
ARQUITETURA E ENGENHARIA

BAIXE O 
APLICATIVO 
DA FACENS!



A Facens faz história fazendo o novo. É 
por isso que, há mais de 40 anos, ofe-
rece aos alunos a oportunidade de pra-
ticar tudo o que aprendem na teoria, 
formando grandes profissionais por meio 
de uma excelente qualidade de ensino e 
estrutura. É referência em Engenharia no 
interior do estado de São Paulo.

Avaliada com nota 5, a nota máxima 
dada pelo Ministério da Educação (MEC), 
a Facens é uma instituição filantrópica e 
que tem como missão: “formar profissio-
nais cidadãos preparados para o futuro”.

A Facens conta com corpo docente for-
mado por doutores, mestres e especialis-
tas, em sua maioria profissionais do mer-
cado. Sua infraestrutura conta com:

• 105 mil m² de campus
• 24.500 m² de área construída

Sustentados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Onu (ODS)

• Auditório para 220 pessoas
• 11 cursos de graduação
• Mais de 20 cursos de pós-graduação
• Mais de 50 laboratórios especializados
• Centros de Inovação (Smart Campus, LIS, 
FACE, LIGA, LINCE e Fab Lab)
• Departamento de Relações Internacionais
• Biblioteca moderna e recém-ampliada
• Laboratório de Manufatura Avançada 4.0
• Laboratório de Robótica Inteligênte

Tudo isso sob um conceito inovador de 
ensino, o Smart Campus Facens, uma 
ferramenta de transformação social e um 
propulsor do empreendedorismo, que 
aproxima a sala de aula do mercado e 
da sociedade, impulsionando o impacto 
social local alinhado à agenda dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU (Organização das Nações Unidas), 
promovendo assim uma sociedade mais 
justa, humana e sustentável.

Esperamos em breve tê-lo como nosso aluno! Aproveite para 
conhecer tudo o que você terá acesso como nosso aluno: 

Saúde e
Qualidade de Vida

Meio AmbienteEducação
e Cultura Governança

BEM-VINDO À FACENS!
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Eixos do Smart Campus Facens



Na Facens você tem acesso a diversos laboratórios chamados de Centros de 
Inovação, que trazem na prática atividades com tecnologia, desenvolvimento, 
competições, projetos aplicados, ações sociais, trabalho em equipe e muito mais:

CENTROS DE INOVAÇÃO

O Smart Campus Facens é um laboratório 
vivo que busca soluções de problemas 
reais, baseadas nos conceitos de cidades 
inteligentes, conectando a comunidade 
acadêmica, o mercado e a sociedade por 
meio de projetos que tornem as cidades 
mais humanas, inteligentes e sustentáveis. 
Por esse projeto pioneiro e inovador, a Fa-
cens foi escolhida pela empresa multina-
cional Qualcomm para ser um Centro de 
Referência em Cidades Inteligentes, de-
senvolvendo soluções em conjunto dentro 
da Faculdade. Uma ótima oportunidade 
para nossos alunos.

Laboratór io de 
Inovação Socia l

É um laboratório de aprendizado 
que visa empoderar, compartilhar 
e fomentar a inovação social por 
meio da educação como caminho 
para gerar soluções mais efetivas e 
sustentáveis, de forma colaborativa 
para a sociedade. Inclui projetos 
como o Engenhando para o Bem e 
InterGerAções.

Um lugar para conhecer
e aplicar conceitos de
cidades inteligentes

facens.br/smartcampus

Projetos sociais e atividades
para ajudar o próximo. 

Tecnologia aliada à natureza para 
técnicas de cultivo em um só lugar.

O laboratório tem como objetivo 
proporcionar aos alunos de 
Engenharia Agronômica uma 
experiência diferenciada. É como 
uma “casa de vegetação” repleta 
de novas tecnologias, onde o aluno 
tem a oportunidade de colocar em 
práticas seus conhecimentos. Sua 
estrutura conta ainda com canteiros 
de hortaliças, pomares de frutas e 
uma estação meteorológica. 

Farm Lab



CENTROS DE INOVAÇÃO

O LINCE é o Núcleo de Projetos da Facens, 
no qual os alunos trabalham a todo vapor 
para transformar projetos em realidade e 
conquistar boas colocações em competi-
ções nacionais e internacionais. É compos-
to pelas equipes:

• Fórmula SAE - V8 Racing

• Fórmula Elétrico - B’Energy Racing

• Baja – Baja Mud Racing

• Robótica - Omegabotz

• Aerodesign - Falcons

• Concreto - Stronger Tech

• Robótica Inteligente – Smartbotz

• Desenvolvimento Satélites CubeSat - Facens³

Projetos práticos, competições 
em equipe e muita adrenalina! 

