CURSOS DE
GRADUAÇÃO
DA
Conheça todas as oportunidades da
nossa Universidade e dê mais um passo na
história incrível que você está escrevendo

A nossa universidade.

A graduação em Administração tem como proposta a formação
de profissionais aptos a exercerem esta ciência, aplicando-a nas
mais diversas organizações, com o objetivo de torná-las instrumento para o benefício social e econômico dos públicos envolvidos.
Uma das principais características do curso de Administração da
Unesc é a formação generalista, proporcionando aos acadêmicos
um amplo mercado de trabalho. São abordados campos como
a administração financeira, de materiais, mercadológica e da produção, gestão de recursos humanos, organização e métodos, programas de trabalho e campos conexos (administração de consórcio, comércio exterior, cooperativas, hospitais, condomínios, imóveis).

QUEM FAZ
ADMINISTRAÇÃO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos

O administrador com a Linha de Formação Específica em Empresas deve ser um administrador de empresas capacitado a
compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto. Ele
deve, por sua vez, ser capaz de planejar, organizar, dirigir e controlar a consolidação de empreendimentos.

A graduação em Administração – Comércio Exterior forma
profissionais com competências para atuarem no mercado internacional e no contexto das relações internacionais. Os egressos estão aptos a atuarem em empresas e a desenvolverem estratégias de importação e exportação em diversos segmentos,
também emergentes no contexto das relações internacionais

QUEM FAZ
ADM. COMÉRCIO
EXTERIOR
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

No curso de Administração – Comércio Exterior, você será capacitado para o desenvolvimento de uma visão global das negociações e das relações corporativas internacionais. O egresso desenvolverá conhecimentos sobre comércio, marketing e transporte
internacional, exportação, câmbio e importação e seguros de
forma a avaliar tipos e qualidades dos produtos.
4 anos

A graduação em Arquitetura e Urbanismo tem, em sua proposta, uma formação acadêmica que proporciona um amplo conhecimento do campo da Arquitetura e do Urbanismo.
Esta formação se estrutura em dois conceitos fundamentais: o tema-problema semestral (perspectiva interdisciplinar) e o Sistema
de Ateliê Integrado interfases (integração do processo de ensino-aprendizagem de projeto durante todo o curso entre as fases).
O arquiteto e urbanista poderá atuar na supervisão, orientação,
coordenação, planejamento, projeto, especificação, direção, execução de obras, consultoria, vistoria e avaliação, em conjuntos arquitetônicos, arquitetura de interiores, urbanismo, planejamento
urbano e regional e paisagismo, além de poder atuar como profissional liberal ou autônomo e nos setores público e privado.

QUEM FAZ
ARQUITETURA E
URBANISMO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

O graduado em Arquitetura e Urbanismo deve ser um profissional
capaz de compreender a complexibilidade socioespacial e de desenvolver uma atuação cidadã comprometida, no âmbito da sua
especificidade técnico-científica. Deve, também, estar apto a
compreender e traduzir as necessidades individuais e coletivas, relacionadas ao seu campo de atuação profissional.

A graduação em Artes Visuais - Bacharelado está articulada às
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. As
habilitações compõem um conjunto de disciplinas que dialogam
entre si, na perspectiva de refletir teoria e prática.

QUEM FAZ
ARTES VISUAIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

BACHARELADO

No Bacharelado, disciplinas como Performance e Intervenção, Desenho Contemporâneo, Poéticas Digitais, Cinema e Vídeo, Ensaios
Fotográficos, formam a matriz curricular que enfatiza a reflexão,
criação e produção em Arte Contemporânea.
O mercado de trabalho para o Bacharelado: Fundações Culturais,
Secretaria de Cultura, Museus, Galerias de Arte, Setores de direção,
pesquisa e criação de arte em empresas e/ou instituições ou ateliê
próprio, curadoria e crítica de arte.

4 anos

Ou seja, o bacharel em Artes Visuais estará habilitado para atuar
em setores de Direção, Pesquisa e Criação de Arte. O profissional
insere-se em espaços como: empresas, fundações, secretarias de
cultura, galerias de arte, museus, ateliês dentre outros, podendo
ser um profissional liberal atuando como artista visual em seu
ateliê ou com curadoria e crítica de arte.

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais habilita o egresso
para o ensaio por meio da produção, da pesquisa e do desenvolvimento de projetos educativos e culturais. Ele deve ser um professor apto a atuar em diferentes espaços de educação como escolas
das redes pública e privada e em espaços não-formais de educação.

