
é a sua MELHOR ESCOLHA!

Saiba por que estudar na FSG



Ser vestibulando é viver alguns impasses. Mas 
temos certeza que, com a nossa ajuda nas próximas 
páginas, te guiando com segurança e muita 
tranquilidade, a escolha da melhor Universidade 
para o seu futuro não será mais um deles. Critérios 

são muito importantes nesta tomada de decisão, 
é por isso que reunimos todos aqui, para você 
entender porque somos, com TODA CERTEZA, a 
melhor escolha de onde você deve viver o sonho 
do ensino superior.

Aproveite!

Queremos ver   você brilhar!



O campus é o local onde você passará 
grande parte do seu tempo durante os 
anos de sua graduação. Por isso, ele tem 
que possuir todas as condições para que 
você vivencie a experiência universitária 
ao máximo. 
Então, nada melhor do que aliar seus 
estudos a lugares amplos, com excelente 
localização e infraestrutura que só a 
FSG te oferece.

     Nossos Campi: 

Queremos ver   você brilhar!

apaixonantes e completos!

O campus Sede está na região central de Caxias do Sul e concentra a maior parte dos laboratórios e espaços para 
atividades práticas dos estudantes, como Centro Integrado de Saúde, o Complexo Esportivo e a Clínica de Medicina 
Veterinária. Já o campus Dezoito do Forte reúne os mais tradicionais e conhecidos prédios da FSG. Trata-se de uma 
ampla infraestrutura, com salas de aula, laboratórios e espaços para atendimento. Por fim, unidade da FSG em Bento 
Gonçalves oferece aos seus estudantes uma moderna e renovada infraestrutura, em localização privilegiada, na 
Cidade Alta.



 

Por que   somos TOP?

A FSG é uma instituição reconhecida pelo seu protagonismo no 
desenvolvimento de propostas educacionais instigadoras. Atua na 
formação de pessoas para serem agentes dos seus projetos de vida e 
da transformação do mundo, por meio de conceitos como liderança e 
referência, conhecimento compartilhado e crescimento conjunto. Os 
estudantes da FSG são desafiados a se tornarem os melhores, para o 
mercado e para a vida, porque a instituição entende que profissão vai 
muito além de trabalho. 

Mas não para por aí, a FSG tem muito mais:

+ de 80% dos professores  são mestres ou doutores;

11 cursos estrelados  no Guia do Estudante 2017;

Maioria dos Cursos de Graduação  com conceito Excelente ou 
Muito Bom;

Biblioteca com aproximadamente 150.000 exemplares  ,além de 
acervo digital;

+ de 50 cursos de Graduação  para todos os gostos e áreas de 
atuação;

Selo ABMES  de Instituição Socialmente Responsável;

Selo de Empresa Inclusiva e Amiga  da Cultura de Caxias do Sul;

Maior complexo integrado de ensino e pesquisa  na área da 
Saúde na Serra Gaúcha;

Nota máxima para  Laboratórios, Salas de Aula, Espaços de At-
endimento e Gestão Institucional;

+ de 90 modernos laboratórios especializados  para prática
curricular;



Escritório Modelo de
Advocacia Cidadã

Laboratório Escola de
Biomedicina

Maior Clínica de Odontogia da
Serra Gaúcha

Complexo Esportivo;

Mão  na massa!

A população recebe serviço de 
qualidade gratuitamente ou por 
um preço justo.

Aqui, nossos alunos vivenciam a 
prática profissional, colocando a mão 
na massa de verdade! Os cursos 
oferecem aulas práticas por meio de 
diversos serviços à comunidade em 
seus núcleos e clínicas.

Com isso, duas coisas incríveis 
acontecem:

Nossos alunos ganham uma visão 
ainda mais humanizada de suas 
profissões.
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Clínica de Medicina Veterinária

Clínica de Fisioterapia

Clínica de Terapia Ocupacional

Clínica de Psicologia

Clínica de Enfermagem

Clínica de Nutrição

Clínica de Saúde Estética

Centro Integrado de Saúde:



Intercâmbio

O Intercâmbio FSG tem como objetivos articular e 
promover contatos com instituições internacionais, 
incentivando os professores e alunos a mobilizarem-
se academicamente, por meio de intercâmbios 
com universidades e faculdades conveniadas, 
proporcionando, dessa forma, a oportunidade de 
qualificação dos processos de formação acadêmica, 
cultural e pessoal.

Confira os países com os quais temos parceria:

• Argentina
• Chile
• Espanha
• Estados Unidos

Internacionalização

• Inglaterra
• México
• Portugal



“Recordo-me da 
primeira semana de 
aula da Graduação 
em que o professor 
perguntou aos alunos 
o porquê escolheram 
cursar Direito. Minha 
resposta foi imediata: 

não me vejo em nenhum outro curso. Quando 
penso o porquê escolhi a FSG, a resposta 
mantém-se a mesma.  A instituição é referência 
na Serra Gaúcha e cresce cada vez mais, 
dispondo de excelentes docentes e uma matriz 
curricular que possibilita ao aluno exercer 
atividades práticas do curso antes mesmo de 
inserir-se no mercado de trabalho, o que faz com 
que nos sintamos seguros no exercício de nossas 
profissões.”

“Escolhi a FSG 
por indicação de 
profissionais que já 
atuam na área que 
optei, salientando os 
ótimos professores 
da instituição. Além 
disso, a FSG trouxe 

para a região mais opções de cursos, boa 
estrutura e a tranquilidade de estudar em uma 
cidade próxima. É visível o empenho de sempre 
inovar as estruturas, trazendo mais conforto 
e tecnologia para as aulas. Outro ponto que 
considerei para escolher a FSG foi a crescente 
notoriedade que a instituição vem ganhando no 
meio acadêmico, e seus esforços para que os 
cursos estejam sempre melhorando.”

“Acredito que a 
instituição a ser 
escolhida para sua 
graduação necessita 
ir ao encontro com 
os seus princípios. 
Escolhi a FSG – Centro 
Universitário da Serra 

Gaúcha por ter um suporte e gerar muita 
confiança, pela infraestrutura que disponibiliza 
a todos os estudantes da instituição e também 
pelos excelentes profissionais na área que 
escolhi! Esta é a segunda graduação que estou 
fazendo e com certeza, se fizer outro curso, 
escolherei a FSG!”

Para não deixar qualquer dúvida de que somos mesmo a 
escolha certa, nada melhor do que o conselho de quem já 
viveu todo esse sonho do ensino superior com a gente. 

Palavra de  quem indica

Confira!

Emanuela Tonello 
Gehlen Tassiane Dall Agnol Cássia Ellen Menin



www.fsg.edu.br 

30031189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 5844
(demais localidades)

Campus Sede e Caxias do Sul
Rua Os Dezoito do Forte, 2366

Caxias do Sul - RS

Campus Bento Gonçalves
Rua Treze de Maio, 1130

Bento Gonçalves - RS


