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CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

BIOMEDICINA
A biomedicina forma profi ssionais generalistas, prontos para atuarem nas 
análises clínicas e demais áreas de atuação, com competência técnico-
científi ca para auxiliar na construção do conhecimento em todos os 
processos que envolvem as práticas educativas para a saúde. 
MERCADO DE TRABALHO
O campo de atuação profi ssional do biomédico é amplo, emergente e 
em transformação contínua, exigindo um profi ssional em aprendizagem 
constante (principalmente em nível de pós-graduação), desenvolvendo 
ações estratégicas para diagnóstico de problemas, encaminhamento 
de soluções e tomada de decisões, em Instituições de Ensino Técnico e 
Superior, Institutos de Pesquisa Públicos e Privados, Fundações, Autarquias, 
Organizações Não Governamentais, Indústrias, Consultorias e Assessorias.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O biomédico formado pelo UniBrasil terá uma ampla e sólida formação 
generalista, com conhecimento,  em especial, do organismo humano 
como um todo. Será capaz de  identifi car, classifi car e estudar os 
microorganismos causadores de enfermidades e pesquisar medicamentos 
e vacinas em busca da prevenção de doenças e epidemias, além de 
investigar as alternativas de tratamento.

A administração visa transformar o aluno em  um profi ssional útil em todos 
os segmentos dentro de sua competência,  independentemente do porte 
da empresa. Será um profi ssional preparado para trabalhar com gestão 
nas empresas, em bancos e instituições fi nanceiras, mercados de capitais 
e riscos, ou organizações públicas não governamentais. 
MERCADO DE TRABALHO
Administração pública e empresarial. Administração hospitalar, rural, 
bens e serviços etc. Comércio exterior. Sociedades com fi ns lucrativos 
ou não. Cooperativas. Marketing. Orçamento e fi nanças. Produção. 
Recursos humanos. Administração de informática. Programas e projetos 
de qualquer natureza.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O administrador formado pelo UniBrasil terá competência e habilidade 
sufi ciente para identifi car e defi nir problemas, equacionar soluções, 
pensar estrategicamente, introduzir alterações no processo produtivo, 
atuar antecipadamente e preventivamente, transferir e generalizar 
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 
processo da tomada de decisão, tornando o profi ssional capaz de uma 
ação imediata em meio aos problemas encontrados.

ADMINISTRAÇÃO

TEMPO DE 
DURAÇÃO

4
ANOS

CARGA
HORÁRIA

3400
HORAS

CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

NÃO

- BACHARELADO -

CARGA
HORÁRIA

3750
HORAS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

4
ANOS

- BACHARELADO -

E A D
- MODALIDADE -

E A D
- MODALIDADE -
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CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
A ciência contábil é a ciência que cuida das contas de uma empresa, por 
meio do controle das receitas, das despesas e lucros, podendo, ainda, ser 
responsável por auxiliar a traçar os planos de investimentos da empresa.  
MERCADO DE TRABALHO
O contador pode atuar como contador geral, contador de custos, contador 
público, auditor interno, auditor independente, analista, controler, perito 
judicial ou extrajudicial, consultor e outras formas mais, inclusive no serviço 
público, como fi scal de tributos, auditor de contas de entidades públicas 
e serviços afi ns. O contador é um profi ssional que tem um mercado de 
trabalho praticamente assegurado.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O contador formado pelo UniBrasil terá uma visão generalista, com 
conhecimento amplo em diferentes áreas da contabilidade e de 
conhecimentos correlatos, possibilitando, assim, adaptar-se com maior 
facilidade à especialidade a que pretenda se dedicar. 

CARGA
HORÁRIA

3400
HORAS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

4
ANOS

CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

NÃO

- BACHARELADO -

E A D
- MODALIDADE -

O design de interiores está diretamente ligado à arquitetura; seu trabalho 
é planejar espaços internos em comércios, residências ou indústrias. 
MERCADO DE TRABALHO
Escritórios especializados em design, escritórios de engenharia e arquitetura, 
empresas ligadas à área de interiores. 
PERFIL DO PROFISSIONAL
O  designer de interiores formado pelo UniBrasil terá domínio para elaborar, 
planejar e executar projetos de interiores, contemplando aspectos 
conceituais, funcionais, estéticos, técnicos, tecnológicos e econômicos.