QUEM FAZ
ARTES VISUAIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

LICENCIATURA

A graduação em Artes Visuais está articulada às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. As habilitações compõem um conjunto de disciplinas que dialogam entre si na perspectiva de refletir teoria e prática.
Dentre as disciplinas da Licenciatura destacamos: Pintura e Pesquisa, Fotografia e Pesquisa, Apreciação Estética, Metodologias e
as Linguagens do Teatro, Música, Dança e Cinema além de outras
que completam o desenho da matriz curricular voltada para a formação do professor de arte na contemporaneidade.

4 anos

Seu mercado de trabalho pode ser em Instituições educacionais
nos diversos níveis da Educação Básica, Fundações Culturais, Secretarias de Cultura, Museus, Galerias de Arte e Escolas Livres de
Artes.

O curso de Biomedicina estuda técnicas capazes de auxiliar no
diagnóstico e na profilaxia dos males que atingem o ser humano.
O profissional atua em diversas atividades complementares de
diagnósticos, incluindo as análises moleculares, ambientais, de alimentos, imagens e outras.
O mercado de trabalho do biomédico vem crescendo, tanto
na área de prestação de serviços, quanto na área tecnológica, pela
importância que a profissão vem ganhando nos últimos anos.

QUEM FAZ
BIOMEDICINA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Enade (MEC)

Vespertino

5 anos

RUF (Folha de São Paulo)

O biomédico poderá trabalhar com Acupuntura, Análise Ambiental, Análises Bromatológicas, Auditoria, Banco de Sangue, Biofísica,
Biologia Molecular, Biomedicina Estética, Bioquímica, Citologia
Oncótica, Embriologia, Farmacologia, Fisiologia, Fisiologia Geral,
Fisiologia Humana, Genética, Hematologia, Histologia Humana,
Imagenologia (excluindo interpretação), Imunologia, Informática
de Saúde, Microbiologia, Microbiologia de Alimentos, Parasitologia, Patologia Clínica, Perfusão Extracorpórea, Psicobiologia, Radiologia, Reprodução Humana, entre outras opções.

A proposta metodológica do curso de Ciência da Computação
é fundamentada no ensino, na pesquisa e extensão. O curso
busca constantemente o trabalho interdisciplinar, lecionando disciplinas como Algoritmos, Programação, Sistemas Operacionais,
Redes de Computadores, Banco de Dados, Engenharia de software, Inteligência Artificial e Computação Gráfica.
Os acadêmicos têm grandes oportunidades de emprego já
durante o curso. O setor tem boa empregabilidade, pois é uma
área inovadora e com grande abrangência. O graduado em Ciência da Computação deve ser capaz de projetar softwares (programas), organizar e desenvolver programas de acesso e controle de
informações e dar suporte técnico em programas e equipamentos.

QUEM FAZ
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos e meio

Ele é um profissional atuante, inquisitivo e pesquisador, com fundamentação teórica que lhe permita discutir e aprofundar conceitos, em um processo determinante para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e da sociedade em geral.

A graduação em Ciências Biológicas - Bacharelado traz, em
seu programa, uma proposta que estuda os seres vivos, a relação
entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos
que regulam a vida, sempre dando ênfase ao manejo de recursos
naturais.

BACHARELADO

QUEM FAZ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos

O entendimento dessas interações envolve a compreensão das
condições físicas e químicas do meio, do modo de vida e da organização e funcionamento das diferentes espécies e sistemas biológicos.
O bacharel em Ciências Biológicas é um profissional atuante, inquisitivo, pesquisador, com conhecimento amplo e integrado das
várias áreas biológicas. Ele tem sensibilidade social e preocupação
com equilíbrio ambiental, utilizando seu conhecimento para contribuir na solução de problemas socioambientais da sociedade na
qual está inserido.

A graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura traz, em
seu programa, uma proposta que estuda os seres vivos, a relação
entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos
que regulam a vida, sempre dando ênfase ao manejo de recursos
naturais. O entendimento dessas interações envolve a compreensão das condições físicas e químicas do meio, do modo de vida e
da organização e funcionamento das diferentes espécies e sistemas biológicos.
LICENCIATURA

QUEM FAZ
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos

O mercado de trabalho abrange Instituições de Ensino Fundamental e Médio, públicas e particulares.
O graduado em Ciências Biológicas é um profissional atuante, inquisitivo, pesquisador, com conhecimento amplo e integrado das
várias áreas biológicas. Ele tem sensibilidade social e preocupação
com equilíbrio ambiental, utilizando seu conhecimento para contribuir na solução de problemas socioambientais da sociedade na
qual está inserido.
O licenciado leva consigo, ainda, a consciência da responsabilidade como educador.

