É... Chegou a hora do vestibular e não dá mais pra fugir,
não é mesmo? E aí vem o medo, a ansiedade, a tensão e a
angústia. Além disso tudo, ter que pensar no futuro, nos
sonhos. Essa publicação é pra você que está vivendo esse
turbilhão de emoções e precisa vencer mais essa etapa e
seguir um novo caminho.
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A gente sabe que você vive essa fase de questionamentos, pois definir seu futuro é tão difícil quanto olhar para
o desconhecido. Por isso, nesta revista, você vai poder
pesquisar, se orientar e fazer a opção por uma profissão.
Muitos alunos chegam a essa fase sem uma definição clara
da profissão e, por isso, esta publicação auxilia na escolha
da sua área de interesse, levando em conta o dia a dia na
Universidade, habilidades e atuação no mercado.
A Univás oferece 27 possibilidades reais para realização
dos seus sonhos. Lembrando que nossa Universidade elevou a qualidade ensino, na cidade e região. Ao longo de
sua trajetória de 50 anos, formou mais de 10 mil profissionais habilitados e capacitados para o mercado de trabalho.
É... Chegou a hora e não dá mais pra fugir, não é mesmo?
Agora é hora de confiar, acreditar em si mesmo. Não fique na defensiva. Faça acontecer! Seu futuro está aqui na
Univás!
Boa leitura!
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Estrutura

Unidades Central (à esq.) e Fátima (à dir.)

Na Univás, o aluno encontra infraestrutura de qualidade, com
salas amplas, lousas interativas, climatizadores, bibliotecas com
rico acervo e laboratórios de estudo e informática que fazem
toda a diferença para formação dos acadêmicos em todas as
áreas.

A Universidade possui duas unidades e um dos diferenciais da
Univás é o Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), que,
como Hospital Escola, constitui um centro de excelência em
formação profissional, pois mantém programas de Residência
Médica e Estágios em diversas especialidades de saúde.

Na área esportiva oferece um ginásio poliesportivo, quadras
abertas e campo de futebol, que facilitam a preparação dos acadêmicos. Além disso, nesse espaço, podem também usufruir de
uma vasta área, com árvores e praças ao ar livre, favorecendo o
relacionamento interpessoal.

A Univás oferece programas de iniciação e incentivo à pesquisa, tanto internos quanto externos. O corpo docente da
Univás é constituído de professores que são, em sua maioria,
doutores, mestres e especialistas.

Cada curso tem sua forma própria de utilização dos laboratórios, seguindo suas diretrizes e procedimentos. Os laboratórios de informática da Unidade Fátima oferecem horários de
acesso livre ao aluno que deseja utilizá-los para pesquisa e trabalhos acadêmicos.

Hospital das Clínicas Samuel
Libânio, o maior Hospital Escola
do sul de Minas

A Univás também conta com um espaço virtual de Educação à
Distância. Esta inovação permite uma maior aproximação entre
a Universidade, alunos e a população. Nossa responsabilidade é
preparar profissionais para o mercado de trabalho e formar cidadãos para uma sociedade melhor.

Campo de futebol e Ginásio

Laboratório Multidisciplinar

Laboratório de Habilidades Médicas e Simulação Realística

Laboratório de Informática

Laboratório de Gastronomia e Nutrição

Laboratório de Aptidão Física e Performance Humana

Laboratório de Fitoterapia

Biblioteca da Unidade Fátima
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HUMANAS

Jornalismo
O jornalismo mudou e as exigências por um novo perfil profissional também. Com a revolução digital, o campo de trabalho
para o jornalista se multiplicou em várias frentes. De olho nesta
realidade, o curso de Jornalismo da Univás prepara profissionais
para atuar num contexto de mutação tecnológica constante,
no qual, o ambiente é regido pela convergência dos meios de
comunicação. Assim, as disciplinas oferecidas pelo curso, além
de fornecer fundamentos teóricos e técnicos especializados,
privilegiam o domínio das linguagens midiáticas, utilizadas nos
processos de produção jornalística nos diferentes meios tecnológicos de comunicação. O curso oferece disciplinas práticas
desde o primeiro período e laboratórios para o aperfeiçoamento técnico do acadêmico, tais como: rádio, TV, fotojornalismo,
webjornalismo, multimídia, produção de conteúdo, jornalismo
impresso e assessoria de imprensa. Nesse novo formato, o meio
digital exige formação e conhecimento das ferramentas multimídias. Nele, o bacharel entenderá, além dos meios tradicionais,
a linguagem da internet e das redes sociais.
Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Atuação Profissional
A forte demanda por conteúdo de qualidade e o interesse público impulsionam a carreira jornalística. As oportunidades estão
em portais, jornais, revistas, rádios, TVs abertas ou por assinatura, produtoras de conteúdo audiovisual, assessorias de comunicação, comunicação corporativa e sites de empresas, produção
de conteúdo (impresso ou web), redação e monitoramento de
redes sociais. O mercado de jornalismo comporta também editores, infografistas, fotojornalistas e cinegrafistas, especialistas
em conteúdo para redes sociais, gerentes de dados, produtores, escritores de não ficção, documentaristas, comentaristas e
correspondentes internacionais.

Duração:
8 semestres

Publicidade e Propaganda
O profissional de Publicidade e Propaganda da Univás possui
inúmeras possibilidades de atuação profissional, pois o curso possui uma grade de disciplinas antenadas com o mercado
competitivo. Além de atender as exigências do MEC, prepara
o estudante para estratégias em redes sociais, varejo, mercado político com práticas em agências de publicidade e atuação
empresarial. Conta também com a Agência Experimental Carijó
e com o Laboratório de Ponto de Venda para treinamento dos
alunos para o mercado profissional e de eventos periódicos que
reúnem cursos e palestras com profissionais de capacidade com
conhecimento regional e nacional. Além disso, desenvolve vários projetos de extensão junto à comunidade.
nhas institucionais, promocionais e político, além de despertar
o conhecimento em arte, cinema e produção. Isso faz com que
o profissional formado esteja apto para atuar em várias frentes
de comunicação.