DESIGN DE
INTERIORES

- TECNÓLOGO -

TEMPO DE 
DURAÇÃO

2
ANOS

CARGA
HORÁRIA

1800
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

E A D
- MODALIDADE -
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O bacharelado em educação física está ligado às tendências da área do 
bem-estar humano; o curso desenvolve competências voltadas à formação 
de um educador físico crítico, empreendedor e, sobretudo, promovedor de 
saúde, comprometido com a educação do corpo, aliando as práticas de 
saúde à educação, ao esporte e ao lazer.
MERCADO DE TRABALHO
A atuação profi ssional se dá em: academias; programas de atividades físicas 
para crianças, adolescentes, adultos, idosos, grupos especiais (gestantes, 
diabéticos, cardiopatas etc.); aplicação de exercícios compensatórios para 
funcionários de indústrias e do comércio, sercretarias e órgãos públicos; 
hotéis; condomínios e acampamentos; hospitais e SUS.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O educador físico formado pelo UniBrasil terá os conceitos, os 
procedimentos e as atitudes específi cas para atuar na área. Terá por 
objetivo promover a saúde das pessoas por meio da prática de atividades 
físicas, sendo aquele que irá acompanhar e orientar as pessoas durante a 
prática de esportes ou exercícios físicos. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
- BACHARELADO -

4
ANOS

CARGA
HORÁRIA

3440
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

TEMPO DE 
DURAÇÃO

E A D
- MODALIDADE -

ENGENHARIA
AMBIENTAL

- BACHARELADO -

A engenharia ambiental capacita para o desenvolvimento e a aplicação 
da tecnologia a fi m de   proteger e amenizar os danos causados pela 
ação do homem no meio ambiente, além da recuperação dos ambientes 
já contaminados ou degradados, atuando, assim, na preservação da 
qualidade da água, do ar e do solo, uma vez que seu mercado está 
voltado ao desenvolvimento econômico sustentável. 
MERCADO DE TRABALHO
Empresas de grande, médio e pequeno porte especializadas no ciclo de vida 
ambiental, controle de poluição, energia, geoprocessamento, planejamento 
e gestão ambiental, pesquisa, recuperação de áreas, recursos hídricos, 
resíduos sólidos, saneamento.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O engenheiro ambiental  formado pelo UniBrasil  estará apto a contribuir 
para que o desenvolvimento ocorra de forma ordenada, causando os 
menores impactos possíveis sobre os recursos naturais e sobre o meio 
ambiente.

CARGA
HORÁRIA

4100
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

5
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

E A D
- MODALIDADE -
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ENGENHARIA
MECÂNICA

- BACHARELADO -

A engenharia mecânica desenvolve pessoas capazes de executar e 
elaborar projetos, atuar na fabricação, operação e manutenção de 
máquinas, equipamentos e  qualquer sistema mecânico de maneira 
generalista. 
MERCADO DE TRABALHO
No mercado de trabalho, o engenheiro mecânico atua em diversas indústrias, 
entre elas, as de automóveis, aeronáutica, naval, metalúrgica, petroquímica, 
bancos, setor público, e, também, no ensino e na pesquisa.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O egresso do curso de engenharia mecânica formado pelo UniBrasil terá 
uma sólida e ampla formação técnica e científi ca, que o capacitará a 
apreender e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação 
crítica e criativa na identifi cação e resolução de problemas, com visão 
ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.

