AQUI TEM BOLSA!!!!
PIC – PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:

A Iniciação Científica é direcionada a todos os cursos e é uma atividade de vital
importância para alunos de graduação, incentivando a formação de novos
pesquisadores que, através de projetos de pesquisa, desenvolvam seus
conhecimentos, vivências e experiências. Nesta perspectiva, a FESB tem
estimulado a participação de alunos e de professores na elaboração e na
condução de projetos de Iniciação Científica. Ambos, alunos e professores
recebem uma bolsa auxílio.

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência:

É direcionado aos cursos de licenciatura da FESB. Consiste em um projeto
patrocinado pelo Ministério da Educação, intitulado Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes. A proposta de trabalho se dá
por meio de parceria com a Secretaria de Educação de Bragança Paulista e
com a Diretoria de Ensino Estadual para o encaminhamento dos alunos das
licenciaturas às Unidades Escolares. Pretende-se realizar um trabalho em
conjunto com o professor da sala e que vise a incentivar a formação de
docente em nível superior.

BOLSA PRÊMIO:

Tem o objetivo de buscar a excelência acadêmica dos alunos da FESB, através
de incentivos financeiros (descontos na mensalidade de até 50%), motivando e
valorizando o rendimento acadêmico do aluno. Direcionado a alunos a partir do
2º período de cada curso, possui dentre os critérios de seleção as notas finais
do período anterior.

PROGRAMA DE APOIO DISCENTE:

É dirigido a graduandos da FESB e é desenvolvido como estratégia
institucional para a melhoria do processo ensino-aprendizagem da graduação,
despertando no estudante o interesse pelo ensino e oportunizando a sua
participação na vida universitária em situações extra-curriculares e que o
conduzam à plena formação científica, técnica, cidadã e humanitária. Os
alunos selecionados recebem desconto de até 30% na mensalidade.

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL:
É uma modalidade de ensino destinada a graduados, com a finalidade de
complementar a formação acadêmica promovendo o aperfeiçoamento no
exercício da profissão. Caracterizado por uma atividade prática intensiva de
treinamento profissional na área, este programa é desenvolvido em dois anos
com bolsa de estudo diferenciada para cada nível. Ocorre sob orientação dos
docentes das áreas profissionalizantes e atualmente é oferecido para
Bacharelado em Educação Física e Medicina Veterinária devendo ser
expandido para todos os outros.

