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Desde 1956 formamos profissionais com
excelência para atender às demandas do
mercado de trabalho. Pertence ao Grupo
Cetec Educacional S.A, mantenedor também
do Centro Universitário UNIBTA de São Paulo
e Faculdade BILAC.

Nossa
   História

Desde a sua idealização, em 1956, a ETEP forma com excelência 
profissionais para atender às demandas do mercado de trabalho. Em vista 
disso, a história da instituição foi marcada pela constante evolução 
acompanhando a evolução do Vale do Paraíba e com isto sempre ofereceu 
cursos em todos os níveis alinhados com as necessidades da sociedade.

Faz parte dessa história, a EEI – Escola de Engenharia Industrial, 
instituição fundada nos anos 60 e que deu origem aos primeiros cursos 
superiores da ETEP na área de Engenharia. A EEI foi por muito tempo 
reconhecida como instituição de referência no ensino de engenharia, 
tendo formado profissionais de destaque com atuação em grandes e 
empresas do país. Nos anos 2000, a Escola foi incorporada 
definitivamente à marca ETEP, que manteve sua tradição e qualidade.

Atualmente, o Centro Universitário ETEP conta com unidades presenciais 
na cidade de São José dos Campos e polos de educação a distância em 
mais de 20 cidades. Oferece cursos de graduação (bacharelados, 
tecnólogos e licenciaturas), pós-graduação e técnicos nas modalidades 
presenciais e a distância. Além disso, a Escola Técnica Everardo Passos - 
ETEP oferece curso de ensino médio concomitante com técnico.

Há mais de seis décadas a ETEP trabalha pelo bem maior que pode haver 
em uma sociedade, que é a educação. E nessa trajetória, temos o orgulho 
de ver muitos de nossos formandos trabalhando em grandes empresas, 
prosperando para um crescimento contínuo de nosso país. E temos a 
certeza que essa história de sucesso não para por aqui.



Tradição e Excelência

Missão
   Visão
      Valores

Desde 1956 formamos profissionais com excelência para 
atender às demandas do mercado de trabalho. 

Qualidade Acadêmica
Professores mestres e doutores, unidades com infraestrutura 
de alto padrão e parceria com as melhores empresas e 
softwares de tecnologia e engenharia do Brasil e do mundo.

Tecnologia
A ETEP conta hoje com mais de 15 laboratórios nas áreas de 
informática, mecânica, eletrônica, pneumática e o FABLAB, o 
primeiro laboratório de fabricação da escola disponibilizado 
para prototipar e dar vazão à criatividade dos alunos 
utilizando impressoras 3D. 

Projetos Inovadores
Aprendizagem Ativa por meio da experiência colaborativa, 
conteúdo online e ensino diferenciado. O aluno desempenha 
um papel de protagonista no processo de aprendizagem 
realizando Projetos Multidisciplinares em todos os cursos.



Como uma instituição a frente de seu tempo, a ETEP
adota pilares de seus compromissos três áreas: 
ambientais, social e de governança:

Nossos
 Compromissos

Na área Ambiental estamos empenhados em:

•Fazer uso racional dos recursos naturais;
•Preservar a biodiversidade
•Reduzir a emissão de gases de efeito estufa
•Zerar desperdícios
•Buscar a plena eficiência energética
•Tratar os resíduos sólidos

Na área Social estamos compromissados em:

•Melhorar as condições e as relações de trabalho
•Estimular políticas de inclusão e diversidade dentro e fora da empresa
•Proporcionar treinamento adequado para os funcionários
•Respeitar os direitos humanos
•Garantir a privacidade e segurança de dados de funcionários e clientes
•Promover impacto positivo na comunidade onde atua

Na Governança nos comprometemos em:

•Preservar a independência do conselho de administração
•Adotar critérios de diversidade na escolha dos membros do conselho
•Garantir remuneração justa e racional
•Seguir condutas éticas e anticorrupção nos negócios
•Praticar transparência fiscal
•Impedir casos de assédio, discriminação e preconceito



Conectada com o
   Presente, criando
     o Futuro 

A ETEP orgulha – se de ser o único a Centro Universitário de todo o Vale do 
Paraíba.