CARGA
HORÁRIA

4100
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

5
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

E A D
- MODALIDADE -

FONOAUDIOLOGIA
- BACHARELADO -

A fonoaudiologia se preocupa com a melhora da qualidade de vida do ser 
humano, tratando os aspectos relacionados a linguagem, audição, voz 
e funções do sistema estomatognático, como respiração, deglutição e 
mastigação. Mais recentemente, surgiu o campo de atuação na estética 
facial e, ainda, na realização de perícias técnicas e assessorias em casos 
de ações cíveis e criminais, além da possibilidade de atuação acadêmica 
como pesquisador científi co.
MERCADO DE TRABALHO
O profi ssional fonoaudiólogo pode atuar em clínicas e consultórios públicos, 
privados e fi lantrópicos, bem como em hospitais, maternidades, empresas, 
escolas, atendimentos domiciliares, asilos, entre outros. Além disso, a orientação 
de pais e professores, prestando consultoria e assessoria à equipe pedagógica 
na área da educação também faz parte do escopo de atuação do fonoaudiólogo. 
PERFIL DO PROFISSIONAL
O curso de graduação em fonoaudiologia do UniBrasil forma profi ssionais 
com atuação generalista, humanista, crítica e refl exiva, pautada em 
princípios éticos, capacitados para desenvolver suas atividades nas áreas 
de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. 

4
ANOS

CARGA
HORÁRIA

3600
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

TEMPO DE 
DURAÇÃO

E A D
- MODALIDADE -
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- TECNÓLOGO -

O curso superior de tecnologia em gestão fi nanceira capacita o profi ssional 
a cuidar das fi nanças da empresa em que atua, sendo responsável pela 
captação, organização e aplicação dos recursos da companhia. Uma 
de suas principais atividades é analisar os demonstrativos e créditos 
contábeis, os fl uxos de caixa e faturamentos.
MERCADO DE TRABALHO
O profi ssional poderá atuar nas seguintes áreas: empresas públicas 
e privadas; organizações sem fi ns lucrativos; mercados de capitais; 
empresas de economia mista; organizações não governamentais (ONGs); 
cooperativas; consórcios empresariais.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O tecnólogo formado pelo UniBrasil em gestão fi nanceira irá utilizar 
métodos, técnicas e conceitos econômico-fi nanceiros em sua rotina, 
sempre atento às mudanças econômicas e tecnológicas, objetivando 
a otimização de investimentos. O profi ssional também analisará 
demonstrações fi nanceiras e elaborará estudos de viabilidade.

GESTÃO 
FINANCEIRA

E A D
- MODALIDADE -

CARGA
HORÁRIA

1800
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

2
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

RECURSOS 
HUMANOS

- TECNÓLOGO -

E A D
- MODALIDADE -

O curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos 
torna o profi ssional capaz de cuidar da gestão de pessoas dentro das 
organizações. Atividades como desenvolvimento de plano de carreira, 
análise de estratégias institucionais, seleção e treinamento de pessoal 
fazem parte do escopo de trabalho do gestor de RH.
MERCADO DE TRABALHO
O gestor de recursos humanos poderá ocupar posições de trabalho em 
recrutamento e seleção, rotinas de departamento pessoal, treinamento e 
desenvolvimento (coaching e mentoring), benefícios e planejamento de 
carreira, e como profi ssional liberal em assessoria e consultoria.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O tecnólogo em gestão de recursos humanos formado pelo UniBrasil 
estará apto para aperfeiçoar, analisar, implementar e sugerir novos 
modelos de gestão de pessoas de forma responsável, assumindo riscos 
e inovando a área.
Será capaz de recrutar e selecionar pessoas, acompanhando 
e desenvolvendo cargos e salários, oferecendo treinamentos e 
desenvolvimento a partir de avaliações de desempenho, rotinas de 
pessoal, benefícios, gestão de carreiras, planejando e gerenciando as 
diferentes áreas de gestão de pessoas. 

