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ESCOLHER UMA 

PROFISSÃO É TAREFA 
COMPLICADA PARA 

TODO MUNDO.
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Apresentação

Decidir o curso que irá ingressar na Universidade é uma decisão grandiosa que 

todos os jovens necessitam tomar. É neste momento que se define sua atuação 

como profissional na sociedade.

Sabemos que não é algo fácil e trata-se de uma das decisões mais impactantes 

desta fase da vida. Por isso, a Unochapecó tentando auxiliar você nesta decisão, há 

um bom tempo criou o POP - Programa de Orientação Profissional, para auxiliá-lo 

na construção de seu projeto de vida e da sua escolha profissional. Ter alguém 

para ajudar nesta hora, ter onde buscar informações, sempre pode ajudar.

É por isso que o POP produziu este Almanaque, para ser mais um local para 

sua consulta e busca de informações. Faça bom uso do mesmo e não deixe 

de conversar com pessoas que escolheram as profissões que lhe parecem ser 

adequadas para você.

Estamos dispostos a contribuir e ajudar você nesta importante decisão, afinal a 

Unochapecó tem diversos cursos para você escolher. Quem sabe em breve você 

poderá estar realizando seu sonho de formação profissional em nossa Instituição. 

Estamos aqui para isso e nos orgulhamos da Instituição que forma excelentes 

profissionais para nossa sociedade.

Grande abraço e sucesso na escolha.

 

Claudio Alcides Jacoski

Reitor da Unochapecó
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O MUNDO MUDA 
DE ACORDO COM 

NOSSAS ESCOLHAS.
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Transformação

No agitado cotidiano em que vivemos, mesmo sem perceber, nos transformamos 

a cada dia. Essas transformações, que ocorrem a todo momento nas nossas vidas, 

não acontecem por acaso. O mundo muda de acordo com nossas escolhas. Essas 

mudanças ocorrem, em sua maioria, devido às decisões que tomamos durante a vida. 

E, se transformações são decisões, qualquer transformação que ocorre no mundo é 

resultado de ações e pensamentos.

A Unochapecó se dedica à educação superior há mais de 45 anos. Forma profissionais 

que contribuem para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural da 

região, do país e do mundo. Desenvolve diversas atividades e programas de pesquisa e 

de extensão, contribui significativamente para o crescimento do ser humano. São quase 

cinco décadas transformando sonhos em realidade através de um trabalho que prioriza 

a qualidade do ensino e o desenvolvimento pessoal e profissional dos acadêmicos. Este 

é o nosso compromisso. Essa é a Unochapecó.

A Unochapecó, a sociedade e o mundo se transformam. Você também. Todos os 

dias estamos nos transformando e pouco sabemos sobre as mudanças pelas quais 

passamos. Você não é o mesmo de ontem, e amanhã não será o mesmo de hoje. É 

dessa forma que a nossa vida muda, transformando, também, o nosso mundo.
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A Unochapecó

em números

57 cursos de graduação (incluindo o Campus de Chapecó e Unidade Fora de Sede 
de São Lourenço do Oeste, juntamente com os cursos conveniados)  
41 cursos de pós-graduação

07 mestrados

02 doutorados interinstitucionais

Aproximadamente 8.128 estudantes (graduação, pós-graduação e mestrados)

Cerca de 6.000 bolsas de estudo em 2017

141 laboratórios

152.444 exemplares na biblioteca, entre livros, periódicos e multimeios

497 docentes
 Especialistas: 134
 Mestres: 247
 Doutores: 116

Técnicos administrativos: 436

444.815,70 m² de área de terra, com 65.184,14m² de área própria e 2156,9 m² em 
imóveis locados/cedidos, totalizando 67.341,04 m² de edificações em Chapecó

28.011,14 m² de área de terra, com 2.360,73 m² de área própria e 1131,32 m² em 
imóveis locados, totalizando 3.492,05 m² de edificações em São Lourenço do Oeste
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Equipe do 

POP Unochapecó

Renata Signor
Psicóloga (CRP 12/06386) responsável e coordenadora do POP Unochapecó 
Rúbia Daniel
Psicóloga (CRP 12/12671) do POP Unochapecó

Carina Lucatelli
Psicóloga (CRP 12/13566) do POP Unochapecó

Letícia Werner
Psicóloga (CRP 12/12731) do POP Unochapecó

Sandy Carla Pilatti
Psicóloga (CRP 12/12609) do POP Unochapecó

Raquel Silveira
Auxiliar Administrativa do POP Unochapecó

Estagiários(as) do curso de Psicologia, Pedagogia e Publicidade e Propaganda 
da Unochapecó
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Cursos de graduação

Bacharelado
A formação mais ampla. A estrutura curricular dos cursos de bacharelado 
contempla formação completa, teórica e profissional. Os cursos duram entre 4 e 6 
anos. Você forma-se Bacharel.
 
Licenciatura
A formação de professores para trabalhar na educação infantil, no Ensino 
Fundamental, na Gestão Escolar e para atuação em espaços de educação não 
formal. A estrutura curricular dos cursos contempla a formação específica aliada 
às disciplinas necessárias à atividade de professor. Professores para atuarem 
nos diferentes campos da Pedagogia, produzindo e garantindo a apropriação 
do conhecimento universal e específico, contribuindo para o desenvolvimento 
cidadão em processos de transformação social. Formar profissionais da educação 
com visão global, crítica e humanística, demonstrando habilidades para a gestão 
do processo educativo, em espaços escolares e não-escolares, tomando decisões 
e participando ativamente nas discussões acerca da definição de políticas 
educacionais;
 
Tecnólogo
A formação de profissionais para atender setores bem definidos do mercado de 
trabalho. Por isso, são indicados para quem procura uma formação mais prática e 
direcionada. Os cursos duram em torno de 3 anos. Você forma-se Tecnólogo.

 
Sendo Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo, você pode dar continuidade a seus 
estudos em cursos de Pós-Graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu 
(mestrado e doutorado).
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CONHEÇA AS DIFERENTES 
MODALIDADES 

DE GRADUAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA.

