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Alegre, no sul de Minas Gerais, é uma instituição com mais de 45 
anos de experiência no ensino abrangendo as áreas de humanas, exa-
tas e biológicas. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Univás 
ministra cursos nas mais diversas áreas do conhecimento nos níveis 
de extensão, Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu.

A Univás possui um corpo docente (em sua maioria) composto de 
mestres e doutores, além de apresentar uma excelente infraestrutura 
de laboratórios, bibliotecas e um hospital universitário. A instituição de 
ensino realiza também diversas atividades e projetos de extensão em 
apoio e parceria com as comunidades local e regional.

A pesquisa científica, institucionalizada e de qualidade, faz parte do 
compromisso fundamental nos pilares essenciais da Universidade: en-
sino, Pesquisa e extensão.

Como instituição a serviço da sociedade, a Univás é comprometi-
da com a formação de cidadãos conscientes e competentes para o 
mercado de trabalho. Na formação continuada de seus egressos, a 
Universidade respeita as diferenças, prioriza a qualidade e, principal-
mente, reafirma seu compromisso com a educação e a produção de 
conhecimento.

os cursos de Pós-Graduação da Univás atendem aos profissionais da 
cidade e região que desejam dar continuidade à sua formação, zelando 
dessa forma pela qualidade do ensino em sintonia com as demandas e 
potencialidades do mercado.

Atualmente, a Univás está classificada como a segunda melhor uni-
versidade particular de Minas Gerais, conforme o Índice Geral de 
Cursos (IGC), divulgado anualmente pelo Inep/MeC, imediatamente 
após a divulgação dos resultados do exame Nacional de Desempenho 
de estudantes (enade).
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S 05  ESPECIALIZAÇÃO

 05  AUDIToRIA eM SeRVIçoS De SAúDe

 06  FARMáCIA CLÍNICA

 07  FISIoTeRAPIA ReSPIRATóRIA e TeRAPIA INTeNSIVA

 08  FISIoTeRAPIA TRAUMATo-oRToPÉDICA FUNCIoNAL

 09  GeSTão eDUCACIoNAL CoM ÊNFASe eM SUPeRVISão,

      oRIeNTAção eDUCACIoNAL e INSPeção NA PeRSPeCTIVA

      INCLUSIVA

 10  HISTóRIA, eDUCAção e SoCIeDADe

 11  MICRoBIoLoGIA APLICADA

 12  eNFeRMAGeM eM URGÊNCIAS e eMeRGÊNCIAS

 13  eNSINo ReLIGIoSo

 14  eNGeNHARIA De SeGURANçA Do TRABALHo/ HIGIeNe e

                SeGURANçA Do TRABALHo

 15  PSICoPeDAGoGIA CLINICA e INSTITUCIoNAL

 16  INCLUSão

 

17  MBA (Master of Business Administration)
 17  GeSTão eMPReSARIAL e INTeLIGÊNCIA CoMPeTITIVA

 18  GeSTão FINANCeIRA, AUDIToRIA e CoNTRoLADoRIA

 19  PLANeJAMeNTo TRIBUTáRIo e CoNTRoLADoRIA

 20  GeSTão De PeSSoAS e DeSeNVoLVIMeNTo De eQUIPeS

 21  QUALIDADe e PRoDUTIVIDADe

 22  GeReNCIAMeNTo DA MANUTeNção INDUSTRIAL

 23  GeSTão De LoGÍSTICA e CADeIA De SUPRIMeNToS

 24  GeSTão De PRoJeToS

25  STRICTO SENSU
 25  PRoGRAMA De PóS-GRADUAção eM CIÊNCIAS DA

                LINGUAGeM

 27  MeSTRADo eM BIoÉTICA

 29  MeSTRADo ACADÊMICo eM eDUCAção

 31  MeSTRADo PRoFISSIoNAL eM CIÊNCIAS APLICADAS A SAúDe

33  PROGRAMAS DE DESCONTOS



AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

e S P eC I A L I Z Ação

A auditoria em serviços de saúde é essencial para garantir a qualidade da assistên-
cia prestada. A especialização em Auditoria em Serviços de Saúde transmite uma 
visão geral da melhoria de processos e da busca pela qualidade, possibilitando o 
alcance de resultados satisfatórios frente a um cenário cada dia mais complexo e 
carente de recursos humanos capacitados para exercer este papel. Nesse sentido, 
o curso visa formar profissionais especialistas na área de gestão e auditoria dos 
serviços de saúde, com conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício pro-
fissional, capaz de planejar, organizar e supervisionar o funcionamento dos setores 
da saúde com economia e racionalidade visando interesses convergentes do setor 
privado e setor público.

• Bioética 
• Políticas Públicas em Saúde 
• epidemiologia e gerenciamento de resí-
duos 
• Gestão estratégica de pessoas 
• Bioestatística
• Auditoria Gerencial 
• Logística Hospitalar e Segurança 
• Gestão e Planejamento Saúde 
• Gestão e Auditoria em Qualidade
• Sistema de Faturamento e Custos nos
• Serviços de Saúde 

• Gestão de Controle de Infecção 
• Inovações Tecnológicas aplicada à saúde 
• Arquitetura Hospitalar
• Técnicas de Informação, Comunicação
e Psicologia 
• Noções de ergonomia 
• Marketing em Saúde 
• Metodologia de pesquisa 
• Trabalho de Conclusão de Curso 
• Metodologia e Didática do ensino
Superior - optativa
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PÚBLICO-ALVO: Graduados que tenham interesse em atuar em serviços de Au-
ditoria em Serviços de Saúde.
DURAÇÃO: 24 meses
CARGA HORÁRIA: 416 horas (quatrocentos e dezesseis horas) horas, sendo 376 
horas (trezentos e setenta e seis horas) obrigatórias e 40 horas com disciplina 
optativa.
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



FARMÁCIA CLÍNICA 

e S P eC I A L I Z Ação

o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Farmácia Clínica pretende beneficiar 
farmacêuticos que atuam e/ou venham atuar em farmácias comunitárias, clínicas 
privadas, ambulatórios, unidades de saúde, hospitais e lares de longa permanência 
e também profissionais que pretendem atuar na docência em cursos de graduação 
e pós-graduação em Farmácia.

