
1-CONCEITO DO CURSO DE DIREITO: Desde o ano de 2014 o curso 

foi reconhecido pelo MEC com conceito máximo "5";

2-CORPO DOCENTE: Composto de mais de 90% de Doutores e 

Mestres, dos quais 50% são Doutores com vasta experiência 

Profissional e diversa produção científica. MAIOR COEFICIENTE DE 

DOUTORES E MESTRES DE TODOS OS CURSOS DE DIREITO DO 

ESTADO, COMPAREM!;

3- DISCIPLINAS ONLINE: O aluno poderá cursar disciplinas que se 

encontrem em regime de repetência e/ou adaptação pelo nosso sistema 

"online", não precisando cursá-las em turno (manhã e noite) diverso ao 

que esteja matriculado, ou seja, não precisa se deslocar para a 

faculdades duas vezes no dia.;

4- PLANO "BEM": Perseguindo sempre a qualidade, já alcançamos o 

conceito máximo de curso, contudo, estamos a buscar os melhores 

alunos, prova disso é que estamos lançando o "BEM" - BOLSA 

EDUCAÇÃO POR MERECIMENTO, onde se encontram disponíveis 100 

(cem) bolsas de estudo com 50% de desconto para alunos transferidos 

e graduados (semestre 2017.2), que possuam CRE mínimo - 8,0;
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FESP FACULDADES, MELHOR COMPLEXO JURÍDICO DO ESTADO

ÚLTIMOS DIAS PARA MATRÍCULAS DE 
TRANSFERIDOS, GRADUADOS E VESTIBULAR

5-INFRA-ESTRUTURA: A instituição está instalada desde o seu 
nascedouro (ano de 2000) no interior do Manaíra Shopping Center, 
onde os alunos podem desfrutar do maiores e melhores serviços em 
um só lugar. Sendo o Shopping nosso campus, dispomos de bancos, 
academia, Casa da Cidadania, posto da Polícia Federal, cinema, 
Polícia Militar, amplo estacionamento, segurança, posto médico, 
bombeiros, alameda de serviços (lotérica, costureira, cabeleireiros, 
etc.), dentre vários outros serviços que o Shopping oferece.
Qual instituição dispõe de tantos serviços em seu campus, aliados 
ainda a um ensino de excelência reconhecido pelo MEC?

INFORMAÇÕES: Fone 2106-6175, das 14:00 às 20:00 horas.
FACE: fesp faculdades cabedelo primeiro e fesp faculdades 
cabedelo segundo.

 Após implantar o ensino da robótica em todas as 
escolas da Rede Municipal, o prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, assinou, na manhã desta quinta-feira 
(10), o Termo de Parceria com a Escola SuperGeeks 
para oferecer bolsas de estudos para que alunos do 
município aprofundem os conhecimentos em robótica, 
desenvolvam jogos e aplicativos e encontrem soluções 
para problemas do dia a dia de suas comunidades.

 Ao todo, serão dois anos de cursos na unidade 
da SuperGeeks, que fica localizada no bairro de Cabo 
Branco. “Iniciativas como estas são muito importantes 
porque visam o fomento da tecnologia e da robótica. 
Acredito que possamos contribuir ainda mais com o 
avanço da robótica nas escolas da Rede Municipal”, 
afirmou a secretária municipal de Educação, Edilma da 
Costa Freire.

Seleção – Foram escolhidas 10 escolas que sempre 
participam de competições e cada monitor de 
Informática selecionou um aluno por meio de uma 
entrevista e uma prova prática. No final do curso os 
participantes terão que fazer um relatório e desenvolver 
um aplicativo para solucionar algum problema que seja 
encontrado no bairro ou na cidade.

O curso – O curso terá duração de dois anos, divididos 
em quatro módulos. São cursos de 24 horas, sendo 
uma aula por semana com duração de 1h30. As aulas 
acontecerão nas segundas-feiras.

 O curso regular de programação e robótica 
capacita crianças a criar seus próprios games (2D e 3D) 
e a desenvolver aplicativos e sistemas. Com doze 
fases, de 16 aulas cada, os alunos desenvolvem sua 
capacidade cognitiva, bem como raciocínio lógico e 
pensamento computacional sistêmico.

SuperGeeks – A SuperGeeks é uma franquia de São 
Paulo que se instalou em João Pessoa há pouco mais 
de um ano. Hoje são cerca de 50 unidades no País. Ao 
final de cada fase será entregue um certificado.

Sala confortável na Super Geeks

SUPER GEEKS oferece bolsas
a alunos da rede municipal
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