re-
gião. O passeio (subida ou 
descida) demora, em média, 
quatro horas e meia.

Segundo Mauro Haddad, 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, já está sendo pro-
gramada a segunda Ecocami-
nhada, para abril deste ano. 
“O maior volume de turistas 
vem a partir de São Bernardo 

do Campo, (em detrimento 
a Cubatão) era decorrente 
da falta de um diálogo entre 
administrações municipais 
anteriores e a Fundação Flo-
restal. Desde o início do atual 
governo, este diálogo foi in-
tensi� cado”, cravou.

Outra iniciativa é um pas-
seio de bicicletas, no sentido 
Planalto-Cubatão, que está 

sendo viabilizado pela Secre-
taria de Cultura.

A partir de agora o pro-
grama será dinamizado, após 
entendimentos mantidos re-
centemente entre a Prefeitura 
de Cubatão - por meio das 
secretarias de Meio Ambiente 
e de Turismo - e a Fundação 
Florestal, órgão da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente, 
que administra aquele sítio 
histórico, arqueológico e am-
biental situado nas encostas 
da Serra do Mar.

Agendamentos
As visitas agendadas à área, 

a partir de Cubatão, poderão 
ser feitas em todo último sá-
bado de cada mês, começando 
pelo próximo dia 24.

Conforme explicou o se-
cretário municipal de Turis-
mo, Toninho Ribeiro, essas 
visitas precisam ser previa-
mente agendadas, visando à 
formação de grupos, e depois 
monitoradas. "Primeiro por 
razões de segurança dos pró-
prios visitantes; depois, por 

se tratar de área de preser-
vação ambiental", explicou. 
Essas providências são ado-
tadas tanto para os grupos 
que acessam a região a partir 
do município de São Bernar-
do do Campo, como a partir 
de Cubatão, no sopé da serra. 
Os contatos podem ser feitos 
pelo telefone (11) 2997-5000, 
ramal 356, ou agendamento-
caminhosdomar@fflorestal.
sp.gov.br.

Em uma segunda fase, 
deve ser criada uma estru-
tura de recepção dos turistas 
procedentes de São Bernar-
do. "Eles receberão infor-
mações sobre todo o acervo 
histórico e ambiental relacio-
nado a Cubatão", explicou o 
secretário.

O roteiro
O sítio histórico do Ca-

minho do Mar possui, entre 
outras atrações: trechos da 
Calçada de Lorena, feita no 
século 18, a primeira ligação 
pavimentada, com rochas, 
entre o litoral brasileiro e o 

planalto; a Estrada Velha, 
aberta no século 19, primei-
ra via a possibilitar tráfego de 
veículos, no mesmo percurso 
(ela só deixaria de ser utili-
zada para isso com a cons-
trução da Via Anchieta, nos 
anos 1940/50), além de nove 
monumentos construídos 
pelo Governo Federal, em 
1922, em comemoração aos 
100 anos da Proclamação da 
Independência.

Entre estes monumentos 
estão o Cruzeiro Quinhentis-
ta, no sopé da serra; o Ran-
cho da Maioridade e o Pouso 
Paranapiacaba. Na década de 
1970, os monumentos foram 
tombados pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artís-
tico e Turístico do Estado de 
São Paulo (Condephaat). E a 
área ambiental foi declarada 
pela Organização das Nações 
Unidas como Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica. O 
acesso por Cubatão � ca perto 
da Re� naria Presidente Ber-
nardes. 
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‘VERÃO NO CLIMA’

O Parque do Perequê 
recebeu no último sábado 
(03) um grande mutirão 
de limpeza. Dezenas de 
voluntários ajudaram a re-
colher quase 100kg de lixo 
da praia � uvial do Perequê 
e suas imediações. O mu-
tirão faz parte do projeto 
‘Verão no Clima’, do Go-
verno do Estado.