• Semiologia Farmacêutica
• Fisiopatologia
• Intepretação de exames laboratoriais
• Farmacologia Clínica
• Atenção e Assistência Farmacêutica
• Legislação Farmacêutica
• Prescrição Farmacêutica
• Didática do ensino Superior
• Metodologia da Pesquisa 
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PÚBLICO-ALVO: Farmacêuticos que atuam e/ou venham atuar em farmácias co-
munitárias, clínicas privadas, ambulatórios, unidades de saúde, hospitais e lares de 
longa permanência e também profissionais que pretendem atuar na docência em 
cursos de graduação e pós-graduação em Farmácia.
DURAÇÃO: 24 meses
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E TERAPIA INTENSIVA 

e S P eC I A L I Z Ação

A Fisioterapia Respiratória e principalmente a Fisioterapia em Unidade de Terapia 
Intensiva têm sofrido grandes avanços, que significam abordagens e tratamentos 
pouco imagináveis até alguns anos atrás. Tal expressividade e dinamismo destes 
avanços exige dos profissionais um grande esforço para conseguir se manter 
atualizados entre tantas técnicas que caem em desuso e outras que emergem. o 
Curso de especialização em Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva obedece 
na íntegra às resoluções 400/11 e 402/11 do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Intensiva (CoFFITo).

• Semiologia Cardiorrespiratória 
• Diagnóstico Funcional
• Monitorização do paciente e exames 
Complementares para tomada de decisão
• Suporte Ventilatório Invasivo e não Inva-
sivo 
• Fisioterapia em Unidade Intensiva Neonatal 
e Pediátrica
• Farmacologia aplicada a Fisioterapia
• Fisioterapia Respiratória 
• Recursos Terapêuticos
• Fisioterapia Motora e Mobilização Precoce: 
Da UTI a enfermaria

• Fisioterapia em Urgência e emergência
• Fisioterapia aplicada a Pacientes oncoló-
gicos
• Reabilitação Cardíaca fase 1
• Fisioterapia Hospitalar nas Disfunções
ortopédicas
• Fisioterapia Hospitalar nas disfunções neu-
rológicas
• Gestão da Qualidade e Humanização Hos-
pitalar
• Tópicos especiais
• Metodologia Científica 
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PÚBLICO-ALVO: Graduados na área de Fisioterapia.
DURAÇÃO: 22 meses 
CARGA HORÁRIA: 438 horas
PERIODICIDADE: Um final de semana por mês; Aos sábados e domingos, das 8h 
às 12h e das 13h às 18h.

COMPONENTES CURRICULARES:



FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA FUNCIONAL

e S P eC I A L I Z Ação

A crescente busca no tratamento TRAUMATo-oRToPÉDICo FUNCIoNAL é uma 
realidade com base na crescente melhora nos serviços de reabilitação e novos tra-
tamentos tanto na área da prevenção quanto na reabilitação. Desta forma, capacitar 
profissionais fisioterapeutas, na área da oRToPeDIA e TRAUMAToLoGIA FUN-
CIoNAL, é uma busca constante na Fisioterapia. essa demanda vem ao encontro 
da necessidade de busca da excelência no tratamento dos pacientes acometidos 
pelas patologias relacionadas a esta área. 

• Anatomia funcional e palpatória do sistema 
musculoesquelético
• Diagnóstico por imagem em Fisioterapia 
Traumato-ortopédica
• Recursos eletroterápicos na Fisioterapia 
Traumato-ortopédica
• Semiologia fisioterapeutica em ortopédica 
e Traumatologia
• Fisioterapia traumato-ortopédica nas dis-
funções da cintura escapular, punho e mão
• Fisioterapia Traumato-ortopédica nas dis-
funções da Coluna Vertebral
• Fisioterapia Traumato-ortopédica nas dis-
funções da Cintura Pélvica
• Fisioterapia Traumato-ortopédica nas dis-
dunções no Joelho, Tornozelo e Pé
• exercícios Funcionais na Reabilitação Trau-
mato-ortopédica

• evidencias clínicas e cientificas no trata-
mento Traumato-ortopédico
• Atendimento clinico ambulatorial e seminá-
rios de discussão de casos clínicos
• Metodologia do Trabalho Científico 
• Seminários de projetos de pesquisa e tra-
balhos científicos
• Gestão em saúde e desenvolvimento pro-
fissional
• Tratamento da dor crônica do paciente nas 
disfunções musculoesqueléticas
• Técnicas neuromusculares e articulares no 
tratamento ortopédico
• Bandagens Funcionais no Tratamento Tau-
mato-ortopédico
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PÚBLICO-ALVO: Graduados na área de Fisioterapia.
DURAÇÃO: 18 meses 
CARGA HORÁRIA: 400 horas
PERIODICIDADE: Um final de semana por mês; Aos sábados e domingos, das 8h 
às 12h e das 13h às 18h.

COMPONENTES CURRICULARES:



GESTÃO EDUCACIONAL COM ÊNFASE
EM SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
E INSPEÇÃO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

e S P eC I A L I Z Ação

o Curso de Pós-Graduação em Gestão educacional na perspectiva inclusiva, con-
forme rege a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, no 9394, de 1996, 
destina-se aos profissionais de educação, graduados em cursos de Licenciaturas 
que pretendem atuar como especialistas da educação básica. o curso representa, 
para os profissionais do magistério, um incentivo à formação continuada e ao de-
senvolvimento profissional, uma vez que os habilitam para atuar, de forma compe-
tente, como especialistas da educação básica, na gestão escolar, na supervisão, na 
orientação educacional e na inspeção, bem como em salas de apoio. 