Desenvolvimento e experiências 
com jogos, aplicativos, realidade

aumentada, realidade virtual e mais.

Empoderamento, 
empreendedorismo,

inovação e design thinking
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No LIGA são oferecidas soluções ino-
vadoras por meio da tecnologia cria-
tiva, nas áreas de Jogos, Aplicativos, 
Realidade Aumentada, Realidade Vir-
tual, entre várias outras! O LIGA tem 
uma parceria com o Instituto Ayrton 
Senna, no desenvolvimento de apps e 
recursos de realidade aumentada para 
a Instituição, além de vários projetos 
premiados.

O papel do FACE é despertar a inovação, 
a criatividade e o empoderamento por 
meio da educação empreendedora, a fim 
de apoiar o desenvolvimento de produtos 
e serviços que beneficiem a sociedade. 
O Centro de Empreendedorismo da Fa-
cens também é um Crowd da Telefónica 
(uma pré-aceleradora) e tem parceria com 
a Babson Collaborative (EUA). Em 2018, 
a Facens foi reconhecida como Univer-
sidade do Ano pela Babson, por suas 
ações de empreendedorismo.

facens.br/lince

facens.br/liga

Laboratór io de Inovação 
de Games e Apps



CENTROS DE INOVAÇÃO

O Fab Lab Facens é um laboratório de 
fabricação digital que tem o objetivo 
de facilitar a prototipagem de ideias, 
visando a inovação e a criatividade. 
Nele, estudantes, professores, 
empresas, profissionais, inventores, 
curiosos e especialistas podem adquirir 
conhecimento, trocar experiências 
e utilizar nossos equipamentos para 
tornar seus projetos realidade. O Fab 
Lab da Facens é o primeiro do interior 
do Brasil e está conectado à rede 
mundial de Fab Labs.

Quer transformar suas ideias em 
projetos reais? Neste lab você pode!

Automação e robótica
em conceitos inovadores. 

Tenha acesso ao futuro 4.0
e suas tecnologias 

O LRI tem como objetivo impulsionar 
a área, desenvolvendo as habilidades 
dos alunos com a utilização e 
o desenvolvimento de recursos 
eletrônicos e robóticos de ponta, 
com alta tecnologia. Dentro desse 
laboratório, são criados os mais 
variados robôs, como bombeiros, 
aquáticos e humanoides, além de kits 
robóticos e carros autônomos.

Laboratorio de Robotica Inteligente

LRI

Um espaço integrado de manufatura 
criado de acordo com os conceitos 
da Indústria 4.0 para que estudantes, 
professores e empresas tenham aces-
so às mais novas tecnologias e ferra-
mentas. O laboratório tem a partici-
pação de parceiros como a empresa 
Festo e o Instituto Fraunhofer, sendo 
o mais moderno do gênero em uma 
instituição de ensino no Brasil.



CENTROS DE INOVAÇÃO

Com o BIM, os projetos de Engenharia Civil 
e Arquitetura podem ser desenhados em 
3D e ainda mensura tempo e custo de cada 
projeto, gerenciando o mesmo de forma 
inteligente. Este ano, o governo publicou 
um decreto de implementação nacional de 
BIM nos setores públicos e privados do país, 
para estimular a capacitação e utilização 
da metodologia nos projetos estruturais. A 
Facens conta com o laboratório bem antes 
desse decreto e está preparada para oferecer 
o ensino desta metodologia.

Faça seus projetos com uma 
metodologia moderna e atual.

Um laboratório para teste e 
controle de qualidade dos materiais. 

Desenvolvimento de pesquisas
e projetos com empresas.

O LEMAT há mais de 10 anos 
desenvolve serviços de controle 
tecnológico e treinamentos, 
atendendo os grandes “players” da 
construção civil de Sorocaba e região 
no ensaio de materiais, como concreto, 
argamassa, tijolos, agregados e 
resistência de blocos.

O Departamento de Relações 
Internacionais é o setor responsável 
por tratar internacionalização e 
multiculturalização da Facens, 
desenvolvendo programas de parcerias 
com instituições ao redor do mundo, 
buscando promover oportunidades para a 
geração de conhecimento e liderança em 
contextos globais de nossos alunos.  

É um instituto de pesquisa e 
desenvolvimento que tem como 
finalidade gerar conhecimento 
e soluções tecnológicas para as 
empresas, visando o aumento da 
competitividade tecnológica do país.

