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ADMINISTRAÇÃO

ENFERMAGEM

O Administrador atua no planejamento, organização, direção e controle de uma empresa.
Durante o curso, você terá a possibilidade de
acompanhar as tendências da área e conhecer
a infinita gama de atuação do profissional.

O enfermeiro é o profissional adequado para atender
desde as necessidades básicas às complexas do ser
humano. O mercado de trabalho precisa cada vez mais
de bons profissionais formados, que tenham características e habilidades do cuidado, humanização, ética,
priorizando o bem-estar e o respeito à vida!

BIOMEDICINA

FARMÁCIA

Nas FIJ, o Biomédico sai com uma formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, para
atuar em todos os níveis de atenção à saúde,
com base no rigor científico e intelectual.

O farmacêutico tem como atribuições essenciais a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde
humana, desenvolvendo atividades associadas ao fármaco e ao medicamento, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

LETRAS PORTUGUÊS/INGLES

O contador cuida das contas de uma empresa, por
meio do registro e do controle das receitas, das despesas e dos lucros. Mas e no mundo digital, como esse
profissional atua? Confira no vídeo ao lado um pouco
desse profissional no mundo online.

No curso de Letras - Português/Ingles das FIJ, o aluno
aprende a lidar de forma crítica com as diferentes linguagens. É um curso que busca constante aperfeiçoamento para atender à diversificação do mercado de
trabalho e às demandas sociais.

DIREITO

PEDAGOGIA

O Curso de Direito das Faculdade Integradas de Jaú é
um dos mais tradicionais do interior do Estado de São
Paulo e conta com um corpo docente altamente qualificado, titulado e com ampla experiência profissional.
As FIJ oferecem uma formação prática completa.

O Pedagogo é o especialista em educação e tem a
função de produzir e difundir conhecimentos no setor
educacional. É o profissional que precisa ser capaz de
atuar em diversas frentes educativas e compreender
a educação como um fenômeno cultural, social e psíquico.

EDUCAÇÃO FÍSICA

PSICOLOGIA

A vida moderna torna os seres humanos cada vez mais
estressados e sedentários. Nessas condições, os profissionais de Educação Física têm importância e oportunidade crescentes na sociedade e no mercado de
trabalho.

Observar o comportamento humano, estudar seus distúrbios emocionais e mentais, analisar conflitos, elucidar questões complexas são algumas das atividades
que um profissional da psicologia desempenha ao
longo de sua carreira. Quer tentar decifrar essas questões? Esse é caminho mais indicado.

JORNALISMO
O jornalismo é uma carreira excelente para quem busca e luta
por um mundo mais justo. Ao trabalhar com a coleta de dados
e elaboração de reportagens – sejam impressas, audiovisuais ou
digitais – o jornalista busca não apenas reportar um fato, mas fornecer ao seu receptor (leitor, ouvinte, espectador ou usuário) um
panorama dos acontecimentos e, com isso, auxiliá-lo no caminho
para a cidadania. O curso de jornalismo oferece uma formação
humanística sólida, aliada às práticas mais inovadoras do mercado de trabalho. O corpo docente altamente qualificado, com
mais de 85% de mestres e doutores, com vasta experiência de
mercado, dá ao aluno todo o respaldo que ele precisa durante os
4 anos de curso.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Um curso dinâmico, divertido e cheio de possibilidades: Publicidade e Propaganda é a opção certa para quem busca trabalhar
com criatividade, em um ambiente nada convencional! O Publicitário é um profissional versátil: atuando dentro das agências de
propaganda (ou fora delas), ele pode escolher entre diversas funções, como Atendimento, Planejamento, Mídia ou a área de Criação, o mais conhecido e badalado dos setores. Quem se forma em
Publicidade, adquire os mais diversos conhecimentos: fotografia,
marketing, mercadologia, empreendedorismo, entre outros. Mas
o que conta mesmo é o repertório pessoal: todo conteúdo consumido é aproveitado na hora de criar! Se você é curioso, proativo e
quer fazer a diferença, já sabe qual curso escolher: vem ser “PP”
nas FIJ! #PPémaislegal.
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