• Aspectos e Dimensões da Gestão
• Planejamento educacional e Projeto
Pedagógico 
• Direito educacional e Direitos Humanos 
• Português Instrumental
• Artigo Científico ou Projeto de Intervenção

• Comunicação Alternativa e Tecnologia As-
sistiva
• Princípios e Práticas de Supervisão
• Princípios, Métodos e Prática de Inspeção  
• Princípios e Práticas da orientação educa-
cional
• estudos orientados
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PÚBLICO-ALVO: egressos dos cursos de Pedagogia e das demais Licenciaturas 
das diferentes áreas, profissionais da educação das redes oficiais de ensino, pública 
e privada, de todos os níveis, que pretendam se especializar em Gestão, Super-
visão, orientação educacional e Inspeção. o curso atende, também, bacharéis 
graduados que possuam complementação pedagógica. 
DURAÇÃO: 6 meses 
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: 2a a 6a feira, no período noturno, no horário das 18h45 às 22h20. 

COMPONENTES CURRICULARES:



HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

e S P eC I A L I Z Ação

As temáticas História, educação e Sociedade estão presentes nos debates e nas 
produções  mais recentes e são trabalhadas por historiadores e educadores de 
diversas áreas e diferentes períodos históricos. esses estudos visam contribuir para 
a compreensão das múltiplas relações e tensões que fazem parte da produção da 
narrativa histórica, ampliando a perspectiva da realidade social.
o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em História, educação e Sociedade bene-
ficia professores que praticam ou venham praticar o ensino (fundamental e médio) 
de História. ele oferece subsídios teóricos e metodológicos para que educadores de 
outras áreas das ciências humanas possam tornar sua prática cotidiana em sala de 
aula cada vez mais crítica e afinada com as  transformações do mundo contem-
porâneo. Neste curso, os alunos fazem uma reflexão sobre as novas contribuições 
teóricas e metodológicas da atualidade, uma necessidade da História e áreas afins 
de revisar aspectos de sua prática docente.

• Tendências da Historiografia Contemporâ-
nea
• Métodos e Técnicas da Pesquisa 
• História, Sociedade e educação
• Didática do ensino Superior I
• Linguagem e Memória
• Seminário de Pesquisa
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais da área de História e áreas afins (Comunicação So-
cial, Direito, Geografia, Letras, Pedagogia).
DURAÇÃO: 18 meses  
CARGA HORÁRIA: 360  horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

• História, Imagem e ensino
• Didática do ensino Superior II
• estudos orientados I
• estudos orientados II
• Trabalho de conclusão de Curso 



MICROBIOLOGIA APLICADA

e S P eC I A L I Z Ação

o curso de especialização em Microbiologia Aplicada tem capacitação para pesqui-
sas básicas em Microbiologia, com Ênfase em Alimento ou em Meio Ambiente. A 
formação com Ênfase em Alimentos tem, em sua matriz curricular, conteúdos dire-
cionados para a preparação dos alunos para atuarem com a conservação, deterio-
ração, toxicidade e legislação de alimentos. A proposta do curso de Microbiologia 
com Ênfase em Meio Ambiente traz, em seu programa, disciplinas com aplicação 
dos princípios químicos, biológicos e biotecnológicos com vistas à resolução dos 
emergentes problemas de qualidade ambiental dos ecossistemas.  

• Metodologia de Pesquisa
• Microbiologia Básica/Bacteriologia
• Micologia e virologia
• Ciclos biogeoquímicos e o ambiente
• Microbiologia Ambiental I e Microbiologia Ambiental II 
• Microbiologia Ambiental Agrícola
• Microrganismos e alimentos 
• Conservação de alimentos
• Indústria de segurança e qualidade de alimentos 
• Doenças de origem alimentar
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PÚBLICO-ALVO: Graduados em Biologia, professores, engenheiros agrônomos, 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas.
DURAÇÃO: 22 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

e S P eC I A L I Z Ação

A especialização em enfermagem em Urgência e emergência capacita os profissio-
nais a atuar com agilidade e abordagem humanizada no atendimento de pacientes 
adultos, pediátricos e idosos em situações de urgência e emergência, tanto no pré
-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Por meio do aprendizado dos protocolos de 
instituições renomadas nacionais e internacionais, o curso possibilita o aluno atuar 
e gerenciar no atendimento de serviços de urgência e emergência.

• Metodologia da Pesquisa e Seminários de Projetos de Pesquisa
• Fundamentos de Bioética e Ética Profissional aplicada à Pesquisa e ao Atendimento de 
Indivíduos em Situação de Urgência e emergência
• Controle de Infecção Hospitalar e Biossegurança na Unidade de Urgência e emergência
• Sistematização da Assistência de enfermagem a Indivíduos em situações de Urgência e 
emergência
• Assistência de enfermagem a Indivíduos em Situação de Urgência e emergência
• Gerenciamento de enfermagem em Unidade de Urgência e emergência
• epidemiologia e Bioestatística
• estágio Supervisionado
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PÚBLICO-ALVO: Graduados em enfermagem com interesse em atuar em Serviços 
de Urgências e emergências.
DURAÇÃO: 22 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



ENSINO RELIGIOSO

e S P eC I A L I Z Ação

A crença e as práticas religiosas continuam desempenhando um importante papel 
no desenvolvimento da pessoa humana, especialmente em sociedades como a 
brasileira. Mesmo diante dos desenvolvimentos econômicos, políticos e científico-
tecnológicos, a maioria da população brasileira valoriza a dimensão religiosa em 
seu agir. entretanto, o campo religioso brasileiro está em processo de alterações 
significativas, com o surgimento de novos movimentos religiosos de mais variados 
tipos, com o crescimento das formas neo-pentecostais de cristianismo e com o 
crescimento dos “sem-religião”. Compreender essas mudanças e posicionar-se 
perante elas exige um conhecimento multidisciplinar bem como uma postura ética 
de respeito ao pluralismo religioso. 