Com a grande responsabilidade de trabalhar em prol da comunidade, a Facens 
é uma Faculdade Cidadã. Oferece bolsas de até 100% para seus alunos, além 
de atender a programas do governo como o Prouni e o Fies. Também realiza o 
Trote Solidário e ações de conscientização dos alunos durante todo o ano.

FACULDADE CIDADÃ

Departamento de 
Relacoes Internacionais

Departamento de 
Relacoes Internacionais

Departamento de Relações Internacionais



CONCURSO DE BOLSAS
A Facens oferece uma grande oportunidade 
para estudantes que estão concluindo ou já con-
cluíram o Ensino Médio ingressarem na faculda-
de. São oferecidas bolsas de estudo de até 100% 
para todos os cursos de acordo com seu desem-
penho na prova do vestibular.

FIES
É um programa de financiamento estudantil 
oferecido pelo Ministério da Educação que 
auxilia os universitários no custeio das des-
pesas com o ensino superior, sendo o valor 
do financiamento pago depois que o aluno 
se formar.

PROUNI
No PROUNI (Programa Universidade para 
Todos, do Ministério da Educação), o aluno 

que ainda não tem diploma em ensino superior 
pode concorrer a bolsa de estudo integral com 
a sua nota do ENEM.

BOLSA FILANTROPIA
Todos os anos, diversos alunos são contem-
plados com este tipo de bolsa da Facens, a 
partir do 1º ano do curso, após criteriosa análise 
socioeconômica.

PRAVALER
Financiamentos para calouros e veteranos, com 
renda mínima do garantidor de 2,5 vezes o va-
lor da mensalidade.

FUNDACRED
Financiamento para alunos regularmente ma-
triculados, cuja seleção é realizada pela análise 
socioeconômica. Edital divulgado anualmente.

BOLSAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO

BOLSA PERCENTUAL SETOR 
RESPONSÁVEL

PÚBLICO-ALVO E 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

PROUNI 100%
Centro de 

Atendimento
Social

A Facens oferece vagas através da adesão feita ao 
PROUNI para estudantes de baixa renda, com renda 
per capita de até um salário mínimo e meio e que 
tenham cursado o Ensino Médio na rede pública de 
ensino ou na rede particular com bolsa integral. O 
processo de seleção leva em conta o resultado do 
aluno no ENEM, a análise socioeconômica e a verifi-
cação documental com entrevista social. A bolsa é 
válida pelo período do curso. As inscrições são feitas 
diretamente no site do PROUNI.

FIES
Estabelecido 
pelo SISFIES

Centro de 
Atendimento 

Social

O FIES é um programa do Ministério da Educação 
destinado a financiar prioritariamente estudantes de 
cursos de graduação. Para candidatar-se ao FIES os 
estudantes devem estar regularmente matriculados 
em instituições de ensino cadastradas no programa e 
possuir renda per capita de até três salários mínimos. 
Inscrições são feitas diretamente no site do FIES.

FUNDACRED 50%
Centro de 

Atendimento 
Social

Para calouros regularmente matriculados. Seleção 
realizada pela análise socioeconômica. Edital divul-
gado anualmente.

PRAVALER 50%
Coordenação 

de Cursos

Financiamentos para calouros e veteranos, com 
renda mínima do garantidor de 2,5 vezes o valor da 
mensalidade. Mais informações, acessar o site do 
PRAVALER: www.creditouniversitario.com.br



BOLSA PERCENTUAL SETOR 
RESPONSÁVEL

PÚBLICO-ALVO E 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Filantropia até 100%
Centro de 

Atendimento
Social

Bolsa destinada aos alunos regularmente matricula-
dos na Facens, com dificuldades socioeconômicas 
e/ou em condições de vulnerabilidade e com renda 
per capita de até um salário mínimo e meio. O pro-
cesso de seleção prevê entrevista socioeconômica 
e visita domiciliar. Os alunos contemplados terão 
sua bolsa válida por um ano, observando-se as 
condicionalidades pré-estabelecidas pela Comissão 
de Bolsas de Estudos, descritas no Regulamento 
da Bolsa Filantrópica. A bolsa é válida de janeiro a 
dezembro, com manutenção atrelada ao desem-
penho acadêmico em cada semestre. Edital de 
seleção divulgado anualmente.