A certificação lhe confere entre outros benefícios ao aluno a autoridade de 
emissão do diploma de forma autônoma, reduzindo o prazo do mesmo de 
4 meses para menos de 1 mês o que é imprescindível em muitas 
situações cotidianas profissionais.

A extensão de cursos que oferecemos em suas diversas modalidades, 
inclui o EAD, no qual também somos pioneiros em todo o Vale do Paraíba. 
Modalidade que proporciona aliar os conhecimentos de cada curso as 
tecnologias e estilo de vida atuais.

Há 65 anos somos pioneiros na metodologia de ensino que promove a 
qualificação embasada em pilares sólidos no qual a inovação, 
aprimoramento e compromisso são notáveis o que nos mantém aliados 
aos projetos de pesquisa e desenvolvimento uma instituição que 
desenvolve não somente a região onde atua, pois exporta talentos para o 
mundo.



“A evolução constante e o comprometimento da 
instituição há 65 anos com a formação do aluno 
têm o reconhecimento do mercado profissional e do 
MEC. Acreditamos na educação que transforma a 
vida das pessoas.”Thiago Pêgas

Reitor

Palavra do
   Reitor



“Aprendemos a partir das experiências 
internacionais que, na base do desenvolvimento dos 
países, está uma sólida e profunda integração entre 
empresa e universidade. Como centro de pesquisa, 
inovação e desenvolvimento, os centros 
universitários estão na vanguarda das criações de 
tecnologias que impactarão o amanhã. As 
empresas, por sua vez, em parceria com os centros 
universitários, podem suprir sua demanda, cada vez 
maior, por ganho de eficiência e formação, inicial e 
continuada, de seus colaboradores.
Esta é uma parceria na qual todos ganham!”

Fábio Moraes
Vice-Reitor

Palavra do
   Vice-Reitor



Corpo Docente

Nossas aulas são ministradas por um corpo 
docente altamente capacitado com anos de 
docência no ensino superior e grande 
experiência no mercado de trabalho.

Você ainda conta com o suporte acadêmico da 
Equipe de Gestão Pedagógica composta da 
coordenação geral de graduação, coordenação 
de pesquisa, extensão e CPA, e ainda os 
coordenadores de área e os coordenadores 
adjuntos. 



Educação que
  Transforma

Além de formação formal, o mais importante é 
a formação e desenvolvimento que é 
trabalhado aqui. Liderança, organização de 
projetos, trabalho em equipe. Me sinto 
preparado para um ambiente profissional, 
apesar de só ter 15 anos.

Wesley Matheus Alves dos Santos
Aluno de Eletrônica

A ETEP é um mundo incrível. Me sinto numa 
empresa profissional, então consigo me ver lá 
na frente, já trabalhando de verdade.

Lúcia Helena Dias
Aluna de Mecatrônica

Apesar de várias pessoas da minha família 
terem estudado aqui, quando entrei me 
surpreendi. É muito incrível o que vivemos aqui. 
Somos preparados tanto para o mercado de 
trabalho, quanto pra universidade.

Karla Melissa de Carvalho Yelisetty
Aluna de Mecatrônica



Projetos

NA ETEP OS ALUNOS APRENDEM FAZENDO!
A implementação do conceito Metodologias Ativas 
é nosso diferencial que garante uma experiência 
profissional real dentro da sala de aula, por meio 
de projetos práticos. Através de um projeto 
pedagógico inovador a Escola promove ações 
educacionais que valorizam o trabalho em equipe 
e o desenvolvimento de habilidades que 
sustentam a diferença da formação do aluno no 
futuro.

Programas e atividades complementares 
específicas, além de projetos extracurriculares, 
nacionais e internacionais garantem formação 
completa.