Segundo a diretora de 
Saneamento e Gestão Am-
biental, Patrícia Barbosa, 
"o mutirão foi acompanha-
do pelo secretário muni-
cipal de Meio Ambiente, 
Mauro Haddad, e pelo pre-
sidente da Câmara, Rodri-

Mutirão retira quase 
100kg de lixo do Perequê

go Alemão, que vem tra-
balhando pela realização 
desses projetos ambientais 
no município. Também 
participaram do mutirão 
os integrantes da 'Família 
do Bem', além de inúme-
ros voluntários, monitores 
e representantes de entida-
des ambientais, do Núcleo 
Itutinga-Pilões e do Parque 
Estadual da Serra do Mar".

Estadual
O projeto Verão no 

Clima foi iniciado em 4 
de janeiro e tem término 
previsto para o próximo 
dia 14, sendo realizado de 

quinta a domingo, das 8 às 
18 horas. É uma parceria 
entre as secretarias esta-
dual e municipal do Meio 
Ambiente. Cubatão é uma 
das 16 cidades do litoral 
paulista participantes, con-

tando com a única praia 
� uvial incluída neste proje-
to. Os visitantes são acom-
panhados por 12 monito-
res ambientais, havendo 
atividades como corridas, 
caminhadas, tendas temá-

ticas e abordagens.
Patrícia explica que 

o objetivo de projeto é a 
conscientização do públi-
co quanto à importância 
do descarte correto dos 
resíduos, lembrando que 

é possível trabalhar para 
reduzir a geração de lixo 
e também fazer que certos 
resíduos sejam descartados 
apropriadamente, para que 
possam ser reutilizados no 
trabalho de reciclagem.

DIVULGAÇÃO
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Marcinho propõe melhorias para trânsito
Em reunião com o secretário de Segurança Pública, dr. Jef-

ferson Cansou, o vereador Marcinho (PSB) apresentou algumas 
propostas para a melhoria do trânsito, principalmente no que-
sito segurança.

Entre as propostas apresentadas pelo vereador, estão a me-

lhoria dos corredores de ônibus da Cidade, melhoria dos pontos 
de radares, a sinalização do solo (que inclui a faixa de pedestres 
e outras sinalizações), a melhora na sinalização de trânsito e a 
pavimentação das ruas. As propostas agora serão analisadas pela 
pasta para que as providências sejam tomadas

sessões do Legislativo. O convênio possibilitará assistên-
cia jurídica gratuita a munícipes que não tem acesso a tal 
serviço por falta de recursos � nanceiros. A assistência será 
feita por meio da subsecção de Cubatão da OAB, a Casa 
do Advogado. 

O vereador Roxinho (PMDB) está com um projeto de lei 
que está próximo de ser votado. O projeto de lei, que come-
çou a ser debatido em 2017 após requerimento do vereador 
trata da autorização de assinatura de convênio entre poder 
público e OAB. O projeto deve ser pautado nas próximas 

Roxinho encaminha PL da assistência jurídica

Lalá garante manutenção do Cemitério
Após solicitação do vereador Lalá (SD), a secretaria 

de Manutenção realizou reparos no Cemitério Munici-
pal, além de outros pontos da Cidade. 

Durante uma visita, Lalá veri� cou falta de manuten-
ção no espaço. 

Para o vereador, a situação comprometia ainda mais 
o momento delicado vivenciado pelas famílias ao esta-
rem no local para enterros ou visitas aos restos mortais 
de seus entes queridos e encontrarem o local em péssi-
mo estado de conservação.

Rodrigo Alemão cobra manutenção na Martins Fontes
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) protocolou junto 

ao poder executivo no dia 07 de janeiro, um o� cio solicitan-
do em caráter de urgência, que seja feita a roçagem e manu-
tenção na altura do nº 1320 da Avenida Martins Fontes, na 
Vila Nova.

O vereador aponta que recebeu diversas reclamações da 
proliferação de ratos e cobras no local devido ao mato que 
se encontra bastante alto, colocando em risco a saúde e a se-
gurança de quem passa por ali. O pedido está nas mãos dos 
setores competentes.