Atuação Profissional
O Sul de Minas é notadamente uma região que cresce com números econômicos extraordinários. Cada vez mais empresas
instalam-se na região fazendo com que a contratação de profissionais de publicidade, propaganda e marketing cresça a cada
ano. A demanda existe, o mercado vem se desenvolvendo e os
profissionais formados pela Univás têm tido bom grau de aproveitamento em nossa região. O curso agrega conhecimentos
em criação publicitária, atuação como planejador de campa6

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
72

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

LICENCIATURAS

Artes Visuais
O curso de Artes Visuais é destinado à formação de professores
habilitados e capazes de elaborar e organizar conteúdos teóricos e práticas de ensino e aprendizagem das Artes Visuais de
forma dinâmica. A Univás tem como preocupação desenvolver
no aluno uma capacidade analítica, crítica, criativa, interdisciplinar e humanística, nos segmentos de ensino oficial público
e privado, nos ensinos fundamental e médio bem como de museus, ONG e instituições culturais.
O curso abrange as técnicas tradicionais, experimentais e inovadoras, contribuindo, dessa forma, com o aguçamento da sensibilidade artística/ estética voltada para a arte e a educação.
Mas, principalmente, dotando o aluno de conhecimentos que
o ajudarão a atingir a plena capacitação profissional. O curso
de Licenciatura em Artes Visuais forma docentes que atuarão
no ensino de artes visuais, nas escolas dos níveis fundamental
e médio. Alicerçado em uma tríade conceitual e prática, que se
traduz em três verbos – inovar, formar e investigar –, o curso se
volta para o desenvolvimento de atitudes, valores, sensibilidades e conhecimentos que propiciarão as bases para a formação
do docente em artes visuais.

Atuação Profissional
O mercado para o profissional formado em Artes Visuais é diversificado. Há oportunidades em museus, ateliês, centros e
institutos culturais, fundações, ONGs e OSCIPs, como também
na área de pesquisa, curadoria e crítica de arte, além de lecionar
em escolas públicas e particulares.
Modalidade:
Licenciatura

Período:
Noturno

Vagas:
40

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

História
O curso de História da Univás conta com professores, mestres
e doutores qualificados nos melhores programas de pós-graduação do país. Oferece incentivo à pesquisa desde o primeiro semestre. Conta com laboratórios dedicados à formação do
historiador (Fotografia e Memória, História Oral, Documentos
Cartoriais), estágio e monitorias (mediante seleção e disponibilidade de vagas remuneradas e/ou voluntárias). É um dos cursos
mais antigos da Univás e foi avaliado com nota 4 pelo MEC. Seus
professores e alunos produzem e publicam suas pesquisas, participando de eventos científicos no Brasil e exterior.
Tem um olhar histórico e político além do desejo de conhecer a
História além do tradicionalismo.

Atuação Profissional
O licenciado em História é o profissional apto a exercer o magistério nesta área, com capacidade de observar e interagir com a
realidade social das mais diversas maneiras, seja através dos ensino, dos trabalhos de arquivo, da memória, do patrimônio, da
pesquisa e da extensão. O professor de História tem o compromisso social com a educação, com a pesquisa e com a extensão.
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Modalidade:
Licenciatura

Período:
Noturno

Vagas:
40

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

LICENCIATURAS

Letras
O novo formato do curso de Letras da Univás atende à demanda de mercado por profissionais da linguagem em diversos
campos, como: em âmbito local, regional e internacional, bem
como as necessidades atuais da educação. Forma profissionais
preparados para atuar em diferentes áreas que envolvem o trabalho cuidadoso e reflexivo com a linguagem. O curso forma
profissionais com autonomia para endereçar e solucionar questões postas pela sociedade atual, além de oferecer dupla licenciatura, formando professores de Português, Inglês e Literatura,
em suas várias especificidades, capacitados para atuar tanto no
ensino fundamental como no médio.

formulação e gestão de políticas educacionais; na legendagem;
no processamento computacional de linguagem; na escrita de
roteiros fílmicos, televisivos, radiofônicos etc.; na escrita de biografias e de livros didáticos. O licenciado ainda pode atuar como
lexicógrafo, tradutor juramentado, intérprete, escritor, poeta,
dramaturgo e leitor em Programas de Leitorado; como consultor ou assessor na esfera pública ou privada; como cientista da
linguagem, dentre outras atuações.

Atuação Profissional
O curso de Letras da Univás oferece uma formação consistente e diversificada, com o objetivo de possibilitar a atuação do
licenciado em diferentes quadros profissionais: no ensino fundamental, médio e superior e em cursos diversos; na pesquisa;
na extensão comunitária; na elaboração, editoração e revisão
de textos jornalísticos, publicitários, literários, corporativos,
científicos, midiáticos, técnicos, administrativos, jurídicos, etc.;
na revisão e tradução de textos, livros, programas e jogos; na

Modalidade:
Licenciatura

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

Pedagogia
O curso de Pedagogia da Univás é um dos mais antigos da instituição. Criado em 1972, prepara seus alunos para a docência
na Educação Infantil nos anos iniciais do Ensino Fundamental e
nas disciplinas pedagógicas para a formação de professores em
nível médio, assim como para a participação nas atividades de
gestão de processos educativos.
Na Univás, a profissão do pedagogo vem incorporando ao longo do tempo, práticas inovadoras e dinâmicas no campo educacional, que têm sido cada vez mais valorizadas. Seu papel está
em alta e é decisivo para que as sociedades atinjam o objetivo
principal: formar pessoas capacitadas, cultas, bem informadas,
críticas, criativas e empreendedoras, conscientes da importância do exercício da cidadania.
Modalidade:
Licenciatura

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Atuação Profissional
Nas demais organizações da sociedade, o pedagogo está qualificado para exercer atividades de caráter educacional em empresas industriais e comerciais; hospitais, clínicas e organizações
de recrutamento de pessoal; organizações sociais e religiosas,
igrejas, ONGs, associações e sindicatos, entre outras. Com isso
percebe-se que o mercado de trabalho é amplo, abrangendo
todas as ações educativas.