Mérito até 75%
Secretaria 

Acadêmica

Bolsa destinada aos calouros. O Processo Sele-
tivo é realizado anualmente, antes do vestibular 
da Facens. O candidato é avaliado por meio de 
prova que indica o nível de seus conhecimentos. 
O percentual da bolsa concedida é determinado 
pelo desempenho do participante na prova. Os 
contemplados terão sua bolsa válida por no má-
ximo cinco anos, submetida à renovação a cada 
semestre, com base no desempenho acadêmico 
e na frequência, conforme edital do concurso.

Monitoria
Acadêmica

até 30% para 
alunos

Coordenação 
de Ciclo Básico

Bolsa destinada aos alunos com bom rendimento 
acadêmico na disciplina objeto da seleção. Os alu-
nos monitores ficam disponíveis durante a semana 
(8 horas semanais) prestando auxílio aos outros 
alunos com dificuldades de aprendizagem na disci-
plina. Edital de seleção divulgado semestralmente.

Monitoria 
Técnica

30%
Coordenação 

de Cursos

Bolsa destinada aos alunos que realizam ativi-
dades nos laboratórios da Facens, cumprindo 
20 horas semanais. Edital de seleção divulgado 
semestralmente.

Iniciação 
Científica

30%
Coordenação 

de Cursos

O Programa de Iniciação Científica da Facens ofe-
rece ao seu aluno a oportunidade de reconhecer 
a sua vocação científica. É uma atividade extra-
curricular desenvolvida opcionalmente pelo aluno, 
sob a orientação de um professor da Facens. Os 
alunos selecionados conforme critérios descritos 
no edital poderão ser contemplados com bolsa 
durante o período de duração do projeto.

Bolsa 
Irmão

até 10% Tesouraria
Bolsa para alunos que possuam irmãos, pai, mãe 
ou cônjuge matriculados na Facens

Bolsa 
Família

até 10% Tesouraria
Bolsa para alunos ingressantes que possuam ir-
mãos, pai, mãe ou cônjuge formados (nos cursos 
de graduação) na Facens.

BOLSAS E PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO



MÊS ZERO
A Facens ajuda você a relembrar dos con-
ceitos de exatas que viu no ensino médio 
um mês antes de começar as aulas, para 
estar bem preparado para o início do se-
mestre e tirar todas as suas dúvidas.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
No Sistema de Gestão de Estágio da 
Facens (plataforma exclusiva) o aluno 
tem acesso a vagas disponíveis em em-
presas de diversos portes e segmentos, 
facilitando o “match” entre seus alunos 
e o mercado.

FACENS MUSICAL
Grupo musical composto por professo-
res e alunos da Facens que se reúnem na 
Instituição para ensaiar e realizar apresen-
tações em datas especiais e em eventos 
da Faculdade. Estudos e música em uma 
combinação e na batida perfeita!

FACENSTECH
A Facens conta com um Instituto de Pes-
quisas e Laboratórios de desenvolvimento 
em seu campus, que atuam como facili-
tadores no processo de inovação tecno-
lógica, ofertando soluções para empresas 

e fortalecendo parcerias com as mesmas, 
facilitando o acesso do aluno ao mercado 
de trabalho.
facens.br/facens-tech 

CURSOS LIVRES
Fique ligado, você também pode fazer 
Cursos Livres na Facens sobre diversos 
temas, como carreira, gestão, qualidade, 
empreendedorismo, tecnologia, Arquite-
tura e Engenharia. Saiba mais em facens.
br/cursos/extensão.

CURSOS DE FÉRIAS
Durante os meses de janeiro e julho a 
Facens oferece Cursos de Férias, de cur-
ta duração, em várias áreas e com preço 
diferenciado para você incrementar ainda 
mais o seu conhecimento, valorizando seu 
currículo.

PÓS-GRADUAÇÃO
Você pode continuar estudando na Fa-
cens após completar sua graduação – são 
diversos cursos em áreas de gestão, en-
genharia, negócios, projetos, inovação, 
tecnologia e outros com um desconto 
especial por ser nosso ex-aluno. Consulte 
os cursos disponíveis em facens.br/pos



Na Facens, os alunos têm a chance de expor seus projetos, participar de 
palestras, cursos e workshops de capacitação, além de diversas maratonas 
que testam os conhecimentos dos estudantes, mostrando o lado divertido do 
conhecimento. Conheça nossos eventos:

EVENTOS E MARATONAS

• Semana do Calouro
• TecnoFacens
• Semana da Engenharia, Arquitetura
   e Tecnologia
• Maratona de Programação
• Competição de Drones
• Sumô de Robôs Controlados e 
  Autônomos
• Festival de Desenvolvimento de Jogos 
• Concurso de Concreto Colorido 
• Desafio Estrutural
• Maratona de Engenharia Química 
• Competição de Carros Químicos 
• Maratona de Modelagem e Simulação
  de Eventos Discretos 

• Maratona de Alimentos 
• Maratona Internacional 
• Maratona de Engenharia Agronômica 
• Maratona de Dosagem de Concreto
• LIGA Game Jam 
• Competição Robô Bombeiro
• Exposição de projetos
• Palestras
• Cursos
• Workshops 
• Feiras
• Eventos Internacionais

2017



A Facens conta com o DRI (Departamento de Relações Internacionais), que busca parcerias 
com universidades internacionais e administra o programa Facens Sem Fronteiras.