• Formação docente para a diversidade        
• Introdução ao ensino e ao Fenômeno Religioso 
• Temas transversais geradores de diálogo inter- religioso: Cidadania, religiões e democracia.
• Diversidade Cultural- Religiosa e diálogo inter- religioso
• elementos Constituintes das Tradições e/ ou culturas Religiosas
• Paisagem Religiosa e Lugares Sagrados 
• Metodologia e a Didática do ensino Religioso
• Metodologia da Pesquisa Cientifica
• estudos orientados 

13

PÚBLICO-ALVO: Professores que praticam e/ou venham a praticar o ensino (fun-
damental e médio) de ensino religioso e outras áreas das ciências humanas.
DURAÇÃO: 22 meses  
CARGA HORÁRIA: 364 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO /
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

e S P eC I A L I Z Ação

o conhecimento sobre a prevenção de riscos e doenças adquiridas nas atividades 
laborativas ocupa hoje lugar de destaque no mercado de trabalho. o curso tem 
por objetivos capacitar profissionais para que possam atuar na avaliação dos riscos 
e agentes causadores de acidentes, interpretando de forma correta os resultados 
de análises físicas, químicas e biológicas; preparar o profissional para que possa 
implantar medidas de controle ambiental, indicando o uso correto de equipamentos 
de proteção individual e coletiva, visando à proteção do trabalhador e prevenção 
de acidentes de trabalho, bem como qualificar o profissional para atuar no magis-
tério superior. 
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PÚBLICO-ALVO: Graduados em engenharia ou Arquitetura, que receberão o cer-
tificado de especialista em engenharia de Segurança do Trabalho, e profissionais 
portadores de diploma de nível superior das demais áreas, que receberão o certi-
ficado de especialista em Higiene e Segurança do Trabalho.
DURAÇÃO: 18 meses  
CARGA HORÁRIA: 652 horas (seiscentas e cinquenta e duas horas) horas, sendo 
612 horas (seiscentas e doze horas) obrigatórias e 40 horas com disciplina optativa.
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

• Introdução à engenharia de Segurança do 
Trabalho
• Prevenção e Controle de Riscos em Má-
quinas, equipamentos e Instalações
• Higiene do Trabalho
• Proteção do Meio Ambiente
• Proteção contra Incêndio e explosões
• Gerência de Riscos
• Psicologia na engenharia de Segurança, 
Comunicação e Treinamento

• Administração aplicada à engenharia de 
Segurança
• o Ambiente e as Doenças do Trabalho
• ergonomia
• Legislação e Normas Técnicas
• Metodologia da Pesquisa Científica
Trabalho de Conclusão de Curso
• Metodologia e Didática do ensino Superior 
(optativa)



PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

e S P eC I A L I Z Ação

o curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional da Univás visa, como princípio 
norteador básico, à formação necessária para a prática do psicopedagogo, que lida 
com os processos individuais e coletivos de aprendizagem, com atenção ao sujeito 
do conhecimento, propiciando ações preventivas e terapêuticas dos transtornos/
dificuldades de aprendizagem tanto clínico quanto institucional, na formação e ar-
ticulação entre a prática e conhecimentos teóricos que se fazem necessários ao 
desenvolvimento das competências requeridas ao psicopedagogo. o acadêmico sai 
preparado para atuar como profissional que domina o conteúdo para o estabeleci-
mento de postura face à atuação pedagógica. 

• especificidade e Conceituação da Psicopedagogia educação e Psicanálise 
• Psicopedagogia e Contextos de Aprendizagem 
• Desenvolvimento da linguagem e aquisição da leitura e da escrita
• Desenvolvimento afetivo e cognitivo e suas implicações na aprendizagem
• Neuropsicologia 
• Desenvolvimento psicomotor e implicações na aprendizagem 
• etiologia dos problemas de aprendizagem 
• Fundamentos do diagnóstico e intervenção psicopedagógico nos vários contextos
• estágio Supervisionado e orientação: Institucional
• estágio Supervisionado e orientação: Clínico
• Metodologia do Trabalho Científico
• estudos orientados 
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais da área de saúde e educação em busca de solução 
de problemas nas relações concernentes ao processo ensino-aprendizagem.
DURAÇÃO: 22 meses  
CARGA HORÁRIA: 496 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



INCLUSÃO

e S P eC I A L I Z Ação

o Curso de especialização em Inclusão busca consolidar cada vez mais a política 
de formação de professores para a área de educação, enfatizando as possibilidades 
educacionais aplicadas a portadores de necessidades especiais. ele possibilita a 
continuidade de uma formação do professor reflexivo e consciente do seu papel 
social, com capacidade de fazer de seu exercício um campo de discussão teórica 
e prática, face à realidade sócio-política-cultural brasileira.

• Metodologia da Pesquisa Científica 
• Surdez, Deficiência Auditiva e LIBRAS
• Tecnologia Assistiva
• Atividades práticas para sala de recurso
• Processos Perceptivos na Inclusão
• educação e desenvolvimento cognitivo do sujeito 
• educação Inclusiva
• estudos orientados I e II
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais que praticam e/ou venham a praticar o ensino in-
clusivo em salas de recursos, e professores de outras áreas das ciências humanas 
com interesse em aprimorar a prática cotidiana em sala de aula. 
DURAÇÃO: 22 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



GESTÃO EMPRESARIAL E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Gestão empresarial e Inteligência Competitiva da 
Univás visa especializar profissionais graduados de modo a proporcionar a capaci-
tação técnica em gestão de empresas para obter resultados eficazes no planeja-
mento, produção, controles financeiros e administrativos, com desenvolvimento de 
visão estratégica e de mercado. Para tanto, o curso oferece instrumentais capazes 
de desenvolver a eficácia do profissional na tomada de decisões, ampliando a sua 
capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área 
de gestão, potencializando-os como executivos, gestores, líderes, coordenadores 
de equipes e processos. 

