
No processo seletivo de 2014 da FAAP, serão con-
templados sete bolsistas: o primeiro na classificação 
geral e os demais com melhor resultado em cada 
uma das seis faculdades da instituição. A medida 
amplia as chances do candidato de obter a bolsa, já 
que será menor o número de alunos na concorrência.

Para o vestibular de 2014, a Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP) inovou na formatação da concessão de 
bolsa mérito, que passará a contemplar sete candidatos: 
o primeiro na classificação geral do processo seletivo 
receberá bolsa de estudos de 100%, e os demais, com 
melhor resultado em cada uma das seis faculdades da 
instituição, receberão um desconto de 80% no valor da 
mensalidade.
Outra opção para o candidato é a bolsa apoio, criada com 
o objetivo de atender os alunos com capacidade acadê-
mica, que sejam aprovados no processo seletivo, e que 
necessitem, comprovadamente, de apoio financeiro para 
cursar a graduação. Para o vestibular de 2014, o pedido 
deve ser feito até o próximo dia 25 de outubro de 2013. 
Mais detalhes no site www.faap.br/processoseletivo. 

MISSÃO DE TRANSFORMAR PESSOAS 
EM GRANDES PROFISSIONAIS
No vestibular de agosto de 2013, a FAAP concedeu bolsas 
de estudos a três jovens pelo bom resultado, fazendo 
jus à sua missão de transformar pessoas em grandes 

profissionais. Eduardo Rezende Natalino (Cinema), Na-
talia Simionato Tataranni (Design Gráfico e de Produto) e 
Marina Curcio de Oliveira e Silva (Design de Moda) foram 
os três primeiros colocados na classificação geral do 
processo, sendo contemplados com bolsas de estudos 
que vão de 80% a 100%.
Para o professor Rubens Fernandes Junior, diretor da Fa-
culdade de Comunicação e Marketing (FACOM) da FAAP, 
o prêmio é estimulante para os alunos e para a faculdade. 
“Nossa expectativa é que os alunos continuem brilhantes 
como foram no processo seletivo”, recomenda. 
O coordenador do curso de Design Gráfico e de Produto 
da FAAP, prof. Milton Francisco Jr., destacou que é um 
importante começo e lembrou que o design está cada vez 
mais ocupando uma posição proeminente na estratégia 
de inovação das empresas e não pode apenas se resumir 
no glamour dos referenciais estéticos. “É uma atividade 
presente na identidade corporativa das empresas, na ino-
vação dos produtos e no cotidiano de todos”, observou.
O prof. Ivan Bismara, coordenador do curso de Design 
de Moda, lembrou que o importante é o aluno terminar o 
curso com repertório e muitas referências. “O mercado 
de trabalho na área de moda, hoje, é bem diversificado, 
em que o aluno pode atuar como estilista, figurista e de-
signer de joias, acessórios, além de visual merchandising, 
comunicação em moda e fotografia, entre outras áreas 
ainda pouco exploradas, como o color & trim, que é a cor 
e o interior dos carros.”
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Segundo o prof. Silvio Passarelli, diretor da Faculdade de 
Artes Plásticas, o processo de aprendizagem é de múl-
tiplas matizes, sendo a escola apenas um pedaço desse 
tecido, seguido pela educação e família, o que ajuda a 
diminuir a tensão da vida acadêmica. 

A OPINIÃO DOS CONTEMPLADOS

Eduardo Rezende Natalino
Cinema
“Antes de me inscrever, pesquisei muito até descobrir que 
o curso de Cinema da FAAP era o melhor do Brasil, com 
uma boa estrutura, equipamentos de primeira qualidade, 
apoio técnico e ótima formação”, relembrou o capixaba 
Eduardo, que aprecia filmes de ficção científica e efeitos 
especiais. “Meus preferidos são os antigos do Tim Burton, 
como Edward, Mãos de Tesoura, Batman - O Retorno e 
O Estranho Mundo de Jack”, ressaltou o premiado, que 
também curte os filmes do J.J.Abrams, como Star Trek e 
Além da Escuridão.

Natalia Simionato Tataranni
Design Gráfico e de Produto
Depois de dois anos cursando Física, Natalia decidiu 
mudar de área, já que não vislumbrava um futuro pro-
fissional adequado às suas expectativas. Como desde 
criança sempre foi boa desenhista, decidiu inscrever-se 
no vestibular da FAAP, para o curso de Design, com 
foco em tecnologia aplicada, de preferência nas áreas 
de automação e robótica. “Não quero só a arte pela arte 
e não estou atrás do glamour”, afirmou a premiada, que 
aos seis anos de idade fez ilustração para uma exposição 
sobre o pintor Van Gogh.

Marina Curcio de Oliveira e Silva
Design de Moda
Marina sempre quis fazer Moda e quando soube que o curso 
da FAAP era o melhor, não deu outra: prestou vestibular só 
na FAAP. “Eu estava cursando outra faculdade no exterior e 
depois de seis meses básicos decidi voltar, pois não estava 
gostando”, disse a premiada, que sempre gostou de moda, já 
tendo feito curso de corte e costura e de história da arte. Suas 
referências são Azzedine Alaïa e Lee Alexander McQueen. 

A partir da esquerda, o diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing 
(FACOM), Rubens Fernandes Junior, o aluno premiado Eduardo Rezende 
Natalino e o prof. José Gozze, coordenador do curso de Cinema da FAAP.

A partir da esquerda, o diretor da Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, 
prof. Silvio Passarelli, a premiada Marina Curcio de Oliveira e Silva e o coor-
denador do curso de Design de Moda, prof. Ivan Marcos Caminada Bismara.

O diretor da Faculdade de Artes Plásticas, prof. Silvio Passarelli, a 
premiada Natalia Simionato Tataranni e o coordenador do curso 
de Design Gráfico e de Produto, prof. Milton Francisco Jr.