A graduação em Ciências Contábeis tem uma formação completa sobre as mais diversas áreas do contador, tais como Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade e Direito Tributário, Contabilidade e Direito Empresarial, Contabilidade e Legislação do Trabalho e Previdenciária e Contabilidade Gerencial.

QUEM FAZ
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos e meio

Além disso, estuda-se, também, a área pública, auditoria, perícia,
contabilidade ambiental e responsabilidade social.
O graduado em Ciências Contábeis é um profissional com
visão integrada e com conhecimentos atualizados que permitam enfrentar desafios, acompanhar e se adaptar às mudanças
globais, que atuam na sociedade organizada. Ele deve ser capaz
de atuar em inúmeros espaços de trabalho, como na área privada,
nos setores industriais, comerciais e de serviços e área pública,
como federal, estadual e municipal.

A graduação em Ciências Econômicas proporciona aos estudantes um bom desempenho na compreensão e resolução de
questões, tanto no Setor Público, relacionadas à macroeconomia
(inflação, déficit público, orçamento público), quanto no Setor Privado, relacionadas à microeconomia (custo de produção, formação de preços, operações financeiras e estratégias empresariais).

QUEM FAZ
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos e meio

O mercado de trabalho abrange a área de Empresas (micro, pequenas e grandes), Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
agências reguladoras e instituições estatais, entidades de classe,
perícia, arbitragem, fusão e recuperação de empresas, auditoria e
consultoria, institutos de pesquisa, mercado financeiro, elaboração de projetos, meio ambiente e infraestrutura.
O economista formado deve ser um profissional empreendedor, ético e comprometido com o desenvolvimento, apresentando uma formação dinâmica, preocupada com os acontecimentos globais e regionais.

A graduação de Tecnologia em Design de Moda é voltada, especificamente para a indústria de moda, tendo como eixo principal o design de produtos de moda.

QUEM FAZ
DESIGN DE MODA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

3 anos e meio

O mercado de trabalho para este profissional é amplo e estende-se a: indústria de confecções do vestuário, indústria de aviamentos e acessórios, malharias e tecelagens, empresas de pesquisa de
moda e consultoria, assessoria, marketing visual e merchandising,
empresas de varejo de moda, produção artística na criação de figurinos, gerenciamento do processo de criação, gerenciamento
do processo produtivo na área de confecção, comunicação e produção de moda.
O profissional tecnólogo em Design de Moda requer capacidades
para pesquisar tendências, aspectos mercadológicos e de consumo, considerando fatores sócio-históricos, culturais, estéticos, ergonômicos e produtivos para elaborar, desenvolver e gerenciar
projetos de produtos de moda, de acordo com as normas técnicas, de segurança e de sustentabilidade.

O curso Design - com ênfase em projeto de produtos - tem
por objetivo capacitar o acadêmico para o desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias, estimulando a atuação crítica e
criativa na identificação e resolução de problemas, considerando
seus aspectos políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, com visão ética e humanista.

QUEM FAZ
DESIGN DE PRODUTO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos

O campo de atuação de Design de produtos está associado à atividade de projeto e fabricação de bens, englobando um grande
de aplicações e percepção de novas demandas de mercado. Ele
possui interfaces importantes, com várias áreas de conhecimento
que interferem horizontalmente nos sistemas produtivos e mercadológicos, como o marketing, as engenharias, informática, ergonomia, medicina, o metal mecânico, mobiliário, cerâmico, o de
embalagens, de transportes, revestimentos, acessórios, produtos
esportivos e de lazer, entre outras.
O curso de Design de Produto utiliza metodologias processuais,
qualitativas e quantitativas de planejamento e projeto para a materialização de produtos.

A graduação em Direito tem, em sua proposta de ensino, uma
formação que busca preparar acadêmicos com os domínios das
técnicas do Direito, podendo assim compreendê-las profundamente e pensar o fenômeno jurídico na sua dimensão social, filosófica, política, científica e histórica.
O mercado de trabalho abrange a área do Ministério Público (estadual, federal, do trabalho), magistratura (estadual, federal, do trabalho) e advocacia. Além disso, os bacharéis podem trabalhar
como delegados, fiscais, servidores públicos em geral (diplomatas, professores e pesquisadores) e assessores jurídicos.

QUEM FAZ
DIREITO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

O curso de Direito visa a formação de profissionais com consciência jurídica crítica, habilitados não só para o exercício da técnica-jurídica, como para pensar o Direito em seus aspectos científico,
filosófico, histórico, sociológico e político. Visa, por fim, formar
profissionais conscientes do seu papel de cidadão e de sua função
social de formadores de opinião no sentido de difundir a construção da cidadania em todos os segmentos da sociedade.