Aguinaldo Araújo cobra revitalização no Fernando Jorge
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou 

indicação à mesa da Câmara, solicitando ao poder pú-
blico que seja feita a revitalização e o paisagismo da 
praça Lucas Gouveia dos Santos, situada na Rua Mare-
chal Rondon esquina com a Rua São Paulo, no Parque 

Fernando Jorge. Segundo o vereador, o local está em es-
tado de abandono e precisa urgentemente de manuten-
ção e de um novo paisagismo para dar aos moradores do 
bairro um local adequado para lazer. 

O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

Rafael Tucla busca investimentos para o Casqueiro
O vereador Rafael Tucla (PT) esteve reunido com o depu-

tado estadual Caio França (PSB) e apresentou ao parlamentar 
as principais demandas do bairro Jardim Casqueiro em busca 
do compromisso do deputado em encaminhar parte de suas 
emendas parlamentares para as melhorias no bairro. 

Entre as demandas apresentadas pelo vereador, constam 
a revitalização das Avenida Beira Mar e Avenida Joaquim 
Jorge Peralta e da Praça da Independência. Além dessas, ou-
tras demandas foram apresentadas e serão analisadas pelo 
deputado.

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VALOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS E PISCINA. 
VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Apartamento Cas-

queiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ gal-

pão e salão comer-
cial no Centro de 
Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 3 
veículos

Sérgio Calçados viabiliza reforma da UME Olcese
O vereador Sérgio Calçados (PPS) participou nesta se-

mana da reinauguração da UME Jayme João Olcese, que 
recentemente passou por reformas realizadas pela empre-
sa Cesari, durante o mês de janeiro.

A reforma foi fruto de uma intermediação feita pelo 

vereador entre a empresa e o poder público, através de um 
Termo de Ajustamento de Cconduta (TAC). 

“Acredito que a educação é um pilar fundamental para a 
construção de uma sociedade melhor. Ações deste tipo se-
rão a marca do meu mandato” a� rmou o vereador.

Ao mestre, 
com carinho

O Centro Esportivo Ar-
mando Cunha será palco de 
uma grande homenagem a 
uma das grandes � guras es-
portivas da Cidade no próxi-
mo dia 25. 

Neste dia, acontece o ‘Fes-
tival de Futebol de Salão – 
Professor Ná’, que homenageia 
o professor cubatense que de-
dicou sua vida ao futebol, tan-
to como jogador pro� ssional 

quanto na parte educativa, 
ensinando crianças e jovens 
a arte do futebol, e como ele 
pode ser usado como instru-
mento de inclusão social.

O festival começa às 09 
horas da manhã e terá 9 jo-
gos. A organização é do ex-
-presidente da Liga de Futsal 
de Cubatão, Eraldo Alves e 
tem apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes.  

Veja a tabela:

09h – I Nove x Aymoré (Categoria sub 
15/16)

09h30 – I Nove x Craques do Futuro 
(Sub 13/14)

10h – I Nove x Raízes (Sub 11)

10h30 – I Nove x Projeto M7 (Sub 12)

14h – I Nove x AA Cubatense (Sub 09)

14h30 – I Nove x Craques do Fu-
turo (Sub 10)

15h – I Nove x AA Cubatense (Sub 
08)

15h30 I Nove x Semes (Sub 07)

16h - I Nove x Aymoré (Sub 
05/06)

PROFESSOR NÁ
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Valentim Benedito dos Santos celebra 98 anos de idade. Beirando os 100, o patriarca recebe o 
carinho dos fi lhos Maria Conceição, Manoel, José, Tiago, João, Pedro, Neusa e Ananias, além do 
genro, noras, netos, bisnetos e tataranetos. Seo Valentim, esbanjando saúde e lucidez e a família o 
celebra com enorme gratidão

Sempre simpáticos e dispostos a ajudar, 
o casal Tudo De Bom está em festa. O 
amigo Fernando celebrou, nesta semana, 
mais um ano de vida ao lado da amada 
Katia Tudo De Bom. Desejamos muita 
felicidade e amor!