Modalidades de ensino

Presencial
Em sala de aula ou laboratório, com o professor em contato direto com os alunos. Exige 
a presença do aluno em, pelo menos, 75% das aulas e em todas as avaliações.
 
A distância (EaD)
As aulas ocorrem com transmissão ao vivo e o aluno pode interagir com o professor 
por meio de chat. Todas as aulas ficam gravadas e podem ser acessadas a qualquer 
momento. Também são disponibilizados outros recursos como livro didático, material 
utilizado em aula, vídeos e palestras. O professor ou tutor de aprendizagem é quem 
vai orientar nas dúvidas quanto ao conteúdo e atividades. O aluno deve comparecer 
na instituição de ensino para a realização das avaliações presenciais. O aluno 
também poderá se dirigir aos polos para utilizar os recursos da universidade e receber 
atendimento de tutoria presencial.
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CURSOS
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Administração Esse curso 
tem na Uno

Duração
4 anos (presencial: 8 semestres;
EAD: 16 módulos)

Título
Bacharel em Administração

Na base profissional de um administrador estão as funções de planejar, organizar, 
dirigir e controlar os recursos de uma organização, independente de seu tamanho ou 
número de colaboradores, seja ela de origem pública, ou não-governamental. Dentre 
estes recursos estão:

- Pessoas
- Matérias-primas
- Equipamentos
- Capital financeiro
- Tecnologias

Na universidade o estudante de administração desenvolve várias habilidades, 
dentre elas a de liderança, capacidade de trabalhar em equipe e o entendimento 
sobre processos de tomada de decisão, melhorando significativamente seu sucesso 
profissional e as relações pessoais, ajudando a organização e as pessoas que 
trabalham com ele, a enfrentar o competitivo mercado onde a organização está 
inserida, através de visão estratégica e controle dos resultados com planejamento 
para curto, médio e longo prazo.

Presencial
e EAD
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A principal habilidade que o administrador precisa ter é saber 
manter-se atualizado. Muitas atividades podem influenciar no 
trabalho, como por exemplo a instabilidade do dólar e o aumento 
do fornecimento de materiais para a China. Então é necessário 
ficar sempre atento. Além disso, quem quer cursar Administração 
tem que gostar de trabalhar em equipe.

Jorge Luiz Germendorf 
Bacharel em Administração

O administrador poderá atuar nas organizações de 
acordo com as áreas profissionalizantes, ou seja:

Administração Geral

Recursos Humanos

Marketing

Finanças

Produção

Materiais

Um mercado de trabalho bastante amplo, justamente pela diversidade de setores/
departamentos existentes nas empresas e a necessidade permanente de profissionais 
competentes dirigindo as organizações. Neste mundo cada vez mais complexo, ter o 
conhecimento de como administrar é essencial para garantir o sucesso em qualquer 
tipo de empreendimento.

É o conjunto de conhecimentos usados para 
planejar e gerenciar as atividades de uma 
propriedade rural. 

Agronegócios

O bacharel em Agronegócios coordena, planeja 
e organiza propriedades rurais e agroindustriais 
visando o desenvolvimento rural sustentável.
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Com suas habilidades, define as estratégias que serão usadas durante toda a safra. 
Planeja a produção, determinando os serviços necessários para a criação dos 
rebanhos ou para a produção agrícola. Define ainda, quantos funcionários serão 
contratados a cada safra. 

Também é de sua responsabilidade verificar os custos da produção e determinar o 
valor final do produto, buscando a rentabilidade do negócio.

Pode atuar em:

Fazendas

Propriedades rurais de médio e pequeno porte

Empresas e indústrias que comercializam insumos para área rural.

Em órgãos públicos, o profissional pode atuar assessorando secretarias de Agricultura, 
Administração, Planejamento e Meio Ambiente, e na orientação a pequenos 
produtores nos cuidados com o solo, com a produtividade, e com o meio ambiente.

Agronomia Esse curso 
tem na Uno

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Agronomia

Agronomia é um termo composto por palavras de origem 
latina e grega que significa “conhecimento do campo”.

Afinal, o engenheiro agrônomo é a pessoa que conhece os 
processos de produção nos campos. Pessoas, organizações, 
empresas, plantio, colheita, rebanhos, comercialização dos 
produtos agroindustriais, e tudo mais que envolva a administração 
e a relação entre o homem e a natureza, com finalidade de obter 
alimentos, fibras, energia e serviços ambientais.
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Como é uma área de suma importância para a humanidade, existem muitas 
pesquisas em Agronomia, acerca de novas técnicas de produção, novas tecnologias 
e desenvolvimento de novos produtos. Com isso, o profissional deve estar sempre 
atualizado para equilibrar as possibilidades da natureza com as necessidades básicas 
do ser humano, como a obtenção de nossa:

Alimentação

Roupas

Parte da energia (o biodiesel, a lenha e o álcool são produtos de origem agrícola).

Em um mundo onde muitas nações ainda sofrem com a fome, ao mesmo tempo 
em que cresce a preocupação com a qualidade dos alimentos e com as garantias de 
que gerações vindouras também possam ter suas necessidades atendidas, os novos 
engenheiros agrônomos são indispensáveis para encontrar novas soluções.

Sim, o engenheiro agrônomo é um dos grandes responsáveis pela comida na nossa 
mesa, mesmo a mais industrializada. Com seus conhecimentos, o profissional da 
área sabe como adaptar a produção do campo às demandas de uma indústria, bem 
como orientar esta indústria a fazer o melhor aproveitamento dos produtos naturais 
pensando nas atuais e futuras gerações. 

O trabalho está voltado para a orientação técnica das 
principais culturas: milho, soja, trigo, feijão e pastagens. Meu 
trabalho consiste em organizar dias de campo para divulgação 
de novas técnicas de manejo e também, de novas tecnologias 
junto à equipe técnica.

Ferdinando Brustolin 
Bacharel em Agronomia
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Arquitetura e

Urbanismo

Esse curso 
tem na Uno

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Arquitetura e Urbanismo

O arquiteto estuda, acima de tudo, a relação do ser humano com 
as edificações. É a partir daí que pode projetar casas, prédios, lojas, 
fábricas, estádios, enfim, todo tipo de espaço que o ser humano vai 
utilizar, pensando em funcionalidade, beleza e inclusive questões 
psicológicas que estes espaços provocam na nossa cabeça. 