Duração:
8 semestres
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SAÚDE / BIOLÓGICAS

Ciências Biológicas
Para a Univás, a formação profissional nas Ciências Biológicas é
uma opção de vida, pois o biólogo estuda todas as formas de
vida, macroscópica ou microscópica. Ele pesquisa a origem, a
evolução, a estrutura e o funcionamento dos organismos. Analisa as relações entre os diversos seres, entre eles e o meio ambiente. O vasto campo de estudos na graduação permite que,
depois de formado, o profissional siga caminhos diversos, conforme seu interesse. Da pesquisa com células-tronco ao trabalho ambiental, a carreira do biólogo é abrangente e promissora,
em razão, especialmente, da crescente preocupação, em nível
mundial, com o meio ambiente. A atuação desse profissional é
ainda fundamental na descoberta de aplicações de organismos
na medicina, no desenvolvimento de medicamentos e na indústria, em áreas de fabricação de bebidas e de alimentos. Sua formação também permite desenvolver ações educativas em museus, unidades de conservação, ONGs, empresas e escolas. Com
pós-graduação, está habilitado a dar aulas no Ensino Superior.
Modalidade:
Licenciatura/
Bacharelado
Vagas:
60

Período:
Noturno

Atuação Profissional
O biólogo licenciado também está apto a dar aulas de biologia
no ensino Médio e no Fundamental, além de poder atuar como
educador ambiental ou docente de ciências. O bacharel em
Ciências Biológicas é um profissional apto para atuar nos mais
variados campos, notadamente e pesquisa, projetos, análises,
perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outras atividades profissionais nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde e Biotecnologia e Produção.

Duração:
8 semestres

Local:
Unid. Fátima

Educação Física
O curso de Educação Física da Univás carrega em toda sua história a qualidade e experiência que o levam a ser uma referência no
Sul de Minas e em todo o Estado. Desde sua implantação, vem
formando profissionais altamente preparados para o mercado
de trabalho. Possui um corpo docente com amplo conhecimento e qualificação. O curso também oferece uma infraestrutura
adequada, fazendo dele um dos mais procurados da região.
Atuação Profissional
Atualmente, a Educação Física é reconhecida como uma profissão fundamental no que se refere ao auxílio de prevenção de
doenças, promoção do bem-estar e da cidadania, o que propicia um amplo mercado de trabalho. O curso agrega ao futuro
profissional ser uma pessoa de formação reflexiva, que percebe
os anseios da sociedade em que está inserido com uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico,
na reflexão filosófica e na conduta ética.
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Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
90

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

SAÚDE / BIOLÓGICAS

Enfermagem
O curso de Enfermagem da Univás está no mercado há mais de
20 anos. Além da estrutura oferecida ao aluno, conta com um
quadro de professores qualificados. A universidade também
mantém convênios com outras instituições e tem o privilégio
de capacitar o aluno na prática através de seu Hospital Escola, o
Hospital das Clínicas Samuel Libânio, o maior da região do Vale
do Sapucaí. Isso permite ao aluno a oportunidade de atuar na
promoção, prevenção e recuperação de pacientes durante o
seu aprendizado.
sendo peça-chave nas melhorias que ocorrem na área da saúde
e na vida da população.

Atuação Profissional
O curso de Enfermagem da Univás agrega ao aluno a confiança
e autonomia para atuar nessa profissão, que está entre as cinco
primeiras em nível de empregabilidade no mercado de trabalho.
Na Enfermagem, o profissional pode mostrar suas habilidades
e competências, aumentando sua participação na sociedade e

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Central

Duração:
10 semestres

Farmácia
O curso de Farmácia da Univás tem como objetivo a formação
do Farmacêutico Generalista, voltado para o medicamento e inserido no contexto da assistência integral à saúde. Na formação
do profissional estão contemplados os aspectos relacionados ao
estudo do medicamento: pesquisa, produção, comercialização,
dispensação e vigilância de sua ação farmacológica. Também
abrange a formação social do farmacêutico como profissional
da saúde, habilitado a atuar nas áreas de análises clínicas e toxicológicas, no controle de qualidade na indústria de alimentos,
na indústria de medicamentos e cosméticos. Um grande diferencial do curso de Farmácia da Univás é o Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), Hospital Escola que funciona como
campo para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem. O currículo prepara os futuros farmacêuticos para atuação
em ambiente hospitalar como Farmácia Hospitalar e Laboratório de Análises Clínicas.

farmácias na manipulação de medicamentos e cosméticos; atuar em hospital, como responsável pela farmácia interna ou em
uma equipe multidisciplinar de saúde; atuar em Laboratórios de
Análises Clínicas; ser fiscal sanitarista de serviços de inspeção de
medicamentos em órgãos públicos como Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde, Secretarias de
Saúde; trabalhar com consultoria, auxiliando empresas na legislação relacionada à vigilância sanitária; atuar como pesquisador
em centros de pesquisa, universidades e indústrias farmacêuticas.

Atuação Profissional
Hoje, a profissão tem mais de 70 atividades regulamentadas
pelo Conselho Federal de Farmácia. O profissional de Farmácia
realiza diversas funções relacionadas ao uso e à orientação na
dispensação de medicamentos. Como farmacêutico é possível
ser gerente ou técnico responsável pelo controle de qualidade pela produção de medicamentos, pelo desenvolvimento
de novos fármacos e formulações em indústrias farmacêuticas;
ser responsável técnico em drogarias e farmácias; trabalhar em
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Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
70

Local:
Unid. Central

Duração:
10 semestres

SAÚDE / BIOLÓGICAS

Fisioterapia
O curso de Fisioterapia da Univás possui uma estrutura de qualidade, com professores qualificados, além de linhas de pesquisa
bem estruturadas que facilitam o aluno a ingressar no mundo
científico. Possui também um projeto pedagógico que propicia
formação ampla e atual, habilitando o profissional a atuar em
diversas áreas clínicas de especialidades do Fisioterapeuta, em
todos os níveis de complexidade e, principalmente, atender as
necessidades de saúde da população. Na Univás, o aluno encontra infraestrutura específica para o curso, laboratórios e espaços
para as práticas clínicas multidisciplinares como, por exemplo, o
Hospital Escola, Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que possibilita o desenvolvimento de atividades conjuntas com os demais
cursos da instituição, aproximando o aluno da realidade que
encontrará no mercado de trabalho em seu dia a dia profissional. Somado a tudo isso, o curso também é referência na organização de eventos científicos na macrorregião do Sul de Minas,
com fóruns, simpósios, jornadas, ciclo de palestras, encontros
de iniciação científica e congressos. O curso de Fisioterapia na
Univás, desde 2002, se consolidou pela qualidade de formação
oferecida confirmada pelas avaliações do MEC e pelo sucesso
profissional de seus egressos.
Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Central

Atuação Profissional
O Fisioterapeuta deve estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em
nível individual quanto coletivo, assegurando que sua prática
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de propor soluções.
O profissional deve estar concentrado em estudar para executar
a Fisioterapia dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética e da bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico,
mas sim com a resolução do problema, tanto em nível individual
como coletivo, de acordo com as necessidades que cada situação apresenta.