Afoxé Filhos de 
Ganga Zumba

Pelo terceiro ano con-
secutivo o Afoxé Filhos 
de Ganga Zumba estará 
representando Cubatão 
na abertura ofi cial do 
carnaval de São Paulo no 
Sambódromo do Anhem-
bi. Acontece no sábado 
dia 10 de fevereiro.
Parabéns equipe!

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 99653-2902         13 99653-2902

Parabéns

VEREADOR 
RAFAEL TUCLA

MACAÉ BRAZ, 

PRESIDENTE DO 

SINTRACOMOS

ALÊ SOUZA, 

FOTÓGRAFO

CHRISTIAN SALGADO, ASSESSOR DO VEREADOR RAFAEL TUCLA

 No último dia 29 de ja-
neiro o engenheiro Célio 
Lacerda foi eleito coor-
denador da Câmara Espe-
cializada de Engenharia 
Elétrica do Crea-SP.    La-
cerda estará à frente da Câ-
mara de São Paulo, que é 
a maior quando compara-
da às Câmaras dos demais 
estados brasileiros. “Es-
taremos despachando em 
São Paulo e teremos muito 
trabalho pela frente, pois 
além da Câmara conferir 
atribuições aos egressos 
da área elétrica nas escolas 
de nível superior e 2º grau 
técnico de todo o Estado, 

Engº Célio Lacerda é o novo Coordenador da 
Câmara de Engenharia Elétrica do Crea-SP

também é a 1ª. Instância 
de julgamento de Proces-
sos oriundos da fi scaliza-
ção do Conselho, denúncia 
ou infração de cunho ético.   
Nossa intenção é dentro da 
legalidade agilizar o má-
ximo possível o trâmite 
dos processos da Câmara, 
principalmente expedição 
de CAT (certidão de acer-
vo técnico) e Consultas 
técnicas de profi ssionais”, 
comenta Lacerda. 

A CEEE-Câmara Espe-
cializada de Engenharia 
Elétrica é composta por 56 
conselheiros de vários mu-
nicípios paulistas, repre-

sentando universidades, 
sindicatos, institutos de 
engenharia e entidades de 
classe, além de seus muni-
cípios.

Célio Lacerda
Presidente da Associa-

ção dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Cubatão por 2 
mandatos e em seu 2º man-
dato como Conselheiro do 
Crea, Célio Lacerda con-
correu para coordenador 
e  teve como coordenador 
adjunto em sua chapa o 
engº Rogério Mataruc-
co, professor e reitor da 
Universidade de Votupo-

ranga. Foram eleitos com 
expressivos 51 votos para 
o Exercício 2018, desta 
forma Lacerda tornou-se 
o 1º  engenheiro cubaten-
se a assumir o comando de 
uma Câmara do Conselho 
Regional.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

CARNAVAL 2018

Blocos agitam a Cidade
Preparem as fantasias, 

juntem a turma porque é 
hora de cair na folia. Os 
blocos e bandas de carnaval 
da Cidade estão a� nando os 
instrumentos para colocar 
todo mundo para pular e se 
divertir neste carnaval.

A programação come-
çou no último � nal de sema-
na, com o bloco ‘Tô Virado’, 
que colocou todo mundo 
para dançar no Casqueiro. 
A partir deste sábado (10), 
a programação segue em 
diversos pontos de Cuba-
tão. A abertura do sábado 
de carnaval será na quadra 
da E.E Zenon Cleantes de 
Moura, na Fabril, quando 
a Unidos dos Morros leva o 
melhor do carnaval, a partir 
das 19h30.

Já no domingo (11), a fo-
lia começa as 13 horas, com 
o ‘Bloco Côco Loko’, que se 
apresenta na Rua Jonas de 
Souza, no Jardim Real. Já 

as 14 horas é a vez da banda 
‘Fala Tu que eu Tô cansado’ 
coloca todo mundo para 
dançar no Casqueiro. No 
mesmo horário, mas na Vila 
dos Pescadores, o bloco ‘Ci-
dade da Madeira’ faz a festa. 
Às 16 horas o ‘Aqui Concen-
tra, Mas Não Sai’ agita a Vila 
Nova, com concentração na 
rua Dom Pedro II.