PARCERIAS INTERNACIONAIS

ALEMANHA
Technische Hochschule Ingolstadt

ESTADOS UNIDOS
Babson College
New York Institute of Technology
Cal Poly Pomona
Florida Polytechnic University

PORTUGAL
Universidade de Aveiro
Instituto Politécnico da Guarda

ESPANHA
Universitat de Lleida

INGLATERRA
Coventry University

ISRAEL
Technion-Israel Institute of Technology

ITÁLIA
Università della Calabia
UniversitPa degli Studi di Firenze

Além dessas ações, a Faculdade também 
realiza parcerias pontuais com grandes 
nomes, como o Instituto Fraunhofer 
(maior instituto de pesquisas da Europa) e 
a NASA, por meio de workshops, projetos 
especiais e capacitações.

Fa
cens Sem Fronteiras+100
ALUNOS
ENVIADOS

Fa
cens Sem Fronteiras+100
ALUNOS

RECEBIDOS

Ciência Sem Fronteiras

148
ALUNOS
ENVIADOS



CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

POR QUE FAZER ARQUITETURA E URBANISMO NA FACENS?

Porque é aí que você pode unir seu talento em projetos com seu lado 
artístico, para explorar um mundo de criatividade e possibilidades. Os 
laboratórios, recursos e o campus da Facens à disposição dos alunos são 
a combinação perfeita para você desenvolver suas habilidades.

ARQUITETURA E URBANISMO
Você, como arquiteto e urbanista, pode 
idealizar, projetar e planejar espaços 
para os mais diversos usos, desde uma 
casa, um projeto comercial ou uma praça 
até um complexo esportivo ou uma 
cidade inteira. Também podem fazer 
reformas ou o restauro de patrimônios, 
revitalização de áreas urbanas 
degradadas, acessibilidade e mobilidade 

DIFERENCIAD

A
 

G
rad

e curricular

nas cidades, além de design de 
objetos e paisagismo. Sempre 
importante lembrar nos projetos do 
uso racional dos recursos naturais e 
soluções sustentáveis para os espaços, 
planejando cidades inteligentes, 
tecnologia e sustentabilidade.

Turma: diurno
Duração: 5 anos



CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

POR QUE FAZER ENGENHARIA NA FACENS?

Porque é uma formação com muitas oportunidades de mercado e que permite 
você trabalhar em qualquer área ou setor, desde bancos, institutos, empresas, 
indústrias, serviços e outros. Além de ser uma profissão versátil, o Brasil tem uma 
demanda grande (presente e futura) por engenheiros. Com essa formação você 
terá base diferenciada da Facens, que vai permitir essa escolha e desenvolvimento 
de carreira na área (ou nas áreas) que você mais se identificar. Engenheiro é quem 
constrói. A engenharia é apaixonante!

ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Este profissional atua no 
desenvolvimento de produtos e de 
processos da indústria de alimentos e 
bebidas, em escala industrial, desde a 
seleção da matéria-prima, de insumos 
e de embalagens até a distribuição e 
o armazenamento. O Engenheiro de 
Alimentos pode supervisionar, elaborar 
e coordenar processos industriais, 
identificando, formulando e resolvendo 
problemas relacionados à indústria de 
alimentos.

Turma: noite
Duração: 5 anos

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
O Engenheiro de Computação atua 
em áreas como desenvolvimento de 
software e/ou de hardware, automação 
e controle de processos, em diversas 
áreas do conhecimento humano. Ele 
pode desenvolver, implementar e adaptar 
projetos, jogos, sistemas, circuitos, redes 
e sistemas embarcados, além de integrar 
sistemas computacionais envolvidos.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

ENGENHARIA AGRONÔMICA
O Engenheiro Agronômico pode atuar 
de forma crítica e criativa nos diversos 
segmentos do agronegócio nacional e 
internacional, planejando e gerenciando 
racionalmente sistemas e recursos 
produtivos, aplicando e desenvolvendo 
tecnologias voltadas ao aprimoramento 
da agricultura e da pecuária, conforme as 
demandas da sociedade.