Duração:
10 semestres

Medicina
O curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas Doutor
José Antônio Garcia Coutinho foi criado no ano de 1968, sendo
o primeiro curso da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás).
Considerado um dos melhores cursos do país, todos os anos
atrai milhares de vestibulandos que buscam realizar o sonho de
ser médico. A qualidade e excelência no ensino médico são legados de uma história compromissada com o ser humano e a
sociedade. O curso de Medicina foi avaliado pelo MEC com nota
4. A Univás oferece estrutura para o estudante de Medicina,
através do seu Hospital Escola, o Hospital das Clínicas Samuel
Libânio, que é referência em saúde em Minas Gerais, atendendo mais de 200 cidades no entorno de Pouso Alegre. O quadro
de professores do curso de Medicina da Univás é composto por
mestres e doutores na sua maioria; profissionais atuantes na
área médica nas mais diversas especialidades.

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Integral

Vagas:
70

Local:
Unid. Central

Atuação Profissional
O médico deve ser um profissional capacitado não apenas para
oferecer tratamento, mas ter como diferencial o cuidar bem do
paciente. O estudante do Curso de Medicina da Univás encontra
um ambiente que desenvolve uma prática reflexiva e humanística e promove o ser humano em consonância com suas funções
de ensino, pesquisa e extensão, inspiradas nos princípios e fins
da educação nacional.

Duração:
6 anos
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SAÚDE / BIOLÓGICAS

Nutrição
Dentro de sua tradição, na área da saúde, contando com um
hospital escola de referência nacional, a Univás desenvolve,
para o curso de Nutrição, um projeto pedagógico que permite
uma formação ampla do nutricionista, capacitando-o a atuar em
várias frentes de trabalho, como a Nutrição Social, que permite atuar em programas de alimentação e vigilância sanitária em
diversas entidades; a Nutrição Clínica, para atuar em consultórios, hospitais, postos de saúde; os serviços de alimentação, em
empresas e instituições e ainda em outras áreas como o Marketing de Alimentação e Nutrição e a Nutrição Esportiva. Em sua
estrutura, o curso conta com laboratórios específicos e corpo
docente altamente qualificado.

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Central

Atuação Profissional
O profissional de Nutrição é aquele apto ao planejar, organizar,
dirigir, supervisionar e avaliar serviços de alimentação, nutrição
e estudos dietéticos. É capaz também de auditar e prestar consultoria e assessoria em nutrição e dietética, assistência e educação nutricional à coletividades de indivíduos, assistência em
hospitais e a outras instituições. Também é facultado ao profissional de Nutrição a atuação no ensino superior, em cursos de
graduação em Nutrição e afins.

Duração:
8 semestres

Psicologia
O curso de Psicologia da Univás se baseia em uma proposta curricular atualizada e adaptada aos avanços científicos e mudanças
socioculturais, o que permite formar profissionais aptos a prestarem serviços com padrão de qualidade e princípios éticos. O
curso oferece, desde o início, incentivo à vivência da profissão
por meio de estágios de observação e prática, direcionados à
comunidade e também em seus laboratórios com tecnologia
de ponta, como Laboratório de Avaliação Psicológica, Laboratório de Psicologia Experimental, Aconselhamento Psicológico
e Centro de Atendimento Psicológico. O curso de Psicologia
está inserido na área de Humanas e conta com corpo docente
composto por Mestres e Doutores formados em universidades
renomadas do Brasil. Mais do que um currículo que contempla
as exigências do MEC, oferece uma formação abrangente, com
especial foco para a área de saúde, o que é amplamente enfatizado em nossos campos de estágio. Temos, principalmente, um
olhar voltado para o movimento dinâmico da sociedade e suas
necessidades.

ao aluno subsídios para empreender sua carreira com sucesso.
O campo de atuação do psicólogo é amplo, abrangendo áreas
como a da Saúde, Organizações, Educação, Jurídica, Comunitária, Esportes, Economia e Consumo, lidando com diferentes
populações e manejando diferentes questões.

Atuação Profissional

Modalidade:
Bacharelado/
Licenciatura

A metodologia utilizada no curso de Psicologia da Univás possibilita a formação de profissionais com diferencial competitivo e
ampla visão dos fenômenos biopsicossociais, além de garantir

Vagas:
60
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Período:
Matutino
Local:
Unid. Central

Duração:
10 semestres

GESTÃO

Administração
O curso de Administração da Univás forma profissionais empreendedores em cargos de liderança como diretores, gerentes e
empresários. A Univás tem como preocupação desenvolver no
aluno uma capacidade analítica e crítica, incentivando-o à criatividade. Por isso, a grade curricular é sempre alinhada às necessidades e oportunidades mercadológicas. O corpo docente,
formado por profissionais altamente especializados é composto
de professores atuantes no mercado, que levam para a sala de
aula a experiência adquirida ao longo de sua carreira profissional.
biente organizacional, fica cada vez mais evidente que as pessoas precisam estar preparadas para darem respostas que não
se expressam somente pela sua capacidade técnica, mas, principalmente, pelas suas atitudes e comportamentos diante dos
desafios oriundos do atual ambiente de negócios. Este preparo
cabe ao profissional da administração, já que é inerente à sua
atuação, o trato com as pessoas e seu desenvolvimento no ambiente de trabalho.

