
 

 
 
São Paulo recebe Fórum de Reitores do CRUB 
 
No dia 07 de junho, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 
realizará em São Paulo, no Centro Universitário FEI (Campus São Paulo), a 7° 
edição do Fórum de Reitores, sob a temática “Financiamento Público e Privado na 
Educação Superior”. 
  
O evento contará com palestrantes e debatedores das principais associações dos 
segmentos e autarquias da área da Educação Superior, além de representantes do 
legislativo e de instituições financeiras. 
  
A agenda do Fórum abordará temas que vão desde como financiar a educação 
pública e alternativas para o financiamento da educação privada, até as 
perspectivas para o cenário financeiro universitário pós-eleições 2018. “A 
complexidade, diversificação e tamanho do sistema de educação superior brasileiro 
exige de todos os agentes envolvidos uma profunda reflexão sobre o seu 
financiamento, para que possam fomentar políticas públicas e privadas que 
garantam o crescimento com qualidade. Não é uma tarefa fácil, mas com 
engajamento e vontade política poderemos propor boas soluções que somem, para 
o melhor atendimento dos diferentes segmentos educacionais”, explica o reitor do 
Centro Universitário FEI e vice-presidente - Segmento Centros Universitários – do 
CRUB. 
  
O evento é aberto a todos os dirigentes de todos os segmentos universitários 
associados e não-associados, bem como seus pró-reitores, coordenação, corpo 
docente e associações dos segmentos. As inscrições para o 7° Fórum de Reitores 
do CRUB, deve ser feita por meio da página oficial. A programação prévia já está 
disponível no site, acesse e veja mais informações do 
evento: https://www.crub.org.br/eventos. 
  
O Fórum de Reitores é uma realização do CRUB e do Centro Universitário FEI, com 
patrocínio da FUNDACRED e do Grupo COBRAFIX, além de contar com o apoio da 
ABIEE, ABRUC, ANDIFES, ANEC e ANUP. 

 
 
 
 

 

 
 

Serviço- Fórum de Reitores do CRUB – FEI – Campus Liberdade 
Data: 07 de junho de 2018 
Horário: 09:00 
 Local: Centro Universitário FEI - Campus São Paulo – Rua Tamandaré, 688 – Liberdade – São 
Paulo/SP – CEP: 01525-000  
Investimento: Associado ao CRUB– Valor R$ 200,00 / Não-Associado – Valor R$ 400,00 
Portal do evento: https://www.crub.org.br/eventos 
 



 

Vestibular do meio do ano 
Até às 18h de 6 de junho, as inscrições estão abertas para o vestibular do meio do ano 
do Centro Universitário FEI. Os candidatos poderão inscrever-se para os cursos de 
Administração, Ciência da Computação e oito Engenharias: Automação e Controle, 
Civil, Elétrica, Materiais, Mecânica, Produção, Química e Têxtil. A FEI conta com dois 
campi, um em São Bernardo do Campo (SP), com todos os cursos, e outro na capital 
paulista, dedicado ao curso de Administração. A prova será aplicada em 16 de junho, 
com divulgação do gabarito no mesmo dia. Para outras informações, acesse 
www.fei.edu.br 

Informações para a imprensa 
Grupo CDI - Comunicação e Marketing 
Daniel Generalli (11) 3817-7963 – daniel.generalli@cdicom.com.br 
Jorge Valério (11) 3817-8002 – jorge@cdicom.com.br 
Bianca Tresca (11) 3817-7975 – bianca@cdicom.com.br 
Cláudia Santos (11) 3817-7925 – claudia@cdicom.com.br 

 

Sobre o Centro Universitário FEI 
Com 77 anos de tradição, o Centro Universitário FEI é referência entre as instituições 
universitárias no Brasil, nas áreas de Administração, Ciência da Computação e 
Engenharia. A Instituição, com campus em São Bernardo do Campo e na capital 
paulista, já formou mais de 50 mil profissionais, entre engenheiros, administradores de 
empresas e profissionais da área de Ciência da Computação, muitos ocupando posições 
de liderança nas principais empresas do País. 

 
Mantido pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, o Centro 
Universitário FEI integra a Rede Jesuíta de Educação e agrega marcas históricas de 
instituições de ensino de São Paulo: Faculdade de Engenharia Industrial, Escola 
Superior de Administração de Negócios e Faculdade de Informática. 

 
Os cursos oferecidos são Administração, Ciência da Computação e Engenharia – 
habilitações em Engenharia Civil; Engenharia de Automação e Controle; Engenharia de 
Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, em 
Computadores e em Telecomunicações; Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica 
com ênfase Automobilística; Engenharia Têxtil; e Engenharia Química. Oferece ainda 
cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Tecnologia e de Administração, entre 
outros; mestrado em Administração, Engenharia Elétrica, Mecânica e Química; e 
doutorado em Administração e Engenharia Elétrica. 


