Vestibular 2019: ESEG está com inscrições abertas para processo seletivo do 2º semestre
Faculdade oferece vagas em Engenharia de Produção, Engenharia de Computação e
Administração; Prova acontece em 20 de julho
A ESEG - Escola Superior de Engenharia e Gestão está com inscrições abertas para vestibular
do 2º semestre de 2019. A prova irá selecionar candidatos para três cursos oferecidos pela
Instituição: Engenharia de Produção, Engenharia de Computação e Administração. Os
interessados devem se inscrever pelo site www.eseg.edu.br/vestibular e comparecer no 20/7
ao campus da faculdade, localizado na rua Vergueiro, 1951, Vila Mariana.
A Instituição possibilita a candidatura através da nota obtida no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Nesse caso, não há necessidade de prestar a prova do vestibular. Para se
candidatar via ENEM, o ingressante deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos na média final
do exame.
Um dos destaques da faculdade, braço de Ensino Superior do Grupo Etapa, é a infraestrutura
oferecida: os alunos têm acesso ao Lite – Laboratório de Inovação Tecnológica –, espaço maker
equipado para o desenvolvimento de projetos práticos de diferentes disciplinas dos cursos da
ESEG. O laboratório é composto por impressoras 3D, fresa CNC, máquina de corte a laser,
torno mecânico, impressora plotter, cabine de pintura, solda e computadores para criação e
modelagem de peças.
Criada em 2006, a ESEG vem, há pouco mais de um ano, intensificando sua atuação na área de
Inteligência Artificial. Além de inserir a temática na matriz curricular de seus cursos, passou a
integrar o Instituto Avançado de Inteligência Artificial, consórcio que une instituições de ensino
e empresas para o desenvolvimento de pesquisas na área.
Além das iniciativas na área de inovação tecnológica, os programas de preparação profissional
são estimulados pela ESEG como forma de propiciar a inserção de seus alunos no mercado de
trabalho. O Simula ESEG, por exemplo, consiste em treinamento para entrevistas e dinâmicas
realizadas em processos seletivos. No final da graduação, mais de 90% dos alunos estão
empregados, atuando nas mais diferentes áreas dos segmentos industriais, mercadológicos e
públicos.

Serviço
Vestibular 2019 – 2º semestre – ESEG – Escola Superior de Engenharia e Gestão
Quando: Sábado, 20 de julho, às 9h
Onde: Campus ESEG – Rua Vergueiro, 1951, Vila Mariana. Próximo às estações Ana Rosa e
Paraíso do Metrô
Inscrições: www.eseg.edu.br/vestibular
Taxa: R$ 90