Atuação Profissional
O administrador formado pela Univás é um profissional com formação humanística e técnica, capacitado a influenciar de forma positiva os processos de mudanças, tanto no que se refere
a alterações estruturais, quanto ao processo administrativo e ao
comportamento das pessoas. O mercado para esse profissional
consiste em atividades na iniciativa pública e privada, consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza,
segmento empreendedor e instituições de ensino. O administrador necessita ser um profissional ativo, empreendedor, com
postura criativa, aberto a novas ideias, catalisador de mudanças
e consciente de sua atualização profissional. Além disso, no am-

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
140

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

Ciências Contábeis
O Curso de Ciências Contábeis, da Univás, NOTA 4 atribuída
pelo MEC, há 15 anos forma Bacharéis em Ciências Contábeis –
o Contador. É estrelado pelo Guia do Estudante da Editora Abril,
desde 2010, com três e quatro estrelas. O curso destaca-se pela
formação de profissionais competentes, por desenvolver uma
matriz curricular interdisciplinar, contar com coordenação e
professores titulados e atuantes na área. Tem larga experiência
no desenvolvimento do ensino de qualidade. É um curso permanentemente atualizado, visando à qualidade do ensino e o
aprendizado da profissão contábil. O Curso é credenciado pelo
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRC-MG
–como entidade capacitadora do programa Educação Profissional Continuada (EPC) e objetiva manter, atualizar e expandir
os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as
habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento
social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como
características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício
da profissão contábil.

presas: como responsável pela contabilidade, auditor interno e
externo, magistério, parecerista, perito, custos, agronegócio,
analista, assessor, consultor, pesquisador. Pode atuar como autônomo, atuário, público etc.

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
72

Local:
Unid. Fátima

Atuação Profissional
O contador pode atuar em mais de 23 áreas distintas nas em13

Duração:
8 semestres

ENGENHARIA / TECNOLOGIA

Engenharia Ambiental
A Engenharia Ambiental da Univás surgiu com o incremento das
preocupações ambientais no mundo moderno. Esta área vem
ocupar seu espaço no mercado de trabalho com o intuito de
estudar e compreender os problemas ambientais originados na
produção de bens e serviços da sociedade contemporânea. O
curso de Engenharia Ambiental da Univás constitui-se de abordagem multidisciplinar, sendo possível a aplicação em praticamente a todas as atividades produtivas humanas, embora se faça
particularmente necessária na área de produção de bens e serviços, direcionada para as seguintes subáreas: Energia, Recursos
Naturais, Poluição Ambiental, Impactos Ambientais, Tratamento
de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, Legislação e Saúde Ambiental.

prevenir impactos ambientais e certificar a sustentabilidade do
processo. O engenheiro ambiental formado na UnivásConhece
as particularidades de cada etapa do Processo Produtivo bem
como o funcionamento de instrumentos de medição e monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos que
indicam a eficiência dos processos de tratamentos de resíduos.

Atuação Profissional
O Curso de Engenharia Ambiental forma o aluno com alta capacidade, para atuar como profissional competente nas indústrias
e no ramo de prestação de serviços, consultoria, assessoria nos
setores de meio ambiente, integrando recursos humanos e recursos técnicos, aplicando novas tecnologias, procedimentos e
rotinas para aumentar e garantir a qualidade ambiental, a fim de

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
10 semestres

Engenharia de Automação
e Controle
O estudante do curso de Engenharia de Automação e Controle recebe sólida formação nas áreas básicas da engenharia que
compõe a estrutura do curso, mecânica, eletrônica, computação e tecnologia da informação e comunicação. Esta formação
é complementada com conteúdo atuais de programação, informática industrial, máquinas inteligentes, eletrônica embarcada,
mecânica fina e da eletrônica de comando e controle. Dessa
forma, objetiva-se formar um profissional apto a trabalhar na indústria moderna, em institutos de pesquisa e desenvolvimento
e na área de automação.

área bastante ampla de atuação neste mercado crescente, pois
a automação é uma necessidade para se garantir a competitividade do cenário globalizado, principalmente com a chegada da
Tecnologia Industria 4.0.

Atuação Profissional
O Curso de Engenharia de Automação e Controle da Univás
forma o aluno com alta capacidade, para atuar no projeto, gerenciamento e operação de máquinas e equipamentos dos
processos produtivos das indústrias em geral. Além disso, o engenheiro de automação e controle da Univás está apto a realizar a manutenção e programação das máquinas e adaptação
de softwares aos processos industriais. O curso apresenta uma
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Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
10 semestres

ENGENHARIA / TECNOLOGIA

Engenharia de Produção
O curso de Engenharia de Produção da Univás conta com professores altamente qualificados, com experiência na área acadêmica e com sólida vivência de mercado, o que favorece a
conciliação entre teoria e prática, permitindo aos alunos uma
visão ampla e integrada dos diversos fatores envolvidos no processo produtivo de uma empresa. Além disso, a Universidade
está situada na cidade de Pouso Alegre, sendo uma região que
tem sustentado um invejável índice de desenvolvimento socioeconômico, proporcionado pelo crescimento dos setores
industriais e comerciais, o que cria oportunidades para profissionais formados nesta área de atuação. O curso de graduação
em Engenharia de Produção tem como objetivo geral formar
profissionais que tenham desenvolvidas as competências e habilidades dentro da base tecnológica da Engenharia de Produção, consubstanciadas em suas dez subáreas, sendo as de maior
enfoque do Curso, a Engenharia de Operações e Processos da
Produção, Pesquisa Operacional, Engenharia da Qualidade e Engenharia Organizacional.

nutenção, privilegiando conhecimentos gerais de Engenharia e
específicos como processos, gestão de qualidade, gestão econômica, estratégias e organizações, gestão dos documentos
de engenharia, logística, ergonomia e segurança do trabalho,
gestão do meio ambiente, gestão da informática, Tecnologia da
Informação e muitos outros.

Atuação Profissional

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

O profissional, formado em Engenharia de Produção, estará
apto para trabalhar desde o projeto, instalação, melhoria e ma-

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
10 semestres

Engenharia Elétrica
O curso de Engenharia Elétrica da Univás forma profissionais
capazes de captar e desenvolver novas tecnologias, estimulados à atuação reflexiva e criativa na identificação e na resolução
de problemas, considerando aspectos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística.
Torna-os aptos para ingressar em um mercado de trabalho globalizado, dinâmico e competitivo. Neste curso o aluno estuda os
conceitos e as aplicações da eletricidade, desde sua geração e
transmissão até distribuição e manutenção. Obtêm-se ainda conhecimentos em eletromagnetismo e eletrônica, princípios que
serão utilizados em projetos visando proporcionar o conforto
do modo de vida moderno.

outros. Atualmente este profissional é muito procurado para
atuar nas áreas de eficiência energética, telecomunicações e
automação industrial.

