
A Câmara Municipal da Boa Vista faz saber que no âmbito do protocolo firmado com,   

A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS – FEPESMIG, 

encontra-se aberta o concurso de candidaturas ao ingresso nos Cursos abaixo 

descriminados: 

 

 

 

A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS – FEPESMIG, 

possui mais de 100 cursos nos graus de licenciatura e pós – graduação. 

 

As áreas de formação em que a instituição apresenta as ofertas são: Comunicação, 

educação, gestão de negócios, direito, saúde, veterinária, tecnologia de informação 

e informática. 

 

 OFERTA 

 

A oferta concedida e o preço para os estudantes dos países africanos de língua oficial 

português são os seguintes: 

 

Oferta Cursos por 

Semestre 

Transferência 

de aeroporto 

Assistência 

Burocrática  

Seguro de  

Saúde 

Alojamento 

 

 

TABELA DE PREÇOS 

 

Cursos  Valor por 

prestação 

semestre (6) 

Valor por 

semestre  

Valor anual 

Negócios/ 

comunicação/Educação 
$ 166.6 $ 1.000 $ 2.000 

Saúde/Veterinária $ 187.5 $ 1.125 $ 2.250 

Engenharia/Arquitetura  $ 208.3 $ 1.250 $ 2.2500 

 

 

Cursos de MBA’S (Master Business Administration) 

 

Tabela de cursos MBA’S (Com acomodação) 

 

MBA’S Preço 

Engenharia $ 4.000 

Outros 

Gestão e negócios 

Saúde 

Educação 

Direito 

Tecnologia de informação 

$ 2.500 

 

 

 



Pós – graduação Engenharia  

 

Neste pacote de oferta, pagando este valor o estudante ficará alojado na residência da 

universidade que está apetrechado com todos os utensílios e ferramentas essenciais para 

a sua acomodação e estadia. 

 

 

Escolha qual a melhor forma de ingresso para sua graduação, pós-graduação ou curso de 

extensão.  

Eis, os contatos: 

Contatos Graduação: Whatsapp (35) 35 9 9841-5322 / (35) 9 9824-3431 , no tel 35 3219 

5000, ou no e mail vestibular@unis.edu.br. 

Contatos Pós-Graduação: Celular (35) 9 9816 8959, no tel 0800 038 5115, ou no e mail 

posgrad@unis.edu.br. 

 

Contatos Extensão: tel (35) 3219 5045 ou no e mail marcos.sousa@unis.edu.br. 

Colégio Alpha: tel (35) 3219 5248 ou no e mail colegioalpha@unis.edu.br. 

A1 Pré-Vestibular: tel (35) 3219 5206 ou Whatsapp (35) 35 9 8882-8119. 

Para a sua Graduação temos as seguintes opções de ingresso: 

1) Cursos Presenciais: caso sua opção seja por um curso presencial escolha o link 

"Vestibular 2017/2- Cursos Sul de Minas - Prova 25/06/2017" 

2) Cursos EaD: caso sua opção seja por um curso EaD escolha o link "Vestibular 2017 

Entrada 2 - Cursos EaD - Prova Eletrônica" para realizar a prova eletrônica que estará 

disponível logo após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição; 

3) Se você quiser utilizar o ENEM para seu ingresso, se já possuir um curso superior ou 

se foi aprovado processo seletivo anterior, pode clicar no link que corresponde a sua 

situação: "Vestibular 2017/2 ENEM", "Vestibular 2017/2 2ª Graduação", "Vestibular 

2017/2 Aprovado em Processo Seletivo Anterior", com isenção de pagamento da taxa de 

inscrição. Esta opção é válida para cursos presenciais e EaD. 

 

 

mailto:posgrad@unis.edu.br

