
 

 

REFERENTE:  VESTIBULAR 2014VESTIBULAR   -  1º SEMESTRE DE 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Prezados 

Propomos a continuidade do convênio existente para a concessão de benefícios nas mensalidades dos cursos 
de graduação da Faculdade Cantareira e válidos para os novos ingressantes no 1º semestre de 2014, conforme 
quadro a seguir: 

CURSO DE GRADUAÇÃO VALOR CHEIO PROVAS % DE 
DESCONTO 

VALOR FINAL 
12 parcelas / ano 

     

ADMINISTRAÇÃO 

Bacharel, 4 anos / noturno/ das 19 
às 22h30min / seg a sex 

 

775,00 

 

APROVAÇÃO NO 

VESTIBULAR 

 

50% 

 

387,50 

AGRONOMIA  

Bacharel, 5 anos / seg a sex, 

- diurno/ das 7h20 às 11h 

- noturno/ das 19h às 22h30min 

+ sábados das 7h20 às 11 horas 

 

 

1.335,00 

 

APROVAÇÃO NO 

VESTIBULAR 

 

50% 

 

667,50 

PUBLICIDADE / PROPAGANDA  

Bacharel, 4 anos / noturno/ das 19 
às 22h30min / seg a sex 

 

820,00 

 

APROVAÇÃO NO 

VESTIBULAR 

 

50% 

 

410,00 

DIREITO  

Bacharel, 5 anos / noturno/ das 19 
às 22h30min / seg a sex 

 

775,00 

 

APROVAÇÃO NO 

VESTIBULAR 

 

50% 

 

387,50 

MÚSICA – Licenciatura 

Licenciatura, 3 anos / seg a sex, 

- diurno/ das 7h20 às 11h 

- noturno/ das 19h às 22h30min 

 

930,00 
APROVAÇÃO NO 

VESTIBULAR 
50% 465,00 

Nota: a bonificação da bolsa não será concedida em quaisquer outras taxas, dependências, adaptações e 

serviços da CANTAREIRA. 

 



 

 

 

DESTAQUES 

 ADMINISTRAÇÃO:  índice geral de satisfação de 96% de acordo com a última Avaliação Institucional 

Enade/Inep/MEC  

 DIREITO:  melhor infraestrutura da cidade de São Paulo de acordo com o último Enade/Inep/MEC 

 ENGª AGRONÔMICA:   único curso na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

 MÚSICA:  “corpo docente com reconhecimento internacional” – revista Notes / Boston –EUA  

 PUBLICIDADE E PROPAGANDA:  práticas de laboratórios a partir do 1º ano  

 100% dos cursos com conceitos positivos no MEC 

 Cursos estrelados pela Editora Abril, Guia do Estudante, Melhores Universidades 2012 

 

INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 2014 

 A inscrição é feita pela internet ou pessoalmente na Faculdade Cantareira 

 A prova é agendada pelo candidato e o valor da taxa é de R$ 20,00 

 O candidato que vier pelo CONVÊNIO deve apresentar no dia da prova  do vestibular 1ºsem2014 

documental de vínculo com a empresa conveniada para ter o direito à bolsa 

 O processo seletivo é contínuo e vai até o início das aulas em  fevereiro de 2014 ou preenchimento das 

vagas disponibilizadas 

 

 

 

Att 

Luciana Guimarães 

Secretária do CEA – Centro de Estudos Avançados 

11 2790-5900     Faculdade Cantareira  / www.cantareira.br  /  secretariacea@cantareira.br 

http://www.cantareira.br/
mailto:secretariacea@cantareira.br