Turma: manhã
Duração: 5 anos

ENGENHARIA ELÉTRICA
O Engenheiro Eletricista pode exercer atividades como atuar nas indústrias de efi-
ciência energética, energia fotovoltaica, materiais elétricos, eletrônicos, equipamen-
tos e sistemas para telecomunicações e empresas de engenharia de planejamento, 
projetos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, em operadoras de 
sistemas de telecomunicações ou institutos de pesquisa.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos

ENGENHARIA CIVIL
O Engenheiro pode atuar em diversos 
ramos da atividade econômica, como 
construtoras, indústrias, concessionárias 
de rodovias, institutos de pesquisa, 
bancos, serviços públicos, entre outros. 
Ele pode planejar e executar obras 
como residências, estradas, sistemas 
de abastecimento de água, sistemas de 
transporte, entre outras.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

ENGENHARIA MECÂNICA
O Engenheiro Mecânico pode trabalhar 
atuando nos ramos de atividade 
industrial, como indústrias mecânicas, 
órgãos governamentais, bancos, dentre 
outros. Ele pode ser responsável por 
criar e coordenar a fabricação de 
máquinas, componentes e sistemas 
que auxiliam o ser humano, como 
transportes, transformação de energia, 
gestão de projetos de ambientes 
industriais ou em outros ramos que 
demandem seus conhecimentos 
técnicos e interdisciplinaridade.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos

ENGENHARIA QUÍMICA
Este profissional pode projetar, construir 
e operar indústrias químicas, atuar em 
diversas áreas, como: petroquímica, 
farmacêutica, materiais, tintas e vernizes, 
alimentos, institutos de pesquisa, bancos 
e serviços públicos, entre outras. O 
Engenheiro Químico pode desenvolver 
equipamentos para a indústria, assim como 
tecnologias para novos processos, novos 
produtos e para a preservação do meio 
ambiente. Em reconhecimento à qualidade 
do curso da Facens, o BetaEQ, maior portal 
de Engenharia Química do Brasil, escolheu 
a faculdade para sediá-lo.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

ENGENHARIA MECATRÔNICA
O Engenheiro Mecatrônico é um pro-
fissional que pode atuar em indústrias 
dos setores automobilístico, químico, 
petroquímico, de alimentos, embala-
gens, entre outros. Você pode trabalhar 
em empresas gerenciando projetos que 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
O Engenheiro de Produção pode atuar 
nos diversos ramos da indústria, como 
manufatura, indústria automobilística, 
farmacêutica ou eletrônica, entre outras, 
em áreas de prestação de serviços, 
como empresas de transporte e logística, 
aeroportos, bancos, construtoras, 
empreendimentos comerciais, shopping 
centers, indústrias de entretenimento, 
consultorias técnicas, serviços públicos, 
entre outros. A Engenharia de Produção 

promove a integração entre a tecnologia, 
os processos e as pessoas envolvidas 
nas operações produtivas e serviços, 
visando aumentar a competitividade das 
empresas por meio da racionalização 
dos processos, do aumento da qualidade 
e da produtividade e da redução dos 
custos dos produtos e serviços nas 
organizações.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos

Projetos 

Aplicados
na Prática

Grad
uação com

 

Certificação
Green Belt

tenham uma mistura de tópicos entre 
engenharia mecânica, eletrônica, soft-
ware e de controle, em uma estrutura 
unificada.

Turma: manhã e noite
Duração: 5 anos



CONHEÇA NOSSOS CURSOS 

à produção e serviços ou como empresário. 
Pode produzir e gerenciar jogos digitais 
em 2D e 3D para diversas plataformas, 
entre elas, portáteis, web, consoles e 
computadores.

Turma: manhã e noite
Duração: 2 anos e meio

POR QUE FAZER TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS NA FACENS?

Porque o mercado está crescendo e você vai ter muitas oportunidades de 
trabalhar em diversos lugares do país (e do mundo também!). Além de aprender 
sobre a área na graduação e ter o LIGA, um laboratório de desenvolvimento de 
games e apps na Facens para você aplicar a teoria na prática. Tem coisa mais 
divertida que trabalhar com games? 

TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS
Você como Tecnólogo em Jogos 
Digitais pode trabalhar em startups, em 
empresas de desenvolvimento de games, 
agências de multimídia, empresas de 
propaganda, cinema e televisão, agências 
de publicidade, produtoras de website, 
instituição de ensino e nos setores ligados 

 U
niversidades Internac

io
na

is 

Mara
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SOROCABA 

Sorocaba tem 650 mil habitantes, está há 
90 km de São Paulo e é a cidade com a 
2ª maior ciclovia do país. Tem um Parque 
Tecnológico (Alexandre Beldi Netto), 
espaço para que empresas, universidades e 
institutos instalem laboratórios de pesquisa 
para desenvolverem novos produtos ou 
serviços, gerando melhorias na qualidade 
de vida da população.  

É uma cidade com mais de 25 mil empresas 
e muitas oportunidades em estágio e 
trabalho. Além disso, também é considerada 
uma cidade universitária, possuindo cerca 
de 83,3 mil estudante, com muitas opções 
de repúblicas, transporte público próximo à 

Faculdade, opções alternativas de transporte 
(locação, aplicativos, etc.) entretenimento, 
bares e restaurantes. 

A Secretaria de Cultura de Sorocaba 
organiza atividades do calendário cultural 
da cidade, realizando ou apoiando 
a eventos e projetos da sociedade, 
desenvolvimento de ações culturais em 
conjunto com outras políticas públicas 
e prestação de serviços culturais 
permanentes. Dentre seus principais 
eventos geridos pela Secult está o 
Carnaval, Tropeada, Consciência Negra, 
Festival de Hip Hop, Festa Junina, Virada 
Cultural, Aniversário da Cidade e o Natal.

4 Museus (MACS Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Museu da Estrada de Ferro Sorocabana e 

Museu Histórico Sorocabano) • 1 Zoológico (Zoológico Municipal Quinzinho de Barros) • 4 Teatros (Teatro 

Municipal Teotônio Vilela, Teatro de Arena, Teatro Pedro Salomão José e Teatro Colégio Ápice) • 6 Shoppings 

(Iguatemi Esplanada, Pátio Cianê, Shopping Cidade, Shopping Sorocaba, Panorâmico e Plaza Shopping 

Itavuvu) • 100 Hotéis • Mais de 30 Salas de Cinema • Clubes de Comédia • Centros Esportivos • Pontos 

de Retirada de Bicicletas • Ciclovia (126 km de ciclovia) • Academias ao Ar Livre • Pistas de Skate ao Ar 

Livre • Parques ao Ar Livre • Centros Culturais • Hipermercados • Hospitais (Unimed, Samaritano, Santa 

Casa, Evangélico, Santa Lucinda, Modelo, BOS, Regional) • Ongs e Grupos Assistenciais • Feiras Livres 

• SESC Sorocaba (atividades de arte, cultura, saúde e lazer) • Teatro Gratuito SESI Sorocaba • Biblioteca 

Infantil Municipal Renato Sêneca de Sá Fleury • Biblioteca Municipal • Praça Japonesa Kasato Maru • 

Mosteiro de São Bento • Catedral Metropolitana de Sorocaba • Parque das Águas • Parque dos Espanhóis 

• Estádio Municipal Walter Ribeiro • Ginásio Municipal de Esportes • FUNDEC Sorocaba (Fundação 

Dracenense de Educação e Cultura) • Jardim Botânico • Irmãos Villas Boas • Mais de 170 Bares e Restaurantes



VESTIBULAR + CONCURSO DE BOLSAS FACENS 

É preciso trazer um documento com 
foto, caneta azul ou preta e lápis.

Enquanto você faz a prova, sua 
família e/ou responsáveis podem 
participar de palestras e passar 
pelos stands dos núcleos da Facens, 
além de tirar dúvidas sobre bolsas, 

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Dia 21/10/2018 (domingo)
Das 09h00 às 13h00 

(lembre de chegar com 
uma hora de antecedência)

financiamentos, programas de 
intercâmbio, estágio e conversar com 
os coordenadores de curso.

Consulte o edital completo em facens.br

Capriche, é sua chance de conquistar 
uma bolsa para estudar na Facens!



É um programa da Instituição que promove o contato dos 
alunos do Ensino Médio com o universo acadêmico.

Na Facens os estudantes do Ensino 
Médio podem visitar a Faculdade, 
conhecer os nossos laboratórios, a 
estrutura geral do campus, os nossos 
Centros de Inovação: LIGA, Fab Lab, 
LINCE, LIS, FACE, Smart Campus, entre 
outros. Todas as visitas são guiadas 
com a participação de estudantes-
monitores e técnicos dos nossos 
laboratórios que, além de apresentarem 
a Instituição, podem esclarecer dúvidas 
sobre os cursos oferecidos por nós e 
serviços da Faculdade.