CARGA
HORÁRIA

1800
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

2
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO



www.unibrasil.com.br 8 

- BACHARELADO -

CARGA
HORÁRIA

3500
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

4
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

NUTRIÇÃO
A nutrição é uma área com perspectivas muito promissoras, especialmente 
nos dias de hoje, devido ao apelo midiático, cada dia mais forte, voltado 
para o resgate da alimentação saudável. Em busca de fi delização, os 
donos de restaurantes estão cada vez mais preocupados em oferecer 
pratos equilibrados e cardápios variados; além disso, há solicitação de 
profi ssionais de nutrição na medicina, em especial nas áreas de cardiologia 
e endocrinologia, em que a dieta tem um papel relevante no sucesso do 
tratamento, tornando o nutricionista um grande aliado dos médicos.  
MERCADO DE TRABALHO
O nutricionista está apto a atuar na alimentação e nutrição, seja individual ou 
coletiva, e este é o principal foco da profi ssão. O nutricionista é o profi ssional 
responsável pela coordenação e orientação da produção de refeições em 
bares, restaurantes, cozinhas industriais e refeitórios. 
PERFIL DO PROFISSIONAL
O nutricionista formado pelo UniBrasil terá uma grande capacidade de 
dedicação e entrega em sua atuação profi ssional, uma vez que faz parte 
da rotina do nutricionista estar sempre voltado ao bem-estar e à qualidade 
de vida dos outros. 

E A D
- MODALIDADE -

PEDAGOGIA
- LICENCIATURA -

O curso superior de licenciatura em pedagogia tem como objetivo formar 
um profi ssional capaz de entender os princípios e métodos de ensino, a 
administração de escolas e a condução dos assuntos educacionais.
MERCADO DE TRABALHO
O profi ssional poderá atuar em instituições de ensino, públicas ou privadas, 
como professor, com oportunidades de trabalho também na área de gestão 
escolar e na consultoria pedagógica em empresas.
PERFIL DO PROFISSIONAL
O licenciado em pedagogia pelo UniBrasil será um profi ssional capaz 
de ensinar, tanto no âmbito escolar como em espaços não escolares, 
assim como de investigar, refl etir, gerar conhecimento e gerir variáveis 
relacionadas à atividade docente, sempre pautando suas atividades na 
ética e na solidariedade, como ser humano, cidadão e profi ssional.

E A D
- MODALIDADE -

CARGA
HORÁRIA

3600
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

4
ANOS

TEMPO DE 
DURAÇÃO
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- TECNÓLOGO -

PROCESSOS
GERENCIAIS
O curso superior de tecnologia em processos gerenciais tem por 
objetivo principal capacitar o profi ssional a trabalhar diretamente com as 
atividades de logística, vendas e gerenciamento das ações de marketing 
das empresas, preparando-o para gerir instituições públicas e privadas, 
em diferentes segmentos de mercado.
MERCADO DE TRABALHO
O graduado em processos gerenciais poderá ocupar posições de trabalho 
nas áreas administrativa, contábil, fi nanceira, recursos humanos, marketing 
e vendas, entre outras, de micro, pequenas e médias empresas, bem como 
consultorias e assessorias, ou até mesmo como profi ssional autônomo, e 
atuar em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.
PERFIL DO PROFISSIONAL
Com o curso de tecnologia em processos gerenciais do UniBrasil, o 
profi ssional adquirirá conhecimentos sufi cientes para atuar como gestor, 
participando ativamente e de forma fundamentada no processo de tomada 
de decisões da empresa ou do seu próprio negócio, agindo com efi ciência 
e proporcionando lucratividade.

E A D
- MODALIDADE -

TEMPO DE 
DURAÇÃO

2
ANOS

CARGA
HORÁRIA

1800
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

www.unibrasil.com.br 9 
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- ESPECIALISTA -

EAD E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS

O mercado de educação a distância cresce cada vez mais no Brasil e, 
com isso, há uma grande e real demanda por profi ssionais capacitados e 
especializados na área, para que possam oferecer maior qualidade a seu 
público.
Com isso, a Pós-Graduação em EaD e as Novas Tecnologias Educacionais 
do UniBrasil tem o objetivo de capacitar o profi ssional para compreender 
os fenômenos das inovações no ambiente externo das empresas, bem 
como ao saber referente à estrutura, à dinâmica e aos recursos modernos 
da multimídia aplicáveis na educação a distância.
MERCADO DE TRABALHO
O egresso poderá atuar em diversos setores da educação a distância.