Nossa casa define muito da nossa vida. O formato do nosso quarto, as cores nas 
nossas paredes, a funcionalidade da nossa cozinha, a beleza dos nossos móveis, 
a disposição das luzes – tudo influencia como pensamos, como aproveitamos 
nosso tempo, e até mesmo nosso bom ou mau humor. Da mesma forma, o 
lugar onde trabalhamos, o lugar onde estudamos, a praça onde buscamos 
lazer, o supermercado onde fazemos nossas compras e vários outros espaços 
dependem, para funcionar adequadamente, da figura do arquiteto.

Expandindo estas ideias, o urbanista é quem pensa a relação do 
ser humano com as cidades – o traçado urbano, a administração 
dos tráfegos, o desenvolvimento de projetos que dividam áreas 
comerciais, áreas residenciais, áreas industriais - ou que cria uma 
cidade inteira a partir de um território vazio.

O arquiteto e urbanista é um profissional cada vez mais inserido 
no planejamento de edificações e cidades, combinando noções 
artísticas com engenharia. Nosso bem-estar, afinal, depende desse 
equilíbrio entre beleza e funcionalidade.
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Arquitetura é a arte de transformar as necessidades e demandas 
humanas em formas construtivas ordenadas, com propósitos 
únicos e sempre diferenciados. A arquitetura, de modo geral, 
representa o meio em que vivemos, a cidade que habitamos, 
o lugar que tiramos férias. Sem a arquitetura, e também o 
urbanismo, não teríamos um mundo tão bom a desvendar. Ser 
Arquiteto e Urbanista para mim é se reinventar todos os dias. A 
arte de projetar não tem fim, ser arquiteto por vocação é passar o 
tempo todo querendo modificar as coisas, melhorar o entorno e 
querer através dos traços planejados transformar o mundo num 
lugar melhor para se viver.

Diogenes Piassini
Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Unochapecó 
e Especialista em Eficiência Energética nos Processos 
Produtivos pela UFSM.

Arquivologia

É a aplicação de técnicas e métodos específicos à organização, conservação e 
restauração de arquivos. O arquivista disponibiliza informações produzidas e 
armazenadas nas organizações, identificando, organizando, avaliando e preservando 
documentos dos mais diversos tipos, estejam eles em papel, foto, filme, microfilme, 
disquete, CD-ROM ou, ainda, em bancos de dados on-line.

Responsável por tornar disponíveis as informações que são geradas e acumuladas em:

Empresas

Órgãos do governo

Escolas

Associações

Instituições de saúde

ONGs.

A atividade profissional exige sólidos conhecimentos 
gerais e culturais para trabalhar com a produção de 
documentos de diversas épocas históricas. 
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Artes Cênicas

É fundamental que este profissional tenha, também, flexibilidade 
para atuar em equipe, com gestores, administradores, 
pesquisadores e profissionais de informática, entre outros.

Ao fazer isso, critica a sociedade, sua cultura e seus hábitos. Como ator, 
trabalha em peças teatrais, filmes, telenovelas e comerciais para a TV.

Pode dedicar-se à:

Direção de espetáculos

Criação de cenários e de ambientes (cenografia)

Realização e produção do evento/espetáculo

Conhecedor das técnicas teatrais é habilitado a fazer críticas a 
espetáculos e a elaborar obras didáticas ou de dramaturgia.

É o conjunto de técnicas usadas 
na criação, direção, montagem e 
interpretação de espetáculos teatrais.

Tem como foco profissional a interação com o público, 
através da expressão corporal, dos sentidos e da voz, 
transmitindo ideias, sentimentos, emoções e histórias 
elaboradas a partir dos movimentos da sociedade.
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Artes Visuais

Expõe seus trabalhos em galerias, museus ou lugares 
públicos, ilustra livros e periódicos.

Por meio de técnicas de animação, editoração 
eletrônica e digital, faz vinhetas para a TV e sites. 
Também gerencia acervos e mostras em centros 
culturais e fundações.

Esse curso 
tem na Uno

Duração
3 anos e meio (7 semestres)

Título
Licenciado em Artes Visuais

Muito além do artista que expressa questões pessoais ou sociais em obras para galerias 
e museus - mas também incluindo esta função -, o artista visual é um profissional 
envolvido em pensar e desenvolver as imagens que vão fazer parte do nosso cotidiano.

O artista plástico trabalha com a criação de:

Desenhos

Pinturas

Gravuras

Esculturas

Utilizando como ferramenta os mais diferentes materiais, como papel, tinta, gesso, 
argila, metais, programas de computador e outras ferramentas tecnológicas.

Artes Plásticas
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Os profissionais que optarem pela Licenciatura serão capacitados para atuarem em 
espaços formais de ensino com a possibilidade de atuarem também em espaços não 
formais, tais como:

Galerias

Museus

Escolas de arte

Empresas de publicidade, entre outros.

Ainda há todo o campo das escolas de artes e do ensino fundamental. E quem se 
direciona às artes plásticas, além de sua própria produção autoral, insere-se na 
organização de museus, no preparo de exposições e outros trabalhos de curadoria.

O mundo do trabalho para o profissional de arte é vasto, permeia, 
no universo acadêmico, pelo processo formativo do artista visual 
e do arte-educador. A formação em Artes Visuais permite amplo 
mercado de trabalho, como: a produção artística, num espaço 
de significativa movimentação de arte e exposições na região; a 
ação curatorial, bem como a mediação/monitoria em espaços 
expositivos, a arte educação no ensino básico e superior, entre 
outros espaços possíveis.

Diana Chiodelli
Licenciada em Artes Visuais pela Unochapecó.

Em uma sociedade da imagem como a nossa - tomada por 
publicidade, moda, cinema, novas mídias -, é uma função com 
bastante demanda, que exige alguém que conheça as variadas 
técnicas de representação visual.