Público: estudantes do Ensino Médio de 
escolas públicas e privadas que tenham 
interesse em conhecer o campus da 
Faculdade.

Quantidade de participantes por Portas 
Abertos: até 46 alunos.
Período de atendimento: de segunda a 
sexta-feira, das 08h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h00.
É necessário agendar a visita no campus 
com a organização do programa.
Duração média do Portas Abertas: 03h30.

Como se inscrever: 
Colégios do Ensino Médio ou Estudantes: 
entre em contato para o agendamento 
com a Facens: (15) 3238-1188 ramal 267 ou 
pelo e-mail: eventos@facens.br

Venham conhecer o nosso campus, será 
um prazer recebê-los!

FACENS DE PORTAS ABERTAS



MAPA

A

B

C

D

E

F
G

H

I

KK

L

J

1

2

3

4

6

7

P2

P1

A Prédio A
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Estacionamentos
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Prédio CC

• Térreo: FACE (Facens Centro de Empreendedorismo),
Laboratórios: Salas A11 e A12, LIGA (Laboratório de 
Inovação, Games e Apps), LIS (Laboratório de Inovação Social), 
Sala AMT Facens, Smart Campus Facens;
• Primeiro andar: Laboratórios de Informática.

• Térreo: Laboratórios de Química, Laboratórios 
de Alimentos; 
• Primeiro andar: Laboratórios de Física.

• Térreo: Cantina, Fab Lab Facens, 
Salas de Aula: C10 a C13;
• Primeiro andar: Salas de Aula: C20 a C29;
• Segundo andar: Salas de Aula: C30 a C39;
• Terceiro andar: Salas de Aula: C44 a C49.

• Térreo: Laboratórios de Elétrica, Laboratórios 
de Mecatrônica;
• Primeiro andar: Laboratórios de Elétrica e 
Mecatrônica, NRI (Núcleo de Robótica Inteligente), 

• Térreo: Auditório, Coordenação,
DRI (Departamento de Relações Internacionais), 
Sala dos Professores;
• Primeiro andar: Administrativo
CAAD (Central de Apoio e Atendimento ao Discente),
CAS (Centro de Atendimento Social), Diretoria, Marketing, 
Ouvidoria, RH, Secretaria, Tesouraria.

• Ambulatório, Papelaria.

Campo Oficial de Futebol7

Prédio HH

Prédio GG

I Prédio I

• Academia, Atlética, Cantina, Ginásio de Esportes, 
LINCE, Quadra de Grama Sintética.

• Térreo: Biblioteca;
• Primeiro andar: Sala de Estudos.

• Térreo: LEMAT (Laboratório de Ensaio de Materiais), 
Laboratório de Civil, Sala dos Professores - RI;
• Primeiro andar: Facens Júnior, Facens Musical.

K Prédio K
• Térreo: IPEAS, LaMETRO;
• Primeiro andar: Splicenet.

P1 Portaria Castelinho

P2 Portaria Iguatemi

L Prédio L
• Térreo: Cantina, Laboratórios de Arquitetura, 
Laboratórios de Mecânica, Laboratórios de 
Civil, Laboratórios de Produção;
• Primeiro andar: Salas de Aula: L20 a L28;
• Segundo andar: Salas de Aula: L30 a L39.



Assista à TV Facens (tvfacens.com.br) e 
inscreva-se no site (facens.br) para re-
ceber a Newsletter quinzenal e o infor-
mativo anual Sou + Facens. Assim você 
fica por dentro de dicas sobre o mer-
cado, novidades da Facens e de temas 
como empreendedorismo, inovação e 
tecnologia, entre outros.

UNIVERSO ALUNO FACENS
Conheça o canal do Universo Aluno 
Facens, com vídeos e entrevistas feitos 
pelos próprios alunos: bit.ly/2FNpz10

SIGA A FACENS NAS REDES SOCIAIS:

UNIVERSO FACENS

fb.me/facens @instafacens bit.ly/youtubefacens bit.ly/linkedin_facens



APP FACENS 
Baixe agora o app da Facens e fique 
sabendo de tudo o que acontece na 
faculdade que é pioneira no ensino da 
engenharia na região. 

Grátis, no Google Play e App Store.

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1.425, 
Castelinho km 1,5 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3238.1188 | facens.br | facens@facens.br

TEM ALGUMA DÚVIDA OU PRECISA DE ALGUMA INFORMAÇÃO? 
ESTAMOS ESPERANDO SEU CONTATO!

RECONHECIMENTOS

ARQUITETURA E ENGENHARIA