Atuação Profissional
Este Curso de Engenharia tem finalidade de formar engenheiro
eletricista para atuar em projetos e concepção de sistemas de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, considerando fatores como custos, localização e segurança. Atua no
desenvolvimento de componentes eletroeletrônicos, microeletrônica, instrumentação, no ensino superior, na pesquisa, entre
15

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
10 semestres

ENGENHARIA / TECNOLOGIA

Engenharia Mecânica
O curso de Graduação em Engenharia Mecânica da Univás foi
implantado com o objetivo de atender a demanda crescente do
parque industrial regional, bem como a demanda nacional. Este
curso está diretamente ligado à industrialização, assim, o profissional graduado atua para promover o desenvolvimento industrial. O curso proporciona uma visão holística, com enfoque nas
grandes áreas da Engenharia Mecânica, fornecendo um sólido
embasamento de Matemática, Física e Tecnologia. O profissional formado nesta área aplica atividades de concepção, projeto,
construção e manutenção de máquinas e sistemas mecânicos,
considerando os aspectos econômicos, de gestão, de segurança e questões ambientais.

e indústria mecânica, que envolve os órgãos de máquinas, a
termodinâmica, a climatização, a termotecnia, a mecânica dos
fluidos, a mecânica dos materiais, as máquinas térmicas, entre
outras. O campo de atividades do engenheiro mecânico relaciona-se com quase todos os aspectos da tecnologia aplicada a
processos industriais.

Atuação Profissional
O bacharel formado em Engenharia Mecânica tem uma atuação
bastante ampla, pois é o profissional que utiliza dos conhecimentos de Matemática, Física e embasamentos técnicos e específicos obtidos no curso com o intuito de dimensionar e integrar
recursos físicos, humanos e financeiros, a fim de projetar, construir e operar sistemas mecânicos com eficiência e menor custo,
considerando a possibilidade de melhorias contínuas. Os sistemas mecânicos englobam uma área muito vasta da engenharia

Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
10 semestres

Sistemas de Informação
O curso de Sistemas de Informação da Univás possui matriz
curricular atual, com professores atuantes no mercado profissional e altamente conceituados e titulados. O curso capacita
e proporciona oportunidades de carreira para os diplomados
pela Univás e que atende plenamente aos anseios do mercado,
sempre exigente.
Atuação Profissional
O Profissional de Tecnologia da Informação tem a capacidade
de compreender os problemas do mundo real, por meio da aplicação dos conhecimentos adquiridos na solução de problemas,
capacidade de análise sistêmica dos problemas, capacidade de
síntese e de realização de projetos e, finalmente, capacidade de
avaliação e julgamento. As habilidades pessoais deste profissional são: pensamento sistêmico, capacidade de resolução de
problemas, pensamento crítico, disciplina pessoal, persistência,
curiosidade, capacidade de autoaprendizado e aberto a mudanças. Habilidades Interpessoais: trabalho colaborativo, capacidade de comunicação e para resolução conjunta de problemas.

Conhecimentos técnicos: abstração, representação e organização da informação e uso de ferramentas computacionais para
aplicação dos conhecimentos.
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Modalidade:
Bacharelado

Período:
Noturno

Vagas:
60

Local:
Unid. Fátima

Duração:
8 semestres

CURTA DURAÇÃO

Gastronomia
O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da Univás
visa à formação de profissionais conhecedores da cultura gastronômica com habilidades e competências em cozinha geral e
internacional, aptos para produzir, servir, planejar, empreender
e aplicar técnicas gastronômicas na criação, inovação, pesquisa
e extensão de alimentos e bebidas, valorizando a gastronomia
nacional, internacional e regional e proporcionando prazer gustativo, além de segurança alimentar. A Univás tem como preocupação desenvolver no aluno uma capacidade analítica e crítica, incentivando-o à criatividade. Por isso, a grade curricular
é alinhada às necessidades e oportunidades mercadológicas. O
corpo docente, formado por profissionais altamente especializados, é composto de professores atuantes no mercado, que
levam para a sala de aula a experiência adquirida ao longo de sua
carreira profissional.

relacionadas ao setor de serviços alimentícios e áreas relacionadas. Está apto a atuar na organização e administração de restaurantes, hotéis, bares, hospitais, buffets, resorts, cattering entre
outros.
Modalidade:
Superior de
Tecnologia

Atuação Profissional
O gastrólogo formado pela Univás adquire um perfil de profissional com formação geral sólida e humanística, com capacidade para compreender questões éticas, científicas e técnicas

Vagas:
50

Período:
Noturno

Duração:
4 semestres

Local:
Unid. Central

Gestão da Produção
Industrial
Atualmente os cursos superiores de Tecnologia vêm aumentando sua demanda, por permitir que o aluno conquiste mais rapidamente uma colocação no mercado de trabalho, por ser um
curso na modalidade de Graduação Tecnológica, sendo ministrado em três anos. O curso Superior de Tecnologia em Gestão
da Produção Industrial da Univás forma o aluno com alta capacidade para atuar como profissional competente nas indústrias,
nos setores de gerenciamento da produção, integrando recursos humanos e recursos técnicos, aplicando novas tecnologias,
procedimentos e rotinas para aumentar e garantir a produtividade, reduzir os custos de produção e certificar a qualidade final
de tudo o que é produzido. Este profissional deve ser grande conhecedor das particularidades de cada etapa do processo produtivo, bem como do funcionamento das linhas de produção.

a evolução do cenário econômico e das tecnologias. Pode atuar
em diversas áreas do segmento industrial e de serviços como
Consultoria, Gestão da Produção, Pesquisa e Desenvolvimento,
Manufatura industrial, Gerenciamento da Manutenção e outras
compatíveis com a formação obtida no curso.