As graduações em Licenciatura e em Bacharelado em Educação
Física, têm, em suas propostas de ensino, áreas como conhecimentos gerais e fundamentos pedagógicos, conhecimentos biológicos para atividades físicas, pedagógicos do esporte, da cultura
do movimento humano e referentes à atuação pedagógica, além
de estágios e atividades acadêmico-científico-culturais.
O mercado de trabalho para o bacharel abrange academias, centros de pesquisa e laboratórios, associações esportivas, recreativas
e de lazer, grupos multidisciplinares e instituições de saúde, centros de treinamentos esportivos, eventos esportivos, avaliação e
prescrição de exercício físico para saúde individual e coletiva.

QUEM FAZ
EDUCAÇÃO FÍSICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno

Conceito do Curso (MEC)

Enade (MEC)
LICENCIATURA

4 anos

O licenciado, por sua vez, estará apto a trabalhar em escolas de
Educação Infantil, Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino
Médio), além de escolas de Educação Especial e atividades extracurriculares vinculadas à escola.

As disciplinas da graduação em Enfermagem são norteadas a
partir de nove eixos temáticos: a integralidade no processo de
cuidar em Enfermagem e Saúde; bases fundamentais para a integralidade do cuidado em Enfermagem; bases fundamentais para
a integralidade do cuidado em saúde; a integralidade do processo
de cuidar em atenção primária em saúde; a integralidade do processo de cuidar em Enfermagem ao adulto e ao idoso hospitalizado e em situações críticas; integralidade do cuidado de Enfermagem à criança, ao adolescente e à mulher no processo de nascer,
crescer, ser saudável, adoecer e morrer; a integralidade do cuidado de Enfermagem em saúde mental e no processo de planejar e
gerenciar serviços de Enfermagem e de saúde.

QUEM FAZ
ENFERMAGEM
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno

5 anos
CPC (MEC)

O mercado de trabalho é voltado para hospitais, clínicas especializadas, ambulatório, unidades básicas de saúde e atendimento
pré-hospitalar. O enfermeiro deve ser um profissional capaz
de atuar em todos os níveis de atenção à saúde do indivíduo, família e coletividade, a partir dos princípios do SUS nas atividades técnico-profissionais, gerenciamento de serviços e no desenvolvimento de pesquisas na área das ciências da saúde.

A graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária propicia
ao acadêmico a formação em duas grandes áreas: engenheiro
gestor ambiental e engenheiro de tecnologia ambiental e sanitária.
As disciplinas básicas estão fundamentadas em matemática, física,
química e biologia.
Na área específica do curso são oferecidos os conteúdos de planejamento e gestão ambiental, tratamento de água e esgoto, controle de poluição atmosférica, recuperação de áreas degradadas,
gestão de resíduos sólidos, auditoria e perícia ambiental, entre
outros. O mercado de trabalho abrange áreas como indústrias,
empresas, ensino e pesquisa, organizações, instituições, prefeituras, sindicatos, comércios e associações.

QUEM FAZ
ENG. AMBIENTAL
E SANITÁRIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno

5 anos

Enade (MEC)

O engenheiro ambiental e sanitarista poderá atuar no manejo de
recursos naturais (processos de aproveitamento, proteção, conservação, recuperação), recursos energéticos (fontes tradicionais,
alternativas e renováveis), em órgãos públicos e empresas de
construção de obras de infraestrutura hidráulica e de saneamento
e gestão ambiental (planejamento, prevenção, licenciamento,
avaliação e perícia).

QUEM FAZ
ENGENHARIA CIVIL
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

A graduação em Engenharia Civil oferece um programa que
exibe uma grande flexibilidade, proporcionando ao futuro profissional a atuação em qualquer área de seu interesse, uma vez cumpridas as exigências básicas - as disciplinas gerais e as específicas
para cada ramo da Engenharia Civil: Construção Civil, Estrutura,
Saneamento, Transporte e Geotecnia.
O mercado de trabalho abrange a área de projeto de obras, especificação de edificações e execução, supervisão de obras, coordenação de projetos, planejamento de obras, assessoria e consultoria de projetos, projeto de estradas, topografia, projetos de abastecimento de água e saneamento, projetos estruturais em geral, geotecnia, avaliações, perícias e pesquisas com novas tecnologias.

A graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica
tem, em sua proposta curricular, a formação atendendo às exigências do mercado de trabalho, formando um profissional legalmente habilitado para determinar os vértices definidores do limite de
propriedade.

