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  A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas para cursos da
Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), da Universidade Aberta do Trabalhador
(UNITrabalhador), Programa de Inclusão Digital (PID) e Centro Esportivo.

   

   São aproximadamente 800 vagas em mais de 110 turmas, nos variados cursos, entre eles,
corte costura industrial (vários níveis), corte costura doméstico, empreendedorismo,
planejamento financeiro, mídias sociais (internet para terceira idade), produções gráficas para a
maturidade, feltro fácil bonecas e casa e decoração, hardware (montagem e configurações de
computadores), além dos cursos voltados para o bem estar como hidroginástica, yoga, pilates,
alongamento, teatro, corpo e dança, musica, violão, meditação, entre outros.

   

  Os cursos acontecem nas 3 unidades da FESC – Vila Nery, Vila Prado e Santa Paula. Para
qualquer um dos cursos, independente do local que ele será ministrado, as matrículas devem
ser feitas no Campus 1 da FESC, localizada na rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery. No ato
da inscrição, o aluno deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. O investimento
para os cursos varia entre R$ 20,00 a R$ 88,00 mensais.

   

  Os cursos da UATI custam R$ 20,00 por atividade e o aluno pode se matricular em quantas
ele quiser. Já para UNITrabalhador e PID, os valores são semestrais, variando de R$ 220,00 a
R$ 440,00 podendo ser divididos em 5 vezes de R$ 44,00 a R$ 88,00. Hidroginástica e natação
tem plano anual, o valor é R$ 660,00 podendo ser dividido em 11 vezes de R$ 60,00. A FESC
oferece bolsa de estudos para quem não tem condições de pagar, o pedido deve ser feito na
Fundação até o próximo dia 14.
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  Para as atividades físicas, é necessário apresentar atestado médico atualizado. Outras
informações podem ser obtidas pelos telefones 3413-2952 ou 3413-2953. A programação
completa dos cursos, horários e locais das aulas pode ser consultada no site – www.fesc.com.
br .
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