Estas técnicas incluem desenho, pintura, fotografia, escultura, gravura, 
trabalho em softwares e outras que você, inclusive, pode criar. Não 
há muitos limites definidos, o que importa é usar a criatividade para 
desenvolver o novo.

A inserção do artista visual se dá em:

Agências de publicidade

Produtoras de vídeo

Estúdios de desenho, entre outros.
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O bibliotecário em essência é um gestor da  informação/
conhecimento, tem a competência para planejar, 
implementar e gerenciar serviços e sistemas de 
informação, esse profissional identifica demandas de 
informação, faz a mediação da informação entre sistemas 
e usuários. Cabe ao bibliotecário potencializar o uso 
da informação nas instituições onde atua por meio de 
cursos, oficinas, e tutoriais que permitam desenvolver a 
competência informacional das pessoas.

Biblioteconomia Esse curso 
tem na Uno

Duração
3 anos (12 módulos)

Título
Bacharel em Biblioteconomia

A Biblioteconomia é uma área interdisciplinar, o curso está voltado para atividades 
que envolvem a organização e representação da informação e do conhecimento, com 
foco para a recuperação da informação. A informação pode estar no formato impresso 
ou digital, assim, o bibliotecário desenvolve processos de tratamento da informação 
independente do seu suporte. Circula nas diversas áreas do conhecimento e setores da 
sociedade, permitindo que o bibliotecário atue em diferentes contextos.

A Biblioteconomia é uma área interdisciplinar, o curso está voltado para atividades 
que envolvem a organização e representação da informação e do conhecimento, 
com foco para a recuperação da informação. A informação pode estar no formato 
impresso ou digital, assim, o bibliotecário desenvolve processos de tratamento da 
informação independente do seu suporte. A informação circula nas diversas áreas 
do conhecimento e setores da sociedade, permitindo que o bibliotecário atue em 
diferentes contextos.

O curso apresenta em sua grade, disciplinas de cunho técnico, humanístico e 
tecnológico, as disciplinas mais conhecidas são catalogação, classificação, indexação, 
estudos de usuários, serviço de referência, gestão de unidades de informação, gestão 
da informação/conhecimento, tecnologias de informação, biblioteca digital, fontes de 
informação, entre outras.

EAD
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Além disso, podem atuar em:

Empresas

Editoras

Centros culturais e de memória

ONGs

Cartórios

Hospitais

Escritórios de advocacia com ações voltadas para gestão da informação, 
conhecimento e intervenções culturais.

Também podem atuar no ramo de tecnologias, provedores de internet, base de 
dados, inteligência competitiva e análise de mídias sociais. É uma profissão que 
acompanha a evolução tecnológica, por isso, as áreas de atuação estão em expansão, 
inclui a criação e a manutenção de arquivos digitais para montagem de bancos de 
dados em computadores, empregando sistemas de informação e internet.

Deve ser capaz de analisar, filtrar e compartilhar informações.
Tradicionalmente as bibliotecas ( públicas, privadas, universitárias, escolares ou 
especializadas) estão entre os principais campos de atuação do bibliotecário. As 
bibliotecas são prestadoras de serviços e são espaços para a democratização da 
cultura, da leitura, da educação e da informação, essas características imprimem 
ao bibliotecário um papel social e cultural.

O bibliotecário é um profissional multi/inter facetado, isso 
significa dizer que tem a capacidade de atuar em diferentes áreas 
do conhecimento e esferas do setor público e privado. Por ser um 
profissional da informação, as suas habilidades o colocam em 
condições para trabalhar com pesquisa, inovação tecnológica e 
social, inteligência competitiva, bases de dados, Big Data, para 
além dos processos tradicionais de indexação, catalogação, 
classificação, organização do conhecimento e da informação. A 
Biblioteconomia é uma área que vem crescendo em relevância, 
exatamente, por gerenciar a informação e a tornar acessível ao 
usuário final, independente do suporte informacional.

Danielly Inomata
Graduada em Biblioteconomia pela UFAM, Mestra e
Doutora em Ciência da Informação pela UFSC/ PGCIN.
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Biotecnologia

É a aplicação de conhecimentos químicos e biológicos, e de novas 
tecnologias nas áreas da saúde, alimentação, química e ambiental.

O graduado na área de biotecnologia é um profissional multidisciplinar, com 
conhecimentos nas áreas de biologia (microbiologia, microorganismos e 
imunologia), química, física, estatística e informática.

Com formação específica, atua como engenheiro de bioprocessos, em 
projetos que estudam células vivas utilizadas na produção de:

Medicamentos

Cosméticos

Alimentos

Química em geral.

O graduado recebe o título de Bacharel em Biotecnologia.

Biomedicina

É a área das Ciências Biológicas voltada à pesquisa das doenças 
humanas, de suas causas e dos meios de tratá-las. Esse profissional 
identifica, classifica e estuda os microorganismos causadores de 
enfermidades e procura medicamentos e vacinas para combatê-las. 

Realiza exames e interpreta os resultados de análises clínicas 
para diagnosticar doenças, e análises bromatológicas para 
evitar contaminação em alimentos. Pode trabalhar em 
hospitais, laboratórios e órgãos públicos de saúde, fazendo 
pesquisas e testes. Atua em parceria com bioquímicos, 
biólogos, médicos e farmacêuticos.
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Ciências Atuariais

Este profissional possui habilidades e conhecimentos para efetuar cálculos, uma vez 
que trabalha com operações de seguro, planos de saúde, planos de previdência, e 
outras operações financeiras que envolvam risco, determinando o valor das prestações 
ou dos prêmios a serem pagos pelas empresas.

É ele, também, quem define as reservas que as empresas devem ter para garantir 
o pagamento dos benefícios ou dos compromissos contratados. Para isso, utiliza 
conhecimentos de matemática e estatística a fim de calcular a incidência de doenças, 
mortes, acidentes de trânsito ou de trabalho, e a incidência de fenômenos naturais 
como estiagens e enchentes.