E A D
- MODALIDADE -

TEMPO DE 
DURAÇÃO

12
MESES

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

ENFERMAGEM 
DO TRABALHO

- ESPECIALISTA -

E A D
- MODALIDADE -

O curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho do UniBrasil 
proporciona ao profi ssional capacidades estratégicas necessárias ao 
enfermeiro do trabalho. Trata-se de um profi ssional responsável e 
atuante na promoção à saúde dos empregadores, na prevenção de 
doenças ocupacionais e distúrbios à saúde do trabalhador, no aumento 
de produtividade, no controle de afastamentos por atestados médicos e 
na prestação de demais serviços inerentes à enfermagem, participando 
também em campanhas relacionadas a higiene, medicina, segurança do 
trabalho, fatores de insalubridade, coleta de dados sobre situações de 
risco e da família do trabalhador.
MERCADO DE TRABALHO
O egresso poderá atuar em empresas, hospitais, clínicas, secretarias de 
saúde estaduais e municipais.

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

12
MESES

TEMPO DE 
DURAÇÃO
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GESTÃO 
EDUCACIONAL

- ESPECIALISTA -

E A D
- MODALIDADE -

O curso de Pós-Graduação EAD em Gestão Educacional do UniBrasil 
propicia a articulação entre uma base teórica e a capacidade de refl exão 
sobre a prática educativa, de modo a conferir ao especialista a capacidade 
de atuar, com autonomia, no âmbito da gestão escolar, ou seja, no 
planejamento educacional, na proposição de referencial curricular, na 
avaliação do trabalho pedagógico e na elaboração de um projeto político-
pedagógico que permita mostrar o contexto educacional a partir de 
seus fundamentos econômicos, políticos, socioculturais, psicológicos e 
antropológicos. 
MERCADO DE TRABALHO
O egresso poderá atuar na educação infantil, no ensino fundamental e no 
ensino médio, seja em instituições públicas ou privadas. Contudo, o curso 
qualifi ca profi ssionais para atuar na função de coordenação pedagógica, 
aprofundando os conhecimentos adquiridos na graduação no que diz 
respeito à atuação na organização e coordenação do trabalho pedagógico.

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

12
MESES

TEMPO DE 
DURAÇÃO

- ESPECIALISTA -

O curso de MBA Executivo em Gestão de Negócios do UniBrasil foi 
elaborado tendo em vista as necessidades competitivas das organizações 
no que tange à gestão de empresas que querem inovar no mercado. O curso 
oferece conhecimentos para o desenvolvimento de uma visão gerencial 
profi ssional e mercadológica, fornecendo também ferramentas para a 
aquisição de habilidades diferenciadas necessárias ao gerenciamento de 
negócios. 
MERCADO DE TRABALHO
O campo de atuação do especialista é amplo e está em constante 
crescimento, abrangendo todas as empresas de pequeno, médio e grande 
portes que desejam inovar em seus produtos, serviços e gestão.

E A D
- MODALIDADE -

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA

TEMPO DE 
DURAÇÃO

12
MESES
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MBA EM GESTÃO 
PESSOAS

- ESPECIALISTA -

E A D
- MODALIDADE -

 As pessoas constituem o principal ativo de uma organização e, por isso, 
é necessário tornar as organizações mais conscientes e atentas em 
relação aos seus colaboradores. O curso de MBA em Gestão Pessoas do 
UniBrasil permite ao profi ssional alcançar maiores e melhores resultados 
ao administrar pessoas com qualidade, o que diferencia uma empresa 
dos seus concorrentes. Isso porque ao escolher as pessoas certas para 
exercer cada função, o empreendimento torna-se mais efi caz e produtivo, 
ganhando melhorias capazes de alavancar os negócios positivamente. 
Portanto, uma boa gestão de pessoas é indispensável ao sucesso 
empresarial.
MERCADO DE TRABALHO
O campo de trabalho do especialista abrange todas as empresas de 
pequeno, médio e grande portes que desejam inovar no planejamento e na 
gestão de pessoas.