QUEM FAZ
ENG. DE AGRIMENSURA
E CARTOGRÁFICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

Para tanto, o curso forma profissionais com capacidade de desenvolver, com habilidade, as atividades práticas, atualizando-se e
acompanhando o desenvolvimento dos equipamentos e novas
técnicas - sempre com consciência de que a preservação do meio
ambiente é fundamental no exercício profissional.
O mercado de trabalho abrange a área de empresas de engenharia, terraplanagem, telecomunicações, eletrificação, aerolevantamentos, companhias de água e saneamento, indústrias de construção civil, instituições científicas e de pesquisa. O engenheiro
pode, ainda, trabalhar em escritórios de prestação de serviços, instituições de ensino, prefeituras e órgãos públicos, como Deinfra,
Dnit e Incra.

A graduação em Engenharia de Materiais oferece, no seu programa de curso, a formação completa para os processos de fabricação e controle dos diferentes tipos de materiais utilizados nas
mais variadas aplicações.

QUEM FAZ
ENG. DE MATERIAIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno

5 anos
CPC (MEC)

Os engenheiros formados terão compreensão dos três grupos
principais na área de materiais: os metais, os plásticos (polímeros)
e os cerâmicos, aplicando desde técnicas convencionais de análise até técnicas mais avançadas.
O engenheiro de materiais deverá ser capaz de resolver problemas em processos de fabricação e de seleção de diferentes tipos
de materiais para os mais variados tipos de aplicações, sempre
preocupado com as questões ambientais, humanas e sociais.
O mercado de trabalho abrange a área de indústrias de revestimentos cerâmicos, de fabricação de vidros e vidrados, indústrias
metal-mecânicas, de embalagens plásticas, de descartáveis, automobilísticas, siderúrgicas, fundições, petroquímicas, centros de
pesquisa e desenvolvimento.

A graduação em Engenharia de Produção oferece, no seu programa de curso, uma formação que exibe grande flexibilidade
para atuar em todos os setores da economia.
Os engenheiros de produção terão competência para desenvolver suas habilidades de planejar e programar toda a cadeia produtiva de empresas de manufatura, empresas públicas, bancos de
investimentos e prestadoras de serviço.

QUEM FAZ
ENG. DE PRODUÇÃO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

Entre as disciplinas gerais e específicas da Engenharia de Produção estão Logística, Pesquisa Operacional, Engenharia da Qualidade, Engenharia do Produto, Engenharia Econômica e Engenharia
da Sustentabilidade.
O mercado de trabalho para o engenheiro de produção tem se
mostrado extremamente diversificado. Além do mercado tradicional, empresas e empreendimentos industriais e prestadoras de
serviço, uma série de setores passou a procurar os profissionais
formados.

O curso de Engenharia Mecânica visa formar um engenheiro
abrangente e com forte embasamento científico-técnico, capaz
de enfrentar com competência os desafios no âmbito da profissão.
O profissional de Engenharia Mecânica poderá projetar componentes, máquinas, equipamentos mecânicos e processos, além de
organizar e supervisionar suas etapas de fabricação, montagem,
funcionamento, manutenção bem como projetar instalações industriais.

QUEM FAZ
ENG. MECÂNICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno
Enade (MEC)

5 anos
CPC (MEC)

O engenheiro mecânico formado poderá atuar na indústria, com
processos mecânicos, metalúrgicos, siderúrgicos, empresas automobilísticas, têxteis, de energia e, em todas as outras indústrias
nas áreas de projetos, instalações, operação e manutenção,
poderá, ainda, atuar no setor de serviços, prestando consultoria e
assessoramento. Além de instituições científicas e de pesquisa e
em estabelecimentos de ensino técnico e superior.

A graduação em Engenharia Química oferece formação curricular sobre os processos industriais em que diferentes matérias-primas são transformadas em produtos de maior interesse industrial.
O profissional formado terá conhecimentos que envolvem, desde
o tratamento da matéria-prima, ao processamento, separação e
purificação dos produtos, bem como o desenvolvimento de
novos processos e produtos. Além disso, ele poderá atuar nas
áreas de extração e refino de petróleo, petroquímica, energia, gás
natural, carvão, beneficiamento mineral, cimento, vidro, cerâmica,
tintas, tratamento de efluentes e resíduos industriais, sabões e detergentes, fertilizantes, polpa de celulose e papel, de aromatizantes, aditivos alimentares, farmacêutica, perfumes, agroquímicas,
bebidas e alimentos.

QUEM FAZ
ENG. QUÍMICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

E não para por aí: o engenheiro químico ainda pode atuar no setor
público, privado ou como autônomo, ocupando cargos de responsabilidade na operação de processos produtivos, projeto, gerenciamento e planejamento estratégico.