Cabe a este profissional avaliar as possibilidades 
de danos e perdas da empresa seguradora ou 
previdenciária, e determinar o valor das prestações do 
seguro e dos prêmios a serem pagos.
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Ciências Biológicas

Duração do curso Bacharelado
4 anos e meio (9 semestres)

Duração do curso Licenciatura
3 anos e meio (7 semestres)

Título
Bacharel ou Licenciado
em Ciências Biológicas

Biologia é o estudo da vida. O biólogo é o profissional que estuda 
como a vida surgiu e como ela evolui, entendendo os ecossistemas e 
as relações existentes entre os seres vivos. Um ecossistema pode ser 
uma gota d’água vista no microscópio, um organismo ou o planeta 
como um todo. O campo de trabalho do biólogo é muito amplo.

Esse curso 
tem na Uno

O biólogo licenciado atua como professor na educação formal, na educação ambiental 
em espaços formais e não formais (empresas, instituições, unidades de conservação) e 
em pesquisas na área da educação.

Dependendo do caminho que o biólogo seguir após sua formação, ele pode:

Realizar pesquisas em laboratórios e campo (ex. oceanos, florestas e rios)

Atuar como professor de ciências e biologia

Realizar consultorias e assessorias

Atuar como biólogo em empresas e instituições públicas e privadas, incluindo 
universidades, faculdades e órgãos do governo (Fatma, ICMBio, Ibama, Secretarias de 
Meio Ambiente etc.)

Atuar como profissional liberal

O biólogo bacharel atua como analista, pesquisador ou consultor, como 
profissional autônomo ou em cargos de empresas e instituições públicas 
ou privadas, atuam nas áreas de zoologia, ecologia, botânica, genética, 
manejo e conservação de fauna, flora, água, entre outras.



27

Ser Biólogo é ser apaixonado pela vida, e assim apaixonado 
pela sua profissão. Somos profissionais plurais, podemos atuar 
nas mais diferentes áreas que envolvem a vida, como a área 
da saúde, da biotecnologia e produção, do meio ambiente, 
da biodiversidade e da educação. Somos incentivados a 
sermos gestores, líderes, professores, pesquisadores e nos 
comprometemos a sempre respeitar e defender o meio 
ambiente. O profissional biólogo não desliga, vivemos a nossa 
profissão, somos acostumados a pensar e agir em prol do meio 
ambiente, seja no nosso emprego ou em nosso lar. A paixão 
pela vida, o respeito pelo meio ambiente e a esperança em dias 
melhores nos move.

Sacha Arielle Branco
Bióloga graduada na Unochapecó

Ciências Contábeis

Duração
4 anos (presencial: 8 semestres;
EAD: 16 módulos)

Título
Bacharel em Ciências Contábeis

Esse curso 
tem na Uno

A presença do contador é cada vez mais imprescindível para a sociedade 
e para as organizações, sejam elas de finalidade lucrativa ou não.

Há várias possibilidades de atuação: na área do meio ambiente e 
biodiversidade, na área da saúde e na área da biotecnologia e produção, 
dependendo do currículo efetivado e/ou formação continuada.

Atualmente, com as preocupações ambientais no topo das prioridades de 
governos e empresas, o biólogo é cada vez mais requisitado para projetar 
e administrar relações mais harmoniosas entre o ser humano e o meio 
ambiente. Ele atua realizando pesquisas para entender estas relações, 
criando produtos e processos ecologicamente sustentáveis, e contribuindo 
na sugestão de políticas públicas para solucionar problemas ambientais.

Presencial
e EAD
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O mercado de trabalho é amplo e atrativo, oferecendo aos contadores 
habilitados a possibilidade de atuar nas áreas de:

Contabilidade societária

Auditoria

Perícia

Assessorias

Consultorias

Ensino

Análise de custos

Formação de preços

Controles financeiros e internos

Planejamento tributário

Orçamentos

Administração de negócio próprio

O profissional contábil controla as atividades da área financeira, econômica 
e patrimonial. É responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis 
e pelo estudo dos elementos que compõem o patrimônio das empresas 
privadas e públicas, adotando os procedimentos necessários para o 
crescimento sustentável das organizações.

O contador necessita ser um profissional dinâmico, com 
autonomia ética, profissional e intelectual,  preparado para 
enfrentar os desafios de um contexto socioeconômico e 
institucional em contínua transformação. Considerando 
a contabilidade como a linguagem dos negócios, cabe ao 
profissional contador utilizar as informações geradas pelo 
sistema de informações contábeis para permitir às organizações 
obterem excelência em seu desempenho.

Prof. Sady Mazzioni 
Mestre e Doutor em Contabilidade pela FURB.
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Ciência da

Computação

Vivemos uma época em que praticamente tudo acontece através da Tecnologia 
da Informação (TI), pois somos altamente dependentes dos dispositivos, ou seja, 
hardware, software e das redes (Internet).

Os profissionais formados em Ciência da Computação podem atuar nas áreas de 
desenvolvimento de:

Software para diferentes plataformas (desktop, mobile, Web)

Hardware

Redes de computadores

Games

Robótica, priorizando a inovação para o desenvolvimento tecnológico

Possibilidade de atuação em pesquisa e desenvolvimento de soluções computacionais 
em empresas de alta tecnologia, bem como, órgãos públicos ou demais empresas de 
diversos segmentos, como telecomunicações, bancos e demais instituições financeiras, 
entre outras que possuem um setor de TI internamente, além de poder, também, 
investir em um negócio próprio.

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Ciência da Computação

Esse curso 
tem na Uno

Destaca-se que a área de tecnologia 
é uma área com alta demanda de 
profissionais, sendo um mercado de 
trabalho bastante amplo, com diversas 
oportunidades e salários superatrativos.
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Ciências da Religião

Católico, espírita, evangélico, judeu, muçulmano, adventista, budista, 
protestante, luterano, islâmico, cientologista, pastafariano. Religiões 
movem e sempre moveram o mundo, mobilizando pessoas a agir, a 
tomar decisões e a transformar sociedades com base em uma palavra 
de duas letras: fé.

Tecnologias evoluem constantemente. A base sólida de 
conhecimento adquirida através do Curso de Ciência da 
Computação forma profissionais capazes de adaptarem-se às 
mudanças do mercado, permitindo com que os profissionais 
da área mantenham-se atualizados e competitivos, atuando 
em diferentes segmentos, pois o curso forma profissionais para 
atuarem em diferentes tecnologias, não se limitando apenas às 
tecnologias do momento.