Atuação Profissional
Modalidade:
Superior de
Tecnologia

O profissional de Tecnologia em Gestão da Produção industrial
da Univás apresenta perfil bastante diversificado, devendo demonstrar conhecimentos técnicos aplicáveis à sua área de atuação, elaborar projetos e planos de ação, possuir características
de liderança, trabalhar em times multifuncionais e acompanhar

Vagas:
60
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Período:
Noturno
Local:
Unid. Fátima

Duração:
6 semestres

CURTA DURAÇÃO

Gestão da Qualidade
Um profissional preparado para lidar especificamente com
“Qualidade” ainda é novidade, o que valoriza este tecnólogo.
Além disso, a atual conjuntura econômica reforça a importância
de profissionais qualificados nesta área de formação que sejam
capazes de atuar diretamente para o aumento da eficiência, da
qualidade e da redução de custos de uma organização.
Atuação Profissional
Os setores de atuação de um Tecnólogo em Gestão da Qualidade são muitos, como comércio, indústrias e agronegócio. O
tecnólogo trabalha com o desenvolvimento de procedimentos,
práticas e rotinas internas e externas de uma organização, com
aplicação de normas e padrões referentes aos sistemas certificáveis. Este profissional é capaz de planejar, implementar, auditar sistemas de gestão da qualidade e produtividade. Realiza
mapeamento de processos organizacionais segundo indicadores de qualidade e produtividade e gerencia estratégias para obtenção de certificações. Além disso, permite mobilizar pessoas

para agir com qualidade em todas as atividades corporativas.
Modalidade:
Superior de
Tecnologia
Vagas:
60

Período:
Noturno

Duração:
4 semestres

Local:
Unid. Fátima

Gestão de Recursos
Humanos
O curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Univás possui corpo docente qualificado, especialistas, mestres e doutores, com experiência de mercado. O curso
oferece amplos conhecimentos nos processos de planejamento
e gerenciamento de pessoas, fazendo com que o aluno tenha
atuação crítica, analítica e lógica. Após a sua formação, o egresso terá capacidade de identificar as habilidades e competências
dos colaboradores do mundo organizacional.
Atuação Profissional

em equipe, ser proativo e identificar o segmento econômico em
que as organizações estão inseridas. Este profissional deve estar
atento ao desenvolvimento de pessoas, aprimorar os conhecimentos com frequência e gostar muito de desafios no dia a dia e
no desenvolvimento organizacional.

O profissional poderá atuar em diversos segmentos, em organizações de pequeno, médio e grande porte. O tecnólogo deve
ter visão estratégica em Recursos Humanos e ser capaz de aprimorar suas habilidades pessoais em comunicação, liderança e
planejamento, através de técnicas eficientes e eficazes, com
ampla visão do ambiente social, cultural, econômico, político
e tecnológico, de modo a garantir sua autonomia profissional
e intelectual e sua adequada adaptação a um ambiente empresarial que exige a constante renovação dos conhecimentos. O
acadêmico é preparado para ter uma visão crítica e reflexiva sobre a área de Gestão de Pessoas, como também saber trabalhar

Modalidade:
Superior de
Tecnologia
Vagas:
60
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Período:
Noturno
Local:
Unid. Fátima

Duração:
4 semestres

CURTA DURAÇÃO

Logística
A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em
setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias. A
matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Logística
mescla disciplinas das ciências exatas, como estatística e física e
sociais aplicadas, como administração e marketing, com outras,
bem específicas da área, como legislação aduaneira, comércio
exterior, cadeia de suprimentos e armazenagem e manuseio
de materiais. O Curso Superior de Tecnologia em Logística visa
formar profissionais com sólidos conhecimentos teóricos e
práticos, que serão aplicados na melhoria da eficácia e da produtividade de empresas dos setores industrial e terciário, notadamente organizações integrantes do segmento de comércio
(atacadista e varejista) e de serviços, com foco na melhoria das
redes de distribuição, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais. O graduado em
Logística pode ainda ocupar-se com o inventário de estoques,
sistemas de abastecimento, programação e monitoramento de
fluxos de pedidos.

distribuição e entrega de produtos numa empresa, de forma
econômica, rápida e segura. Pode atuar nos setores de controladoria, coordenação, expedição e almoxarifado e nos diversos
segmentos da logística, como negociações, análises de mercado, planejamento e importação e exportação em setores do
comércio, indústrias e agronegócio. Gerencia as redes de distribuição, acompanha os processos de compra, identifica fornecedores, negocia e estabelece as formas de entrega e ainda
determina o meio de transporte a ser utilizado. Também realiza
o cálculo do frete e define a embalagem que será usada para
preservar o produto. Faz o acompanhamento de pedidos e controla os estoques.
Modalidade:
Superior de
Tecnologia

Atuação Profissional
O Profissional formado em Tecnologia em Logística atua de
forma a avaliar, projetar e implementar sistemas de transporte
e sua roteirização, armazenamento, compras de suprimentos,

Vagas:
60
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Período:
Noturno
Local:
Unid. Fátima

Duração:
4 semestres

Bolsas, Descontos
e Financiamentos

Ficou interessado em ingressar na Univás? Então agora comece a realizar esse sonho por meio dos programas
que facilitam e dão descontos para você. A Univás vai mudar a história da sua vida!
>> Programa “Talentos do Futuro”

>> Programa “Mais UNIVÁS” – Para ex-alunos

O “Talentos do Futuro” é um programa de descontos, por regime de meritocracia, concedido aos alunos dos cursos de graduação da Univás*. Este programa é oferecido de duas maneiras:

Através do Mais Univás, ex-alunos que concluíram seus cursos
na Univás têm descontos de 10% em qualquer novo curso de
graduação e pós-graduação que pretende cursar.

> Talentos do Futuro Ingressantes 2018

>> Programa “Futuro em Família”

São concedidos descontos de 75%, 40% e 20%, aos alunos ingressantes que ocuparem as posições de 1.º, 2.º e 3.º lugares
no Vestibular, respectivamente. O aluno, contemplado com um
desses descontos, tem o benefício garantido durante os primeiros 6 meses de curso. Após esse período, como se trata de
meritocracia, pode haver troca de beneficiado, dependendo do
resultado apurado dos desempenhos dos alunos da turma.

O Programa Futuro em Família é destinado a pessoas integrantes
de um mesmo grupo econômico familiar, matriculadas nos cursos de graduação ou de pós-graduação da Univás. O desconto
correspondente a 10% do valor apurado da parcela é concedido
na mensalidade para cada novo integrante do grupo econômico familiar que estiver matriculado ou venha a se matricular nos
cursos de graduação ou pós-graduação da Univás. Consideramse estudantes de um mesmo grupo econômico familiar cônjuges, pais, filhos e irmãos solteiros, desde que sejam, nos termos
da legislação do imposto de renda, dependentes entre si ou do
mesmo contribuinte.

> Talentos do Futuro Veteranos
São concedidos descontos de 30%, 20% e 10%, aos alunos veteranos, regularmente matriculados a partir do segundo período,
que ocuparem as posições de 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, como resultado de seu desempenho em relação à sua turma,
no curso de graduação em que se encontram matriculados.