A graduação em Farmácia tem, em sua proposta de ensino, o
estudo do corpo humano e a química, funcionamento dos medicamentos, alimentos e cosméticos.
Para isso, possui disciplinas como anatomia, fisiologia, química,
microbiologia, bioquímica, farmacologia, patologia, tecnologia
farmacêutica, atenção farmacêutica, bromatologia e tecnologia
das fermentações.
O mercado de trabalho abrange a área de indústrias de medicamentos, cosméticas, de alimentos (controle de qualidade e produção), análises clínicas e toxicológicas, farmácias públicas e privadas, de manipulação, de homeopatia, hospitais, setor público,
em distribuidoras de medicamentos e insumos, em órgãos de regulamentação e fiscalização ou, ainda, nas áreas de pesquisa e
ensino.

QUEM FAZ
FARMÁCIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

O farmacêutico formado deverá ser capaz de assistir à comunidade em todas as suas necessidades, desenvolvendo trabalho de assistência farmacêutica, produção e desenvolvimento de medicamentos e cosméticos.

A graduação em Física - Licenciatura oferece, em seu programa,
uma formação ampla e sólida, com adequada fundamentação teórico-prática, que inclua conhecimento sobre as inúmeras relações entre os saberes e experiências físicas.

QUEM FAZ
FÍSICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

Essa formação proporciona o entendimento do processo histórico de construção do conhecimento na área.
Como áreas de atuação, têm-se o Ensino Fundamental e Médio,
como as principais.

4 anos

A graduação em Fisioterapia possui um enfoque humanista e
busca desenvolver nos acadêmicos uma visão holística do paciente, considerando o aspecto biopsicossocial. Para isso, proporciona um contato, desde cedo, entre os futuros fisioterapeutas e os pacientes por meio de Prática Fisioterapêutica, que
inicia na 4ª fase do curso.
O mercado de trabalho abrange hospitais, clínicas, consultórios,
centros de reabilitação, academias, asilos, postos de saúde, escolas, clubes, empresas, creches, residências, agremiações esportivas, indústrias, entidades assistenciais, no ensino e na pesquisa.
Além disso, é possível se dedicar ã prestação de serviços, tanto no
âmbito público, como privado.

QUEM FAZ
FISIOTERAPIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

Todos aqueles que se dedicam à profissão com afinco, comprometimento e que buscam o aprimoramento profissional, encontram lugar no mercado de trabalho, pois a Fisioterapia ainda é
uma profissão muito nova e com diversas áreas de atuação profissional a serem exploradas e conquistadas.

A graduação em Geografia – Licenciatura está estruturada em
diferentes grupos de disciplinas curriculares, de acordo com sua
contribuição na formação profissional.
A formação dos geógrafos é dividida em núcleos: núcleo básico
ou específico.

QUEM FAZ
GEOGRAFIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Enade (MEC)

Noturno
CPC (MEC)

O profissional licenciado em Geografia atua na área do magistério,
nas redes pública e particular de Ensino Fundamental e Médio ou
em cursos pré-vestibulares. O licenciado também pode optar por
continuar os estudos em um curso de pós-graduação, seguir carreira acadêmica e lecionar no Ensino Superior.
4 anos

IDD (MEC)

O curso de Gestão de Recursos Humanos busca subsidiar com
ferramentas adequadas para o estabelecimento de políticas e estratégias voltadas à gestão de pessoas dentro das organizações,
por meio de disciplinas como Recrutamento, Seleção e Socialização de pessoas; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Gestão
Estratégica de Recursos Humanos; Gestão do Clima organizacional; Gestão de Rotinas de Pessoal; Medicina e Segurança do Trabalho; Gestão de Remuneração e Benefícios; Sistemas Previdenciários; Negociações e Relações Trabalhistas.

QUEM FAZ
GESTÃO DE RH
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

O curso prepara o profissional e desenvolve a capacidade para resolução de conflitos. Além disso, capacita para as rotinas ligadas à
área de Recursos Humanos, aprimora o bom relacionamento interpessoal, a facilidade de comunicação, a empatia, o espírito de
liderança e a visão holística.
2 anos

Poderá atuar em empresas ou empreendimentos públicos ou privados, administrando seus recursos humanos.

A graduação em História traz, em sua proposta, disciplinas com o
objetivo de formar um profissional com habilidades e competências para atuar, tanto no ensino, como na pesquisa, tendo sempre
em vista a melhoria da qualidade do ambiente de vida da sua
região.
O profissional de história deve ser habilitado ao ensino em escolas
da rede pública e particular. Além do ensino, ele também deve
estar apto a trabalhar em arquivos históricos municipais, organizando museus locais e participando de atividades de pesquisa
sobre patrimônio histórico e natural da região.
O campo de pesquisa tem aberto novas portas como: trabalhos
de consultoria para cinema e televisão em minisséries e novelas e,
também, em organizações interessadas em trabalhar fenômenos
sociais atuais cuja perspectivas históricas esclarece nuances que
permaneceriam imperceptíveis.