Jorge Antonio Di Domenico
Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela 
Universidade Federal de Santa Catarina

A religião é um fenômeno social tão poderoso e tão importante que merece 
investigação constante e, mais do que isso, fazer parte da nossa educação básica. 
Independentemente da orientação que você siga, ou mesmo se não seguir nenhuma, 
seu trabalho como graduado em Ciências da Religião é o de entender, transmitir e 
inclusive utilizar a força que a fé tem para mover, mais do que montanhas, as pessoas.

A inserção do formado na área se dá principalmente em escolas, nas disciplinas de 
Ensino Religioso; rupos religiosos e ecumênicos; organizações não-governamentais; 
pastorais; instituições de assistência; lideranças comunitárias e nstitutos de pesquisa 
social.

Esse curso 
tem na Uno

Duração
4 anos (16 módulos)

Título
Licenciado em Ciências da Religião

EAD



31

Ciências

Econômicas

Os economistas atuam em organizações de diversos setores tais como:

Bancos

Cooperativas de Crédito

Agroindústrias

Empresas de comércio e serviços

Docentes

Instituições de Pesquisas Sociais e de Opinião

Setor Público

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Ciências Econômicas

Esse curso 
tem na Uno

O economista é um profissional que possui conhecimento em 
áreas sociais e também nas exatas, ou seja, economia não é 
só matemática.  Essa formação multidisciplinar permite que o 
mercado de trabalho para o economista seja muito amplo até 
porque não é uma profissão saturada.

Além disso, como Profissionais Liberais, em áreas tais 
como Inteligência de Mercado, Gestão de Risco, Gestão de 
Pessoas, Economia das Redes Sociais, Setor Financeiro e 
de Investimentos, Assessoria de Projetos Agroindustriais/
Agribusiness, Orientação em Comércio Exterior, Análise de 
Conjuntura Econômica para Empresas, Elaboração de Políticas 
Públicas, no Ensino, na Pesquisa e Extensão, entre outras.
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Ciências Sociais

Pesquisa costumes e hábitos, e investiga as relações entre indivíduos, 
família, grupos e instituições. Desenvolve e utiliza um conjunto variado 
de técnicas e métodos de pesquisa para o estudo das coletividades 
humanas e interpreta os problemas da sociedade, da política e da 
cultura. Pode atuar nas áreas de:

Ensino

Pesquisa e planejamento

Consultoria e assessoria a ONGs, empresas privadas e públicas, partidos 
políticos e associações profissionais, entre outras entidades.

O economista pensa a empresa sob o ponto de vista 
estratégico, sabe onde ela está e onde pode chegar. É um 
profissional que consegue analisar o desenvolvimento 
da economia local e mundial, por isso é um profissional 
muito requisitado. Ser economista é ter um mundo de 
possibilidades. Ser economista é ter alta empregabilidade!

Áureo Leandro Haag
Economista, Mestre em Economia pela
Universidade Federal de Uberlândia

O cientista social estuda fenômenos, as estruturas e as 
relações que caracterizam as organizações sociais e culturais. 
Ele analisa os movimentos e os conflitos populacionais, a 
construção de identidades e a formação das opiniões.
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Comércio Exterior

Comunicação Social - 

Cinema e Vídeo

O profissional desta área coordena, administra e planeja negociações de compra 
e venda realizadas com empresas do exterior. Também negocia com órgãos 
governamentais de outros países. Entre suas funções está a participação em feiras e 
congressos internacionais para a realização de novos negócios. Além disso, cuida da 
parte da documentação e despacho na Receita Federal.

Com seus conhecimentos, analisa as tendências do mercado, identificando as 
necessidades da empresa em que trabalha e também de seus clientes. É de sua 
responsabilidade também, a elaboração de estratégias de negócios que visam 
a lucratividade da empresa. Como tem conhecimentos de direito internacional, 
exerce a função de despachante aduaneiro.

O cineasta trabalha com a produção de vídeos artísticos, 
documentários ou jornalísticos, como a elaboração de filmes e vídeos 
de curta e longa-metragem, sejam eles autorais, publicitários ou 
institucionais, documentários ou de treinamentos.

Trabalha ainda, com adaptação ou criação de histórias, 
podendo definir o elenco, o cenário, a iluminação, a 
fotografia, a sonorização e a edição das imagens filmadas. 
Precisa ter paciência e disposição para o ritmo irregular 
de trabalho e para lidar com orçamentos limitados e 
prazos curtos. Para ser um bom profissional é fundamental 
desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe.
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Comunicação Social -

Rádio e TV

Comunicação Social -

Relações Públicas

Ele monta a programação da emissora, dirige roteiros, produz e edita programas. Chefia 
equipes de gravação e de produção, e orienta a construção de cenários e a contratação 
de mão-de-obra. Pode atuar como comentarista, apresentador ou locutor. Trabalha 
em emissoras de rádio, TV, produtoras de vídeo e empresas que criam programas para 
transmissão pela mídia eletrônica.

Este bacharel se envolve na elaboração e na veiculação 
de programas jornalísticos, esportivos ou de variedades, 
exceto nas atividades reservadas a jornalistas e atores, 
como reportagem e dublagem.

Para isso, transmite informações e orientações sobre sua filosofia, seus valores, 
objetivos, ações, produtos e serviços para os funcionários, clientes, consumidores, 
fornecedores, governo e comunidade em geral. Formula e administra ações que 
garantam o bom relacionamento da organização com esses diferentes públicos. 
Elabora e divulga boletins internos e externos, cria programas de integração com a 
comunidade e organiza atividades promocionais.

O bacharel em Relações Públicas executa a 
estratégia de comunicação e ação de uma 
empresa, instituição ou órgão público.
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Design de Moda

Dança

As principais atividades profissionais do bacharel em Dança são montar e 
dirigir espetáculos musicais para o teatro, cinema ou TV. Possui também 
formação para ser bailarino, atuando em um corpo de baile ou em 
academias. Este profissional atua também em:

Instituições penais e de saúde

Na recuperação e na reintegração social das pessoas

Cursando licenciatura, pode dar aulas de dança como parte da disciplina 
de Artes (antiga Educação Artística) em escolas públicas ou particulares.