No Conjunto Mário Co-
vas, a folia acontece no do-
mingo (11) e na terça (13), 
sempre as 14 horas, em 
frente à UME Luiz Gusta-
vo de Lima (Rua das Flo-
res, Vila Natal). Na segun-
da (12), acontece a 1ª Festa 
Carnavalesca do Conjunto 
Rubens Lara, no Parque São 
Luiz, às 14 horas.

E fechando o carnaval, o 
‘Siri na Lata’ vai fazer todo 
mundo tirar o pé do chão na 
entrada da Vila dos Pesca-
dores na terça (13), a partir 
das 15 horas.

ABRINDO O CARNAVAL, O BLOCO ‘TÔ VIRADO’ DESFILOU PELAS RUAS DO JARDIM CASQUEIRO, HOME-
NAGEANDO O SEU CUCA, GRANDE COLABORADOR DO BLOCO. CENTENAS DE FOLIÕES ACOMPANHARAM 
O REI E A RAINHA GILSON SILVA E ANDREIA SOUZA, O PRESIDENTE ALOISIO CASTRO E A PORTA ES-
TANDARTE SUELI DE OXUM CANTANDO O SAMBA COMPOSTO PELO MESTRE JAIA, QUE PUXOU O CORO 
JUNTO COM ELIZETE, GORDO, VASSOURA, ZÉ MARIA E CLEBER DO CAVACO

E se você quiser dar uma passada nas 
outras cidades da Baixada para pular 
o carnaval, é só acessar o portal do 
Acontece (acontecedigital.com.br) e 
conferir a programação completa do 

carnaval 2018 na região. 

Na Baixada 
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•Administração
•Análise de Desenvolvimento de Sistemas
•Artes Visuais
•Arquitetura (Bacharelado/sem presencial)
•Banco de Dados
•Ciências Biológicas
•Ciências Contábeis
•Ciências Econômicas
•Ciências Sociais
•Comércio Exterior
•CST em Marketing
•Educação Física (Licenciatura)
•Educação Inclusiva (Licenciatura)
•Engenharia Ambiental
•Engenharia de Produção
•Filosofi a
•Física (Licenciatura)
•Gastronomia
•Geografi a (Licenciatura)
•Gestão Ambiental 
•Gestão Comercial 
•Gestão de Segurança Privada
•Gestão de Qualidade
•Gestão de Recursos Humanos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC Verifi que a disponibilidade de cursos, polos e valores no site
•Gestão TI
•Gestão de Agronegócio
•Gestão Financeira
•Gestão Hospitalar
•Gestão Pública
•História (Licenciatura)
• Jornalismo (Bacharelado)
• Letras – Português e Espanhol 
(Licenciatura)
• Letras – Português e Inglês (Licen-
ciatura)
•Letras – Português e Japonês 
(Licenciatura)
•Licenciatura em Matemática
•Licenciatura em Pedagogia 
•Licenciatura em Pedagogia (para 
licenciados)
•Logística
•Nutrição (Bacharelado/sem pres-
encial)
•Processos Gerenciais em Secretari-
ado
•Publicidade e Propaganda (Bacha-
relado)

•Química (Licenciatura)
•Relações Públicas (Bacharelado)
•Segurança no Trabalho
•Serviço Social
•Teologia
Programa de Formação Docente
•Biologia – R2
•Física – R2
•Geografi a  – R2
•História – R2
•Matemática – R2
•Português – R2
•Química – R2

Graduação Tecnológica
•Design Gráfi co
•Empreendedorismo
•Estética e Cosmética
•Fotografi a
•Gestão Desportiva e de Lazer
•Jogos Digitais
•Produção e Gestão Cultural
•Redes de Computadores


