
Ensino a distância
Universidade investe na educação online, lançando quatro cursos de gestão
e um sobre jogos digitais. Também há novas graduações presenciais

OUTROS CURSOS: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Publicidade, Jornalismo, Engenharia
Ambiental e Sanitária, Gestão da Tecnologia da Informação, Produção Multimídia, Processos
Gerenciais INSCRIÇÃO: até 28/5 (cursos presenciais) e até 22/5 (a distância) TOTAL DAS
VAGAS: 1.690 DATA DA PROVA: 23/5, 24/5 e 31/5 (cursos presenciais); e 21/5, 22/5 e 23/5 (a
distância) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 3/6 (cursos presenciais) e 27/5 (cursos a distância)
MENSALIDADE: de R$ 322 a R$ 1.344 SITE: www.metodista.br

METODISTA

ARQUIVO PESSOAL

+ “Escolhi a Metodista
porque conhecia a universi-
dade. Meus dois filhos estu-
daram lá, um em Rádio e TV
e outro em Biomedicina. A
grade curricular me chamou
atenção, especialmente a
parte de cosmetologia, que
ensina a manipular e produ-
zir cosméticos. A universida-
de possui vários laboratórios
e, desde o primeiro semes-
tre, a gente tem aulas práti-
cas. O curso traz um conheci-

mento amplo e possibilita ao
profissional sair do patamar
do home care e entender de
cosméticos em escala comer-
cial e multidisciplinar.”

A Universidade Metodis-
ta de São Paulo, reconhe-
cida pelos cursos de Jor-
nalismo e Publicidade,
investe na educação onli-
ne, com foco em cursos
de curta duração com
foco em gestão. Quatro
novas graduações se-
guem esse modelo: Ges-
tão Comercial, Gestão de
Seguros, Gestão Portuá-
ria e Segurança Pública.
Na área de Comunicação,
foi lançado o curso a dis-
tancia em Jogos Digitais.

A graduação em Segu-
rança Pública visa a pre-
parar o profissional para
a elaboração de políticas
e projetos na área, além
de desenvolver ativida-
des de prevenção e en-
frentamento de conflitos
e crises. Há encontros
online entre alunos e
professores uma vez por
semana. “Isso proporcio-
na a troca entre professo-
res com experiência e
estudantes que atuam
em distintos órgãos da
segurança pública”, co-

menta a coordenadora
do curso, Sibelly Resch.

As novidades entre os
cursos presenciais são
Engenharia de Produção
(cinco anos) e Estética e
Cosmética (dois anos e
meio). O curso de Estéti-
ca e Cosmética tem foco
em exercícios práticos.

“Pelo menos 20% da
carga horária é dedicada
a atividades na clínica e

no centro estético do
câmpus. As aulas ocor-
rem às segundas, terças e
quartas-feiras e permi-
tem que o aluno tenha
mais tempo livre de quin-
ta-feira a domingo, dias
de maior demanda para o
profissional”, explica o
coordenador do curso,
Sávio Barbosa.
/ Mila Pereira, especial
para o Estado

ESCALA
COMERCIAL

SERVIÇO

Gláucia Maria Arienti,
estudante de Estética e Cosmética
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