Duração
3 anos (6 semestres)

Título
Bacharel em Design de Moda

Esse curso 
tem na Uno

O profissional formado pelo curso de moda está sempre em busca de 
novidades e tendências de roupa e acessórios tanto para homens quanto 
para mulheres. Além de buscar novidades, a criação de peças também é 
exercitada no curso. Conceitos de história da arte, moda e comportamento 
fazem parte dos conhecimentos desse profissional.

O mercado de trabalho é amplo. Desde a concepção de novas ideias 
de cortes e materiais até a produção e revenda dos artigos. Desfiles, 
lançamentos de produtos e a promoção das vendas fazem parte da 
rotina deste profissional.
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Atuar como gestor no varejo de moda exige habilidades e 
conhecimentos complexos e determinantes para o sucesso na 
profissão. A comercialização da moda possui uma demanda 
crescente de profissionais capacitados para a prestação 
de serviços. Minha função como gestor é liderar, treinar e 
acompanhar diariamente minha equipe, potencializando a 
prospecção de clientes e o sucesso nos negócios da empresa. 
Outro fator fundamental é o planejamento estratégico, 
considerando que lidamos com tendências, inovações, 
produtos conceituais e a versão comercial, por tanto se faz 
necessário essa compreensão para que a informação chegue 
ao cliente da melhor maneira. O curso de Design de Moda me 
proporcionou o desenvolvimento destas inúmeras habilidades, 
onde tive a oportunidade de aprender como ocorre a 
formulação do produto, desde a inspiração, a pesquisa, o 
esboço, até a peça final. O instinto empreendedor provém de 
outros complementos curriculares que o curso oferta, como por 
exemplo, a gestão de projetos. Fico satisfeito em ter concluído a 
graduação e estar preparado para atuar na minha profissão de 
maneira tão capacitada e responsável, ganhando espaço junto 
daqueles que estão há anos no mercado.

Ueslei Ricardo Tatto
Designer de Moda pela Unochapecó.

As áreas de atuação estão em constante 
inovação. O profissional deve estar 
sempre atento às manifestações da 
moda nacional e internacional. 

O profissional define estilos e modelagens, desenha roupas, 
acessórios, joias, cintos, responsabiliza-se pela aquisição de 
matérias-primas e desenha estampas nas indústrias têxteis ou 
modelos nas confecções.

Pode pesquisar o mercado consumidor, estabelecendo estratégias de 
marketing para campanhas de lançamento de produtos e cuidando 
da promoção de vendas. Está habilitado também, a trabalhar no 
departamento de compras de grandes magazines.
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Design

(Games | Produto | Visual)

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Design

Esse curso 
tem na Uno

Uma boa graduação em Design forma profissionais 
habilitados para atuarem na área de criação, produção e 
desenvolvimento de artefatos que solucionam problemas. 
É preciso integrar teorias e práticas, dando enfoque à 
autonomia dos estudantes, para que atuem focados nas 
diversas necessidades da sociedade e do mercado de 
maneira humanista e multidisciplinar.

Rodrigo Oliveira de Oliveira
Designer pela Universidade Federal de Santa Maria e 
Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos.

O designer é um profissional que cria e produz soluções utilitárias, 
especialmente por meio de projetos que podem ser reproduzidos em 
série, como sistemas de informações sensoriais diversas, métodos de 
funcionamento de processos e artefatos de uso. 

Gráficas, revistas, jornais, agência de publicidade, desenvolvedoras de 
softwares, websites, games, aplicativos para smartphones, editoras de 
livros e revistas, indústria automotiva, de calçados, móveis, utensílios, 
moda e até mesmo produtoras audiovisuais são modelos de negócios 
nos quais os designers desempenham papéis fundamentais.

Os profissionais podem decidir por serem funcionários 
ou empreenderem de maneira autônoma ou coletiva, 
trabalhando tanto presencialmente quanto à distância, 
atendendo ao mercado internacional pela internet.
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Direito

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Direito

Esse curso 
tem na Uno

As possibilidades de inserção do profissional formado em Direito no mercado de 
trabalho são inúmeras. Depois de obter o registro da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) pode se tornar advogado e trabalhar em escritórios de advocacia privados ou na 
advocacia pública. A docência também pode ser uma opção ao Bacharel em Direito, 
exigindo-se para tanto, a qualificação por meio de Mestrados e Doutorados em Direito.

Há também a oportunidade de inúmeros concursos públicos para a área jurídica, sendo 
que o Bacharel em Direito poderá tornar-se:

Juiz

Promotor de justiça

Delegado de polícia

Oficial das forças armadas e da polícia milita

Defensor público

Procurador do Estado

Advogado da União

Auditor fiscal

Serventuário da justiça

Ainda, em outros inúmeros cargos que exigem formação e conhecimento na área 
jurídica, promissores e, geralmente, muito bem remunerados.

O curso de Direito exige o desenvolvimento de habilidades como leitura, oratória, 
produção de textos, argumentação, interpretação, bem como o conhecimento teórico 
e prático das leis e dos procedimentos que regem a atuação jurídica no Brasil. Com 
dedicação, o estudante terá a oportunidade de se tornar competente para atuar com 
efetividade na sociedade, podendo ser, desse modo, um agente transformador da 
realidade e de suas próprias vidas.

O curso de Direito prepara profissionais para atuarem nas mais 
diversas carreiras jurídicas ligadas ao setor público e privado.
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Ecologia

Atua em laboratório, fazendo pesquisas com espécies vegetais e animais, e 
estudando o efeito de produtos químicos sobre a fauna, a flora e a saúde humana. 
Ajuda, também, a planejar o crescimento de núcleos urbanos e a preservar os 
recursos naturais da região.

Pode trabalhar em:

Zoológicos

Parques ecológicos

Áreas de preservação ambiental

Apoio logístico para a manutenção das espécies animais e
vegetais existentes e dos recursos naturais presentes em suas áreas.