Aero ETEP

Criado em 2011, o Aero ETEP é um projeto acadêmico do Centro Universitário ETEP. 
Este projeto ocasionou muitas realizações significativas para a vida acadêmica 
dos alunos e para a Universidade. As atividades conduzidas fornecem uma 
experiência profissional que integra teoria e prática, focada na multidisciplinari-
dade e no trabalho em equipe. As atividades desenvolvidas permitem que se tenha 
uma visão de toda a cadeia de desenvolvimento, desde as fases iniciais do projeto 
até a construção final da aeronave.
Professor Responsável: Farney Coutinho



SGTI + Expo ETEP

O SGTI é um evento voltado para o desenvolvimento de ideias, trazendo um novo 
olhar para o mundo dos negócios e gerando novas oportunidades para os jovens 
da região do Vale do Paraíba e da cidade de São Paulo. O evento estimula a 
aprendizagem ativa por meio da experiência colaborativa, conteúdo online e um 
método de ensino diferenciado. Neste evento o aluno desempenha um papel de 
protagonista no processo de aprendizagem, realizando projetos 
multidisciplinares, integrando áreas do mercado de trabalho como Gestão, 
Tecnologia e Inovação.



Robótica/ FIRST

Considerada a maior competição de robótica do mundo, a For Inspiration and 
Recognition of Science and Technology (FIRST) tem como princípio a formação do 
espírito de equipe no campo profissional. 
O ETEP Team #1382 – criada em 2004 – é uma das poucas equipes brasileiras que 
conseguiram se habilitar para participa do FIRST. A cada ano, cerca de 15 alunos 
entram no time, juntando-se a membros que já estavam na equipe. Aqueles que já 
se formaram, atuam como mentores, auxiliando os estudantes no desenho e 
construção do robô e na definição da estratégia.
A ETEP Team #1382 já conquistou 17 prêmios, inclusive o mais cobiçado que é o 
Charman’s Award em dois anos (2007 no Brasil e 2012 em Nova Iorque), 
enfrentando equipes como NASA, GM e J&J americana, entre outras. Em 2017 
conquistou o prêmio Team Spirit, que celebra e reconhece o entusiasmo e o 
espírito de equipe vivenciado através de parcerias e do trabalho do grupo 
promovendo os objetivos do First.



DCE ETEP

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é a entidade máxima de representação 
estudantil de todos os alunos da faculdade, sempre prezando pelo bem estar da 
comunidade universitária e pela defesa dos interesses dos discentes. Através da 
união dos estudantes, o Diretório desenvolve inúmeras atividades dentro e fora do 
campus, sempre com muita criatividade, autenticidade e alegria. Promovemos a 
solidariedade entre todos os corpos da faculdade, a participação dos alunos nas 
atividade da universidade, o voluntariado e também atividades de cunho acadêmi-
co, cultural, social, esportivo e de entretenimento. Além disso, prezamos pelo 
desenvolvimento intelectual, moral e social de todos.



Atlética ETEP

A Associação Atlética Acadêmica Everardo Passos - ETEP foi fundada em 21 de 
fevereiro de 2019 pelos próprios alunos em que se trata de uma iniciativa que 
busca incentivar a interação entre alunos através da prática esportiva e 
representar a faculdade no esporte universitário, além de proporcionar uma 
integração entre os alunos. Além do esporte, a atlética atua na área de eventos, 
financeiro, comercial, institucional, marketing, design, audiovisual e operacional.



Oferecemos diferentes modalidades de ensino, elaboradas para atender as suas 
reais necessidades. Elas são ideais para quem busca uma graduação completa e 
de qualidade até mesmo quando os compromissos do dia a dia exigem mais 
flexibilidade para conciliar os estudos e a rotina.

Modalidades

EAD Semi

Flex Presencial
Aulas duas vezes na semana, + 
mentoria, + professor tutor, + 
projeto as sextas-feiras.