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Gestão estratégica
• Inteligência Competitiva
• Gestão de Serviços
• Gestão e Planejamento Tributário
• Gestão orçamentária, Capital de Giro e 
Formação de Preço
• Gestão de Conflito e Negociação
• Relacionamento e Fidelização de Clientes
• Gestão de Vendas e Pesquisa de Mercado 
na era Digital
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIA E CONTROLADORIA

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo da Univás visa especializar profissionais na área de 
gestão financeira, auditoria e controladoria, capazes de aplicar conhecimentos em 
técnicas modernas de gestão com ferramentas estratégicas integradas às finanças. 
Serão capazes de realizar aplicações financeiras, projetos de investimentos e ope-
rações financeiras com base nas demonstrações e relatórios econômico-financei-
ros. Por meio de conhecimento sólido, o curso oferece instrumentais técnicos e 
teóricos capazes de desenvolver a eficácia do profissional na tomada de decisões, 
ampliando a sua capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações re-
lacionadas às áreas do curso, buscando otimização dos custos e retornos sobre 
investimentos. 

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Análise de Investimento
• Gestão orçamentária e Capital de Giro
• Gestão estratégica de Custos e Formação 
de Preço
• economia e Análise da Conjuntura eco-
nômica
• Gestão e Planejamento Tributário
• Mercado de Capitais
• Auditoria
• Controladoria
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E CONTROLADORIA

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Planejamento Tributário e Controladoria da Univás 
visa especializar profissionais para atuar no processo de Planejamento e Gestão de 
Tributos das empresas e oferecer instrumentos modernos e ágeis de gestão. Pois 
as empresas necessitam cada vez mais de profissionais preparados para enfrentar 
transformações sociais, políticas, econômicas, tributárias e culturais que vêm ocor-
rendo na sociedade. em sintonia com as novas exigências do mercado, o perfil 
desejável do profissional especialista em Planejamento Tributário e Controladoria 
pressupõe um adequado grau de conhecimento nas áreas jurídica e contábil. 
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Planejamento Tributário
• Contabilidade Gerencial
• Contabilidade Fiscal e Tributária
• Gestão estratégica de Custos e Formação 
de Preço
• Direito Tributário
• Direito do Trabalho
• Auditoria
• Controladoria



GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de equipes 
da Univás visa proporcionar uma visão de competência e de liderança ao profissio-
nal de gestão de pessoas, estabelecendo a relação com outras áreas da empresa, 
em benefício a um ambiente organizacional mais produtivo e a um processo deci-
sório mais eficaz. Ao final do curso de pós-graduação, o profissional estará apto a 
integrar conhecimentos técnicos e teóricos de ferramentas gerenciais de liderança, 
gestão e tomada de decisões e metodologias eficazes no processo de gestão de 
competências, habilidades e processos de alta performance.
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Gestão do Desempenho e de Competência
• Gestão de Cargos, Coaching, Carreira e Re-
muneração
• Recrutamento, Treinamento e Seleção de 
Pessoas
• Liderança, Motivação e Dinâmicas de Gru-
po
• Consultoria, Desenvolvimento de Pessoas 
e equipes
• Administração de Conflitos e Negociação
• Legislação do Trabalho e Relações Sindicais
• Gestão de Inovação, Tecnologias e Mídias



QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Qualidade e Produtividade da Univás visa especia-
lizar profissionais de diversas áreas para exercer a gestão dos Sistemas de Quali-
dade, permitindo a aplicação na organização, com metodologias e ferramentas para 
planejar, medir, analisar, e realizar melhorias continuas. o profissional estará apto 
a buscar a identificação das perdas e eliminar os desperdícios dos processos or-
ganizacionais, com foco no aumento da receita com lucratividade, ou seja, obter a 
Qualidade e Produtividade dos processos na indústria manufatureira ou de serviços. 
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas de 
saúde e educação. o curso destina-se ainda aos graduados que desejarem agregar 
em sua formação conhecimentos nas áreas de gestão com visão estratégica e de 
mercado.
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Gerência de Produção I
• Gerência de Produção II
• estatística Aplicada
• Pesquisa operacional
• Gestão da Qualidade
• Metodologia Lean de Produção
• Metodologia Seis Sigma
• Gestão de Logística



GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Gestão Gerenciamento da Manutenção Industrial 
da Univás visa desenvolver conceitos, competências e habilidades de gestão in-
tegrada na manutenção, bem como permitir à gestão da manutenção atuar em 
conjunto com a gestão estratégica da produção. especializa profissionais de nível 
superior para atuar na área de gerenciamento da manutenção de modo a obter 
sucesso na qualidade, produtividade e confiabilidade na gestão de processos indus-
triais, fornecendo ainda subsídio e capacitação na administração.
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Sistemas de Produção e Fundamentos da 
Manutenção
• Técnicas e Procedimentos de Manutenção
• Gestão de Custos aplicados a Manutenção 
Industrial
• FMeA e FTA aplicado a Manutenção
• Manutenção Centrada na Confiabilidade
• estrutura organizacional e Planejamento e • 

Controle da Manutenção
• Gestão de Processos e Indicadores de De-
sempenho aplicado a Manutenção 
• engenharia da Saúde, Segurança e Meio 
ambiente aplicado à Manutenção



GESTÃO DE LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos da 
Univás foi estruturado de modo a oferecer ao mercado um profissional especia-
lizado em dar suporte às necessidades de gerenciamento logístico das organiza-
ções, visando formar gestores que dominem tanto os conhecimentos operacionais 
quanto os gerenciais. Ao final do curso, o aluno deverá desenvolver competências 
e técnicas que estimulem a racionalização dos processos logísticos, o uso da tec-
nologia da informação, a valorização do capital humano, a negociação cooperativa, 
o aumento da produtividade, a identificação e redução de custos logísticos, em 
ambiente de comprometimento social e ambiental.
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Gestão da Produção e PCP
• Fundamentos da Logística e Cadeia de Su-
primento
• Logística: Abastecimento, Distribuição, 
Transporte e Terceirização
• Desenvolvimento de Fornecedores e Aqui-
sição de Material
• Gestão da Demanda e dos estoques
• Métodos Quantitativos aplicados a Logística
• Logística Internacional
• Sistemas Integrados de Gestão e Negócios 
eletrônicos