>> Programa “UNIVÁS em Dose Dupla”
O aluno que frequentar simultaneamente dois cursos da Univás,
podendo ser de graduação* e/ou pós-graduação, tem desconto
correspondente a 10% em ambos os cursos.
* Exceto para o curso de Medicina, no que se refere a vagas de
desconto.

O sistema de meritocracia é aferido a cada seis meses. Assim,
pode haver a troca de beneficiados, dependendo dos resultados do aluno com relação à sua turma.
* Exceto para o curso de Medicina.
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>> Programa “Empresa Amiga”
Este Programa garante descontos, a partir de 10% nas mensalidades dos cursos de graduação*, aos alunos que forem funcionários de empresas e outras organizações conveniadas à UNIVÁS.
* Exceto para o curso de Medicina.

>> Fies
O FIES é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Todas as operações de adesão das
instituições de ensino, bem como de inscrição dos estudantes
são realizadas pela internet.

>> Crédito Educativo CredIES/UNIVÁS
Univás, em parceria com a fundação sem fins lucrativos Fundacred, oferece aos seus estudantes o CredIES, crédito educacional pioneiro no segmento, com mais de 45 anos de atuação
nacional.
Com o CredIES Univás, estudar se torna mais acessível ao aluno,
que tem a possibilidade de pagar 40% da mensalidade enquanto
estuda e o restante somente após a data prevista para conclusão
do curso. No CredIES Univás - disponível para Graduação e Pós não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa administrativa
é a menor do país.

>> PROUNI
O ProUni é um programa do Ministério da Educação, criado pelo
Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de estudos em
instituições de educação superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. Todas as operações de
adesão das instituições de ensino, bem como de inscrição dos
estudantes são realizadas pela internet.

>> BEAS (Bolsas de Estudo de Assistência Social)
Estas bolsas são disponibilizadas através de edital publicado no
site e renovadas anualmente. Esse processo é acompanhado
pela Comissão de bolsas de Estudos da Univás.

>> BOLSAS DE SINDICATOS CONVENIADOS
•
•
•

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Pouso Alegre (SEESSPA)
Sindicato dos Professores (SINPRO)
Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar (SAAE)
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Dicas!
#01. ESCOLHA UM LUGAR IDEAL

Pra todos, sem exceção, o ano de vestibular é assim mesmo,
um momento de decisão, de tomada de rumo. Em primeiro
lugar, fique tranquilo, pois dúvidas e incertezas são bastante
comuns e semelhantes: “Será que eu vou passar? E se eu não
passar, corro atrás de um trabalho, faço cursinho ou faço uma
viagem? E se entrar na universidade e perceber que o curso
que escolhi não é bem o que eu imaginava?”. E assim a ansiedade toma conta, não é mesmo?

Um ambiente arejado com boa iluminação, móveis confortáveis e sem muitos ruídos te ajuda a manter o foco e diminuir
distrações.

#02. CRIE UM CRONOGRAMA DE ESTUDOS
Planejar te ajuda a aproveitar ao máximo as horas que você
tem. Faça um cronograma semanal com horários da sua rotina e as disciplinas que serão estudadas em cada dia. Imprima
e deixe visível.

Para a psicóloga, Evelyne Fernandes Franco, que trabalha no
dia a dia com vestibulandos, um dos maiores erros desse momento é se preocupar exclusivamente com o desempenho
intelectual e não dar muita importância ao lado emocional.
Esse grande desafio que é o vestibular deve ser encarado
com a maior naturalidade possível.

#03. DEFINA UMA ESTRATÉGIA
Uma dica é começar dividindo os estudos em três fases. Na
primeira, leia todo o conteúdo obrigatório e faça resumos.
Na segunda, dedique-se às disciplinas mais difíceis. Por último, leia os resumos e foque nos seus pontos fortes.

Evelyne aconselha que, neste momento, você fale sobre outros assuntos e faça programas bastante diferentes dos atuais. Portanto, converse com um amigo, faça uma caminhada,
um passeio, uma massagem. Tudo isso ativa outras partes do
cérebro, além de aliviar o stress.

#04. SEPARE TODO MATERIAL
Escolha e reúna os recursos que irá utilizar para todas as disciplinas de acordo com seu jeito de aprender: livros, apostilas, simulados, vídeo-aulas, podcasts. Tenha sempre em
mãos cadernos para fazer anotações e resumos e fique de
olho nas notícias e temas da atualidade.

Ela lembra que depois de dedicar horas a fio aos estudos,
você deve também se preocupar em ter uma alimentação
saudável, que contribui para a memória, aumenta a imunidade e melhora seu sono. Um cardápio equilibrado deve ter
muita água, frutas, verduras e legumes; alimentos que podem fortalecer as funções do cérebro.

#05. ORGANIZE SEU TEMPO

É muito importante criar um cronograma de estudos de
todas as matérias para otimizar o seu tempo e facilitar seu
aprendizado. Se tem dificuldade em uma matéria específica,
dê mais tempo a ela. Separe dias e horários específicos na
sua semana para estudar cada disciplina, equilibrando essas
rotinas de estudo com intervalos de descanso, de lazer e atividade física.

Defina quantas horas de estudos serão necessárias por dia
e cumpra esse planejamento. Não se esqueça de dar pausas
para tomar água, se alimentar, esticar as pernas e descansar.

#06. SAIBA COMO VOCÊ APRENDE MELHOR
Ler, escrever, assistir ou ouvir. Cada um tem um jeito de
aprender. Descubra qual é o seu! Veja que materiais facilitam
seu aprendizado e crie seu próprio método de estudo.

Outro ponto fundamental é o ambiente de estudo que deve
ser organizado, iluminado e sem distrações (como o celular
e o videogame). O sono também é essencial, pois auxilia na
fixação dos conteúdos estudados durante o dia.

#07. ESTUDE DE DIFERENTES FORMAS

Bom, agora mantenha o foco e a tranquilidade, pois, com
todas essas dicas, temos certeza de que seus resultados, em
qualquer tipo de prova, serão muito melhores!

Além de ler o conteúdo, explore várias formas de aprender.
Faça exercícios, simulados e pesquisas na internet. Estimule
a memória visual criando palavras-chaves, desenhos, destaques nos cadernos e resumos em tópicos.
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