As aulas ficam à disposição do 
aluno que terá um professor 
mentor para ajudá-lo, + professor 
tutor, + projeto as sextas-feiras.

As aulas ficam à disposição e 
aluno conta com professor tutor, + 
projeto as sextas-feiras.

As aulas e os projetos são 
desenvolvidos totalmente online.



LICENCIATURA
Educação Fisica (Licenciatura)
Pedagogia

PÓS GRADUAÇÃO
Engenharia de Ensaio em Vôo - Avião
Engenharia de Ensaio em Vôo - Helicóptero
Operações de Ensaio em Vôo

BACHARELADO
Administração

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação

Ciências Contábeis
Educação Fisica (Bacharelado)
Engenharia Aeronáu�ca
Engenharia Automo�va
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Ind.Mecânica
Engenharia Mecatrônica
Esté�ca e Cosmé�ca
Fisioterapia
Nutrição
Serviço Social

TECNÓLOGO
Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Controle de Obras
Esté�ca e Cosmé�ca
Fabricação Mecânica
Gestão Comercial
Gestão da Produção Industrial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão Hospitalar
Logís�ca
Marke�ng
Mecatrônica Industrial
Redes de Computadores
Segurança do Trabalho
Sistemas para Internet

TÉCNICO
Técnico em Administração
Técnico em Comércio Exterior
Técnico em Contabilidade
Técnico em Edificações
Técnico em Eletrônica
Técnico em Informá�ca
Técnico em Logís�ca
Técnico em Mecânica
Técnico em Mecatrônica
Técnico em Recursos Humanos
Técnico em Segurança no Trabalho
Técnico em Transações Imobiliárias

Cursos



Infraestrutura

NA ETEP OS ALUNOS APRENDEM FAZENDO!
A implementação do conceito Metodologias Ativas 
é nosso diferencial que garante uma experiência 
profissional real dentro da sala de aula, por meio 
de projetos práticos. Através de um projeto 
pedagógico inovador a Escola promove ações 
educacionais que valorizam o trabalho em equipe 
e o desenvolvimento de habilidades que 
sustentam a diferença da formação do aluno no 
futuro.

Programas e atividades complementares 
específicas, além de projetos extracurriculares, 
nacionais e internacionais garantem formação 
completa.



Laboratórios

A ETEP conta com a mais completa e integrada infraestrutura de laboratórios. São 
três prédios com laboratórios que atendem a todos os cursos: desde engenheira, 
passando por Tecnologia da informação educação e saúde. 
Além dos laboratórios físicos, também disponibilizamos laboratórios virtuais, os 
quis seguem com alto grau de fidelização os experimentos realizados nos 
equipamentos físicos. Com eles, o aluno aprender, através de uma linguagem 
moderna, todos os conceitos das aulas práticas.



Simulador de Vôo

Simulador de Vôo F-5M

Em parceria com a Sirius Flight Test BR, a ETEP oferta curso na área da aviação. 
Para as aulas práticas, conta com simuladores de voo, como o Boeing 737 e o caça 
F-16, entre outros modelos. Nestes espaços de realidade imersiva, os alunos são 
preparados na prática com excelência para os desafios profissionais na área da 
aviação.



Expandindo horizontes! Parcerias de sucesso com empresas que acreditam como 
nós no potencial de cada um.
Há seis décadas a ETEP trabalha pelo bem maior que pode haver em uma 
sociedade, que é a educação. E nessa trajetória, temos o orgulho de ver muitos de 
nossos formandos trabalhando em grandes empresas, prosperando para um 
crescimento contínuo de nosso país. E temos a certeza que essa história de 
sucesso não pára por aqui.

Parcerias



Muito
Obrigado!

(12) 4020-2447

(11) 4020-2447

Unidade Esplanada
Av. Barão do Rio Branco, 882 - Jardim Esplanada,
São José dos Campos - SP, 12242-800

Unidade Centro
R. Francisco Paes, 84 - Centro
São José dos Campos - SP

www.etep.edu.br