GESTÃO DE PROJETOS

MBA  (Ma s t e r  o f  B u s i n e s s  Adm i n i s t r a t i o n )

o curso de MBA executivo em Gestão de Projetos da Univás promove o apro-
fundamento nas diversas áreas de conhecimento que permeiam o gerenciamento 
de projetos: escopo, prazo, riscos, custos, recursos humanos, qualidade, integração, 
comunicações e aquisições. Visa especializar profissionais graduados em diversas 
áreas como gestores de alto nível para administrar, com eficácia, os recursos exis-
tentes nas organizações por meio da implementação de metodologias e técnicas 
avançadas de Gerenciamento de Projetos. Ao final do curso de pós-graduação, o 
profissional estará capacitado a delinear, planejar, executar e acompanhar o proces-
so de Gestão de Projetos em empresas e organizações de todos os tipos. 
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em Administração, Ciências Contábeis, 
economia, engenharia, Tecnologia, bem como aqueles com graduação nas áreas 
de saúde e educação. 
DURAÇÃO: 20 meses  
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE: Aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COMPONENTES CURRICULARES:

NÚCLEO COMUM:
• Gestão de estratégica de Pessoas
• Gestão estratégica de Projetos
• Gestão estratégica de Marketing
• Comunicação empresarial
• Direito empresarial
• estatística empresarial
• Matemática Financeira
• Gestão estratégica de Finanças
• Gestão estratégica de Custos
• Metodologia da pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso

NÚCLEO EspECífiCO:
• Gestão de escopo em Projetos
• Gestão de Aquisições em Projetos
• Gestão de Comunicação em Projetos
• Gestão de Tempo em Projetos
• Gestão de Riscos em Projetos
• Gestão de Custos em Projetos
• Gestão da Qualidade em Projetos
• Integração e Tecnologia da Informação



S T R I CTO  S E N SU

 o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da UNIVáS, 
com seu Mestrado e Doutorado, tem como objetivo aperfeiçoar profissionais da 
área específica de estudos e pesquisa em linguagem e das mais diversas áreas.  
Ao ampliar a compreensão e o maior domínio sobre o funcionamento da lingua-
gem, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (Mestrado e 
Doutorado) prepara o pós-graduando para entender melhor as relações sociais, 
as relações de poder e as transformações da sociedade a partir de uma posição 
cientificamente sustentada pelo conhecimento da linguagem.  
 Tendo como área de concentração “Linguagem e Sociedade” e como 
linhas de pesquisa “Análise de Discurso”, “Língua e ensino” e “Linguagem, Conhe-
cimento e suas Tecnologias”, nosso Programa de Pós-graduação propicia a seus 
pós-graduandos condições para que tratem seus objetos de conhecimento, em 
diferentes áreas, de forma inovadora. Com essa formação, tornam-se professores/
pesquisadores mais independentes e capazes de investir em seus domínios, am-
pliando suas competências profissionais.
 A compreensão da linguagem é fundamental para a elaboração e invenção 
de formas de conhecimento que são uma exigência do modo de organização da 
sociedade contemporânea. Além de contribuir para uma melhor atuação ligando 
pesquisa, ensino e extensão.
 Aliando pesquisa e formação para docência em diferentes níveis de ensino, 
básico, médio e superior, os alunos que buscam a Pós-Graduação em Ciências da 
Linguagem tornam-se cientistas e educadores preparados para refletir sobre seus 
próprios instrumentos, seu domínio de atuação profissional e a sociedade em que 
vivemos.
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S T R I CTO  S E N SU
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COORDENAÇÃO
Profa. Dra. Eni Puccinelli Orlandi  (PhD, Bolsista de Produtividade em Pesquisa, 
nível 1-A do CNPq e autora de diversos livros e reconhecida no Brasil e no exte-
rior).

CORPO DOCENTE
Todos os professores são doutores com experiência de pós-doutorado e/ou está-
gio doutoral em instituições nacionais e internacionais:
• Université de Paris III (França)
• Université de Paris XIII (França)
• École Normale Supérieur (França)
• Université de Paris/Vincennes (França)
• University of Lancaster (Inglaterra)
• Université de Lausanne (Suíça)
• Universidad de Buenos Aires (Argentina)
• Universidade de São Paulo  
• Universidade estadual de Campinas

LINHAS DE PESQUISA
1. Análise de Discurso
2. Língua e ensino
3. Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias

PÚBLICO-ALVO
Graduados em Linguística, Letras, Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas, His-
tória, Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Ciências Contábeis, 
Administração de empresas, Artes, Psicologia, educação, Direito, Filosofia, Fonoau-
diologia, Teologia, enfermagem e para aqueles que consideram um curso sobre lin-
guagem e sociedade pertinente para seus objetivos profissionais e de especialista. 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
Mestrado: mínimo 18 meses e máximo 24 meses
Doutorado: mínimo 36 meses e máximo 48 meses
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 A Bioética é hoje reconhecida como importante área do conhecimento. 
Por essência e natureza é inter, multi e transdisciplinar, buscando a integração com 
as ciências da vida, saúde e meio ambiente, assim como com as ciências humanas 
e exatas.
 Além disso, pressupõe preparo e capacidade para a reflexão, juízo crítico e 
intervenção sobre a realidade vivida e valores humanos. Consiste em um processo 
de formação e evolução, imprescindível para o aprimoramento profissional, cidada-
nia e realização como ser humano. enquanto ética, a Bioética implica na busca de 
base e trânsito na filosofia e nas demais ciências humanas.
           ela se preocupa com questões da vida e seu ciclo, assim como da mor-
te, tanto na esfera do cotidiano, como das pesquisas e na fronteira dos dilemas, 
problemas, conflitos e desafios decorrentes da tecnociência. A sua preocupação 
se estende ainda ao presente e às futuras gerações. Na área da pesquisa, busca 
proteger o ser humano de eventuais abusos. em áreas fronteiriças do conhecimen-
to humano, ela sempre se perguntará sobre o que significa promover e proteger 
a dignidade humana e estabelecerá as ferramentas necessárias para a proteção 
do homem e do seu entorno. Traz também importantes reflexões e propostas 
de intervenção em questões da realidade social, políticas públicas, desigualdades, 
iniquidades e inclusão.
 o Mestrado em Bioética da Univás visa proporcionar aos profissionais, das 
diversas áreas do saber, oportunidades de conhecimento sobre o desenvolvimento 
da Bioética, seus fundamentos e referenciais norteadores, seu papel no contex-
to social atual, assim como os avanços científicos e tecnológicos, assim como e 
aspectos relacionados com a vida, saúde, meio ambiente e pesquisa envolvendo 
seres vivos. o curso busca propiciar a formação do profissional no conhecimento 
histórico e na evolução da Bioética, ética, ciência e tecnologia, vida, saúde, meio 
ambiente, pesquisa, biodireito, dilemas e conflitos éticos sob um olhar do homem 
integral.
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LINHAS DE PESQUISA
1. Bioética, os Ciclos da Vida e Saúde;
2. Bioética, ethos e Meio Ambiente.