QUEM FAZ
HISTÓRIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno
Enade (MEC)

4 anos
CPC (MEC)

Além de outros campos, tais quais: Arquivos (públicos e privados),
Museus, Memoriais, Centros de Memória, Centros de Documentação, bibliotecas, administração pública, perícia técnica (demarcação de quilombos e áreas indígenas, por exemplo), assessoria política, consultoria e assessoramento em áreas diversas.

A graduação em Tecnologia em Jogos Digitais objetiva repassar uma série de conhecimentos técnicos para projetar e planejar
todas as etapas de criação de um Jogo Digital.
Hoje, o país é o quarto maior consumidor de jogos do
mundo, com cerca de 35 milhões de usuários e lidera o crescimento no mercado mundial. Com esse mercado, as previsões
para quem trabalha na área também são promissoras.

QUEM FAZ
JOGOS DIGITAIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

2 anos e meio

O profissional de Tecnologia em Jogos Digitais deverá desenvolver programas de computador e sistemas para Jogos em diferentes plataformas, atuar no mercado de trabalho desenvolvendo
Jogos para diversas plataformas computacionais, projetar e planejar todas as etapas de criação de um Jogo Digital, do roteiro, da
concepção dos personagens às estratégias e seu desenvolvimento, modelar, especificar, implementar, implantar e validar projetos
de Jogos Digitais, utilizar as mais modernas tecnologias e técnicas
de desenvolvimento de jogos visando produtos de software de
qualidade.

A graduação em Letras coloca em evidência a formação completa para que o acadêmico possa atuar com a língua materna e estrangeira, e suas respectivas literaturas. O egresso, cuja formação
primeira pressupõe a atuação em instituições de ensino (Fundamental, Médio, cursos de língua estrangeira), também possui a garantia de uma formação ampla, que o instrumentaliza a oferecer
seus serviços junto a empresas, como, por exemplo, de revisor,
tradutor, intérprete ou mesmo roteirista.

QUEM FAZ
LETRAS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno
Enade (MEC)

O graduado também pode prestar assessoria linguística e trabalhar com pesquisa na área de linguagem.
4 anos
CPC (MEC)

A graduação em Matemática oferece, em seu programa, uma
formação ampla e sólida, com adequada fundamentação teórico-prática, que inclua o conhecimento sobre inúmeras relações
entre os saberes matemáticos.
Essa formação propicia o entendimento do processo histórico de
construção do conhecimento na área. Os Ensinos Fundamental e
Médio são as principais áreas da Licenciatura em Matemática.
Além disso, há a possibilidade de atuações em alguns outros setores: industriais, comerciais, públicos, atividades que envolvam o
mercado financeiro, etc.

QUEM FAZ
MATEMÁTICA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
CPC (MEC)

4 anos

Hoje temos acadêmicos atuando principalmente na Educação
Básica, mas também encontramos nos órgãos privados em
função administrativa; órgãos públicos federais e estaduais, tais
como Banco do Brasil, Correios, etc.

O curso de Nutrição da Unesc acompanha os princípios educacionais da Universidade, com a construção do conhecimento teórico articulado à prática e contextualizado na sociedade.
Ele contempla, além das disciplinas básicas e profissionais, o estímulo ao estudo independente, com o objetivo de qualificar a atuação do futuro profissional.
A proposta curricular foi feita visando formar um profissional nutricionista capaz de atender a saúde, tomar decisões, exercer lideranças, administrar, gerenciar e estar permanentemente em
aprendizagem nos setores relativos à sua área de abrangência.

QUEM FAZ
NUTRIÇÃO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno

Conceito do Curso (MEC)

4 anos
CPC (MEC)

O mercado de trabalho abrange hospitais, clínicas, instituições
psiquiátricas, SPAs, ambulatórios, consultórios, bancos de leite
humano, alimentação coletiva (restaurantes institucionais e comerciais, refeições transportadas), programas de alimentação e
nutrição (federais, estaduais e municipais), gastronomia, hotelaria
e turismo, indústrias alimentícias, ensino e pesquisa.

O curso de Odontologia possui em sua proposta, o objetivo de
formar um cirurgião dentista generalista, com sólida formação
técnico-científica, humanística e ética, orientada para a promoção
da saúde, com ênfase na prevenção de doenças bucais prevalentes e comprometimento com a melhoria da qualidade
de vida da população.
O cirurgião-dentista tem amplo campo de trabalho, além da atuação como profissional liberal, ele pode trabalhar nas áreas de
atenção à saúde, ao ensino e à pesquisa, podendo desenvolver
atividades em: Atenção ambulatorial básica e especializada, Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades e Centros de Saúde, Clínicas e Policlínicas de atenção primária e especializada, atenção
hospitalar, hospitais gerais e especializados, serviços de saúde em
empresas, órgãos de administração e gerência de saúde em instituições públicas e privadas.