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

12
MESES

TEMPO DE 
DURAÇÃO

- ESPECIALISTA -

PSICOPEDAGOGIA 
CLÍNICA, 
INSTITUCIONAL
E HOSPITALAR
O curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica, Institucional 
e Hospitalar do UniBrasil tem como objetivo capacitar profi ssionais 
para atuar no campo da Psicopedagogia, por meio de uma formação 
interdisciplinar, refl exiva e participativa. Desenvolve competências e 
habilidades que permitem ao profi ssional da área compreender as 
complexidades do processo de aprendizagem, por meio da observação 
e análise de situações de difi culdades de aprendizagem, promovendo 
qualidade na construção do aprendizado, seja de alunos ou professores. 
MERCADO DE TRABALHO
O egresso poderá atuar em empresas, hospitais, clínicas, secretarias de 
saúde estaduais e municipais.

E A D
- MODALIDADE -

TEMPO DE 
DURAÇÃO

18
MESES

CARGA
HORÁRIA

600
HORAS

CONTEMPLA 

ATIVIDADE
PRÁTICA
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- ESPECIALISTA -

O curso de Pós-Graduação em Personal Training e Treinamento Funcional 
do UniBrasil visa oferecer ao aluno os conhecimentos específi cos de uma das 
principais áreas em Educação Física, fundamental ao trabalho de personal 
trainer. Objetiva proporcionar aos alunos conhecimentos sobre como uma 
avaliação é importante no delineamento do programa de treinamento e como 
pode ser utilizada no marketing pessoal do personal trainer, aprofundar os 
fundamentos de ciências básicas, como cinesiologia, biomecânica e fi siologia 
do exercício, para servirem de alicerce na prescrição de exercícios, expor as 
mais atualizadas informações sobre treinamento e seus diversos pilares, como 
o treinamento de força, o treinamento funcional e o treinamento aeróbio e suas 
aplicações ao condicionamento físico, além de preparar os profi ssionais para se 
diferenciarem no mercado e valorizarem seu trabalho.
MERCADO DE TRABALHO
O egresso poderá atuar em clubes desportivos, academias, centros de 
treinamentos e outros espaços que visam ao aprimoramento das pessoas 
por meio do treinamento esportivo, seja para a prática esportiva visando ao 
lazer, seja  para a participação em competições de alto nível.
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- ESPECIALISTA -

E A D
- MODALIDADE -

O curso de MBA em Planejamento e Gestão Estratégica do UniBrasil 
capacita o profi ssional para atuar na administração pública gerenciando 
o planejamento como uma atividade que permite vincular os meios e 
os fi ns, com a habilidade de projetar regras organizacionais, distribuir 
funções e, principalmente, buscar atender as necessidades da sociedade 
com efi ciência. Sendo assim, o curso qualifi ca e introduz o profi ssional ao 
estudo teórico e prático da administração, da governança, da estratégia e 
do planejamento. 
MERCADO DE TRABALHO
O especialista poderá atuar em toda a abrangência organizacional, seja ela 
privada ou pública, como gerente, supervisor, coordenador ou assessor, 
entre outros.

CARGA
HORÁRIA

360
HORAS

NÃO
CONTEMPLA 
ATIVIDADE
PRÁTICA

12
MESES

TEMPO DE 
DURAÇÃO



www.unibrasil.com.br 15 

- ESPECIALISTA -

MARKETING

O curso de Pós-Graduação em Marketing do UniBrasil oferece ao 
profi ssional uma qualidade de percepção gerencial, por meio de uma visão 
mercadológica direcionada à estratégia e à inovação do mercado, a fi m de 
atender organizações que necessitem de gestores com conhecimentos de 
marketing, estratégias e inovação. 
MERCADO DE TRABALHO
O especialista poderá atuar em toda a abrangência organizacional, seja ela 
privada ou pública, como gerente, supervisor, coordenador ou assessor, 
entre outras funções.

E A D
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