PÚBLICO-ALVO
Mestrado receberá profissionais com curso de graduação completo (médicos, en-
fermeiros, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, biólogos, engenheiros biomédicos, advogados, educadores físicos, 
farmacêuticos, assistentes sociais, teólogos, filósofos e pedagogos, dentre outros).

COORDENAÇÃO
•	 Prof.	Dr.	José	Vitor	da	Silva	(Coordenador)
•	 Prof.	Dr.	Marcos	Mesquita	Filho	(Coordenador	adjunto)

CORPO DOCENTE
•	 Profa.	Dra.	Adriana	Rodrigues	dos	Anjos	Mendonça
•	 Prof.	Dr.	Antônio	Marcos	Coldibelli	Francisco
•	 Prof.	Dr.	Augusto	Castelli	Von	Atzingen
•	 Profa.	Dra.	Camila	Claudiano	Quina	Pereira
•	 Profa.	Dra.	Dênia	Amélia	Novato	Von	Atzingen
•	 Profa.	Dra.	Elizabete	Maria	Espíndola
 Prof. Dr. José Ronaldo Trindade
•	 Prof.	Dr.	Leocir	Pessini
•	 Prof.	Dr.	Luiz	Roberto	Martins	Rocha
•	 Prof.	Dr.	Manoel	Araújo	Teixeira
•	 Prof.	Dr.	Marcos	Antonio	Batista
•	 Prof.	Dr.	Rafael	Lazzarotto	Simioni
•	 Profa.	Dra.	Sonia	Aparecida	Siquelli
•	 Prof.	Dr.	Virgínio	Cândido	Tosta	de	Souza

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
Mínimo: 12 meses / Máximo: 24 meses
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 o Mestrado em educação da Univás, recomendado pela CAPeS 
(02/10/2012), privilegia a investigação científica e a reflexão teórica crítica acerca 
das seguintes temáticas: práticas educativas, formação docente, processos de en-
sino, aprendizagem e avaliação nas diferentes modalidades e níveis de ensino. ob-
jetiva a qualificação de profissionais docentes para atuação no âmbito da educação 
Superior e educação Básica, tomando a pesquisa sistematizada como meio para o 
desenvolvimento da educação.

LINHAS DE PESQUISA
I - ensino, Aprendizagem e Avaliação 
II - Fundamentos da Formação do Profissional Docente e das Práticas educativas 

PÚBLICO-ALVO
o curso de Mestrado em educação tem como perspectiva atender preferen-
cialmente a demanda de educadores, como também, profissionais graduados de 
outras áreas de conhecimento que buscam qualificação para a docência e tenham 
interesse em se capacitar para a pesquisa científica na área educacional.

COORDENAÇÃO
•	 Prof.	Dr.	José	Luis	Sanfelice	(Coordenador)
•	 Profa.	Dra.	Sandra	Maria	da	Silva	Sales	Oliveira	(Coordenadora-adjunta)
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CORPO DOCENTE
•	 Profa.	Dra.	Aparecida	Rodrigues	Silva	Duarte
•	 Profa.	Dra.	Carla	Helena	Fernandes
•	 Profa.	Dra.	Elizabete	Maria	Espindola
•	 Profa.	Dra.	Geisa	do	Socorro	Cavalcante	Vaz	Mendes
•	 Prof.	Dr.	José	Luís	Sanfelice
•	 Profa.	Dra.	Luana	Costa	Almeida
•	 Profa.	Dra.	Neide	Pena	Cária
•	 Profa.	Dra.	Neide	de	Brito	Cunha
•	 Profa.	Dra.	Rosimeire	Aparecida	Soares	Borges
•	 Profa.	Dra.	Sandra	Maria	da	Silva	Sales	Oliveira
•	 Profa.	Dra.	Sônia	Aparecida	Siquelli
•	 Profa.	Dra.	Susana	Gakyia	Caliatto
•	 Profa.	Dra.	Vânia	dos	Santos	Mesquita

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
Mínimo: 18 meses / Máximo: 24 meses
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 o Mestrado Profissional, com a área de concentração Multi e interdiscipli-
naridade em lesões teciduais, permite a formação de profissionais com consciência 
crítica voltada à inovação e tecnologia, para atuarem, não só na rede de atenção à 
saúde, mas também na gestão de saúde do município e região e no aperfeiçoa-
mento das tecnologias em empresas privadas. o Programa de Mestrado Profissio-
nal em Ciências Aplicadas a Saúde da UNIVáS tem por objetivos e metas:
• Capacitar e qualificar profissionais da área da saúde que atuam na rede de saúde 
pública ou privada da região do Sul de Minas ou que atuam no parque industrial 
de Pouso Alegre e região, propiciando formação abrangente e capacidade crítica, 
por meio de acordos previamente realizados.
• Formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, capazes de utilizar 
o método científico e a pesquisa para agregar valor a suas atividades.
• Desenvolver pesquisa aplicada, visando ao desenvolvimento de produtos e pro-
cedimentos para melhorar a eficiência na prevenção, diagnóstico e tratamento de 
lesões teciduais.
• Transferir conhecimento científico e tecnológico ao mercado, para empresas, 
setor público e sociedade como um todo, visando ao aumento de produtividade e
• Formar profissionais capazes de desenvolver, pelo uso do método científico, 
políticas que permitam a otimização da aplicação de recursos na área de saúde, 
com ênfase nas lesões teciduais, em prol do desenvolvimento científico e social 
na saúde.
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Multi e interdisciplinaridade em lesões teciduais