QUEM FAZ
ODONTOLOGIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

É possível atuar, ainda, em Organizações Não Governamentais, no
Ensino de Odontologia e outras áreas de níveis médio e universitário, além de instituições de pesquisa e instituições Militares.

A graduação em Pedagogia oferece no seu programa os fundamentos da educação como psicologia do desenvolvimento
humano, processo ensino-aprendizagem, filosofia, sociologia e
história da educação.
Os pedagogos estudam os saberes específicos sobre processos
pedagógicos de ciências, artes, história, matemática, língua portuguesa, geografia, educação física e alfabetização de crianças,
jovens e adultos, bem como educação infantil, anos iniciais, matérias pedagógicas e gestão escolar.

QUEM FAZ
PEDAGOGIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial
Conceito do Curso (MEC)

Noturno
Enade (MEC)

4 anos
CPC (MEC)

O profissional poderá atuar na Educação Infantil, Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do Ensino
Médio, na participação em atividades da Gestão de Processos
Educativos e na Educação de Jovens e Adultos. Ele poderá,
também, assessorar e elaborar projetos político-pedagógicos a
serem desenvolvidos no campo educacional, trabalhar em escolas públicas, privadas, departamentos e órgãos das secretarias municipais e estaduais de Educação.
Além disso, é possível atuar nas atividades escolares e não escolares que requeiram conhecimentos dos processos educativos.

A graduação de tecnologia em Processos Gerenciais tem, em
sua grade curricular, disciplinas específicas de gestão e planejamento como finanças empresariais, custos, análise de crédito,
gestão da produção, estatística, administração e planejamento estratégico.

QUEM FAZ
PROCESSOS GERENCIAIS
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno

2 anos

Outras disciplinas estão voltadas ao perfil empreendedor como
empreendedorismo, jogos de empresa, sistema de informação
empresarial e técnicas de negociação. Para agregar valores à prática diária do profissional, tendo em vista os processos sistêmicos
de organização empresarial, os alunos estudam gestão de pessoas, o novo gestor, gestão de qualidade, sociologia e técnicas de
atendimento.
O profissional poderá atuar na gestão dos processos gerenciais de
organizações de pequeno e médio porte e em outras áreas ligadas a gestão empresarial, ou até mesmo na criação e gestão do
seu próprio negócio e em assessorias de gestão para empreendimentos de pequeno e médio porte.

A graduação em Psicologia oferece uma formação generalista,
contemplando as escolas contemporâneas.
O mercado de trabalho abrange escolas, empresas, indústrias, organizações sociais, clínicas, hospitais, ensino, pesquisa, centros
psicológicos, consultórios e associações esportivas. Além das
áreas públicas, como a jurídica.

QUEM FAZ
PSICOLOGIA
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Matutino ou Noturno
Conceito do Curso (MEC)

5 anos

O psicólogo deverá ser um profissional com conhecimento científico sobre as várias áreas da psicologia, como também um agente
autodidático com amor pelo ser humano. Além disso, é necessário ser atuante, crítico e pesquisador, com conhecimento amplo e
integrado das várias áreas psicológicas, tendo sensibilidade
humana com as questões ambientais e que instrumentaliza a solução dos problemas da sociedade onde está inserido.

O curso de Teatro tem como objetivo a formação de atores capazes de realizar um trabalho de composição cênica, em espaços
convencionais e não convencionais, atuando com autonomia
como artistas-intérpretes do seu tempo e da sua cultura.
O mercado de trabalho abrange instituições públicas e privadas
de cultura, ONGs, equipamentos culturais, grupos de teatro e
outros espaços de trânsito da arte.
O egresso do Curso de Bacharelado em Teatro estará apto a executar e pensar a atuação cênica no teatro, no cinema, na televisão,
no rádio, na publicidade, em espaços cênicos não convencionais
e também em diferentes interfaces dentro de ações na área de comunicação, comércio, indústria, lazer, desenvolvimento social, turismo, saúde, produção de eventos, responsabilidade social e
outras.

QUEM FAZ
TEATRO
NA
FAZ A DIFERENÇA
Presencial

Noturno
Conceito do Curso (MEC)

4 anos

O profissional estará, também, apto para atuar como artista criador e autônomo na concepção e realização do espetáculo cênico
apresentando além de sua técnica especializada, uma postura reflexiva, ética e cidadã.