LINHAS DE ATUAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
•	Gestão	e	qualidade	em	lesões	teciduais
•	Padronização	de	procedimentos	e	inovações	em	lesões	teciduais	
•	Fitoterapia	em	lesões	teciduais		

PÚBLICO-ALVO
Profissionais interessados em desenvolver produtos, tecnologia, processos e/ou po-
líticas aplicadas a saúde: médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, engenheiros biomédicos, engenheiros de 
segurança do trabalho, gestores, biólogos, advogados e outros profissionais.

DIFERENCIAIS
• Aplicabilidade no mercado de trabalho
• Convênios com grandes instituições e empresas
• único Mestrado Profissional com nota 4 na área Medicina III da Capes
• único Mestrado Profissional de Minas Gerais (na área Medicina III da Capes)

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
Mínimo: 18 meses / Máximo: 24 meses
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1. PROGRAMA “MAIS UNIVÁS” – PARA EX-ALUNOS
Por meio do Mais Univás, ex-alunos que concluíram seus cursos na Univás têm 
descontos de até 10% em qualquer novo curso de graduação e pós-graduação 
que pretenderem cursar.

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza

2. DESCONTOS PARA PAGAMENTO ANTECIPADO Lato SenSu
• Pagamento no 1o dia útil de cada mês = 5%
• Pagamento até o 5o dia útil de cada mês = 3%

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.

3. DESCONTOS PARA PAGAMENTO ANTECIPADO Stricto SenSu
DoUToRADo
• Pagamento no 1o dia útil de cada mês = 8%
• Pagamento até o 5o dia útil de cada mês = 5%

MeSTRADoS
• A mensalidade do Mestrado para pagamento até o 5o dia útil de cada mês será 
de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais)
• Pagamento, após o 5o dia útil de cada mês, corresponderá ao valor integral es-
pecificado no Contrato de Prestação de Serviços educacionais assinado no ato da 
matrícula no Mestrado.

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.

4. PROGRAMA “FUTURO EM FAMÍLIA”
o Programa Futuro em Família é destinado a pessoas integrantes de um mesmo 
grupo econômico familiar, matriculadas nos cursos de graduação ou de pós-gra-
duação da Univás. o desconto correspondente a 10% do valor apurado da parcela 
e é concedido na mensalidade para cada novo integrante do grupo econômico 
familiar que estiver matriculado ou venha a se matricular nos cursos de graduação 
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ou de pós-graduação da Univás. Consideram-se 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.

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.

5. 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% (dez por 
cento) em ambos os cursos.

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.
*Exceto para o curso de Medicina, no que se refere a vagas de desconto.

6. PROGRAMA “EMPRESA PARCEIRA” – ESTABELECIMENTO DE CONVê-
NIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OUTRAS IES OU EMPRESAS
o Programa empresa Parceira visa estabelecer convênios garantindo um percen-
tual de desconto nas mensalidades dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e 
Lato Sensu aos alunos regularmente matriculados, que forem funcionários de uma 
mesma empresa conveniada à UNIVáS, conforme segue: 



P R oGRAMAS  D e  D e SCoNToS

35

o pagamento pode ser efetuado tanto pelo aluno funcionário, na data estipulada 
no Contrato de Prestação de Serviços educacionais, ou repassado pela empresa 
conveniada (o pagamento, mediante repasse pela empresa conveniada, assegura 
um maior percentual de desconto por grupos de alunos).

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.

7. DESCONTOS ESPECIAIS PARA OS CURSOS DE MBA’S
• Desconto de 50% na 1a e 20a parcelas.
• Isenção de taxa de matrícula

*Desconto não cumulativo com qualquer outro desconto de qualquer natureza.

8. PROGRAMA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO – PAPG
os Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Univás possuem bolsas do Progra-
ma de Apoio à Pós-Graduação, concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do estado de Minas Gerais – FAPeMIG, conforme segue abaixo:

observação: A disponibilização das bolsas variam conforme fluxo discente dos 
bolsistas.
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9. BOLSAS PARA FUNCIONÁRIOS FUVS
Aos funcionários da Fundação de ensino Superior do Vale do Sapucaí e suas man-
tidas é concedido desconto por tempo de serviço, conforme segue abaixo:
• 1 ano de casa = 10% de desconto.
• 2 anos de casa = 20% de desconto.
• A partir de 3 anos = 30% de desconto.

10. PROGRAMA “MEU PROFESSOR MERECE”
o programa “Meu professor merece” valoriza os professores de ensino fundamen-
tal e médio que são indicados pelos alunos que conseguiram o primeiro lugar em 
cada curso no vestibular. Uma vez indicado, o professor pode receber descontos 
de até 20% para os cursos de especialização, de até 20% para os cursos de gra-
duação* e de até 10% para os programas de mestrado e doutorado.

* Exceto para o curso de Medicina, no que se refere a vagas de desconto.

CRÉDITO EDUCATIVO
o Crédito educacional CredIeS/Univás é um programa de crédito destinado aos 
alunos dos cursos de Pós-Graduação da Univás. Para participar, o aluno deve 
atender a certos requisitos, como estar regularmente matriculado em seu curso. 
Cada Curso Stricto Sensu possui 1 crédito educativo.