Ecologia é a ciência que estuda as relações entre o homem e a 
natureza. Este bacharel investiga a estrutura e o funcionamento 
dos ecossistemas, estuda o impacto da ação humana sobre o meio 
ambiente, procurando soluções para manter o equilíbrio ecológico.
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Educação Física

Duração do Curso Bacharelado
4 anos (8 semestres)

Duração do Curso Licenciatura
3 anos e meio (7 semestres)

Título
Bacharel ou Licenciado
em Educação Física

Esse curso 
tem na Uno

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental 
- Ensino Médio

Com o título de licenciado o professor é responsável por 
planejar, executar e avaliar atividades relacionadas ao esporte, 
jogo, ginástica, lutas, dança e outras práticas no contexto 
escolar. O licenciado atua na educação básica: 

O papel do professor de Educação Física na educação básica é contribuir com 
o processo de formação das pessoas, e fazê-las perceber que as atividades e os 
exercícios físicos, assim como as atividades de lazer, fazem parte da vida e devem ser 
incorporadas no cotidiano visando a melhora da qualidade de vida.

Por isso, este professor é tão importante na escola, pois apresenta, discute e auxilia na 
construção de conhecimentos no campo da Educação Física que são necessários para 
obter e manter um estilo de vida mais saudável e ativo.

Com o título de Bacharel, o profissional é responsável por ações de treinamento 
desportivo, orientações de exercícios físicos em academias, clubes, Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), hotéis entre outros. O Bacharel atua como orientador 
de atividades físicas nas academias, clubes, e também em órgãos públicos como 
secretarias de saúde, esporte e lazer. Nas academias e clubes, ou como personal trainer, 
é quem planeja os exercícios para que os objetivos dos alunos sejam alcançados.
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Nos esportes, é o preparador físico, o treinador, e/ou o técnico que sabe como 
desenvolver um atleta para alcançar um grande feito em sua modalidade esportiva. Há 
ainda outras áreas, como a de recreação, onde é o responsável por criar entretenimento 
para grupos de pessoas, pensando ao mesmo tempo em condicionamento físico e 
diversão.

Não é nem preciso ressaltar que, na sociedade atual, temos um grande interesse pela 
saúde. As academias estão lotadas, nossa alimentação é cada vez mais controlada e o 
interesse pelas carreiras no esporte só cresce. O profissional de Educação Física é um 
dos maiores agentes neste trabalho de promover modos de vida mais saudáveis para as 
pessoas, e é por isso que a área só tende a crescer.

O profissional de Educação Física trabalha com pessoas 
e, é por meio de um olhar crítico e humanístico que ele 
intervém na sua saúde, qualidade de vida e bem-estar 
de seus alunos. A profissão exige proximidade com o 
outro, com aquele que em nós confia o seu corpo e a sua 
mente para melhorar e/ou garantir uma vida mais ativa e 
longeva, seja isto na Licenciatura, em que o profissional 
de Educação Física ensina, educa e forma o cidadão, 
incentivando a uma vida ativa de exercícios físicos, seja no 
Bacharelado, em que esses exercícios tornam-se parte da 
vida das pessoas que os praticam.

Edilaine Franz
Egressa do curso de Educação Física Licenciatura da 
Unochapecó e estudante do curso de Educação Física 
Bacharelado na mesma instituição.
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Enfermagem

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Enfermagem

Esse curso 
tem na Uno

As demandas por uma vida mais saudável, com toda tecnologia desenvolvida 
atualmente, em torno do prolongamento dos nossos anos, criou um ambiente 
de grandes espaços para todos os profissionais da saúde. Os enfermeiros e 
enfermeiras estão entre os principais envolvidos nesse processo.

A enfermagem é uma profissão com um vasto campo de trabalho. Como é 
uma profissão única, não há problemas de competição. E como é um membro 
fundamental da equipe de saúde, tem seu lugar garantido no mercado de 
trabalho, indispensável em hospitais e clínicas, podendo prestar, também, 
atendimento domiciliar. No campo da saúde coletiva, atua em comunidades, 
na prevenção de doenças ou fazendo trabalho educativo. Define a conduta a ser 
seguida pela equipe de enfermagem em todas as áreas.

A Enfermagem tem sido reconhecida como uma profissão essencial no cuidado ao 
ser humano, na promoção, proteção e recuperação de sua saúde. Neste sentido, ela 
atua no campo da saúde, tanto como profissional generalista no cuidado à saúde dos 
indivíduos, família, grupos e comunidade, em todas as fases da sua vida, quanto como 
especialista no cuidado à saúde do trabalhador, da mulher, da criança, na gerência e 
gestão dos serviços de saúde, entre outros.

Membro da equipe multiprofissional de saúde, a(o) enfermeira(o) 
busca a transdisciplinaridade, atuando em todos os níveis da 
assistência e prestando um cuidado integral ao ser humano, 
contribuindo desta forma para a melhoria das condições de vida e 
para a qualificação dos serviços de saúde.
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A enfermagem, ao longo do tempo, vem rompendo 
barreiras e construindo histórias de conquistas nos 
espaços de atuação profissional e no cuidado humano, 
destacando-se pela dedicação do exercício da profissão 
e pela flexibilização das relações multiprofissionais com 
o paciente.

Alcimara Benedett
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia com 
Licenciatura pela Universidade de Passo Fundo e 
Doutora em Ciências pela USP

Engenharia Ambiental

Elabora e executa planos, programas e projetos de gerenciamento 
de recursos hídricos, saneamento básico, tratamento de resíduos e 
recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. Pode ocupar-se, 
ainda, do estudo de várias fontes de energia e da avaliação do potencial 
energético de uma região.

É a engenharia voltada para o desenvolvimento econômico sustentável, 
ou seja, respeita os limites dos recursos naturais. O engenheiro atua no 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias para proteger o ambiente dos 
danos causados pelas atividades humanas.

Sua principal função é preservar a qualidade da água, do ar e do solo, 
realizar estudos de impacto ambiental, e propor soluções visando o 
aproveitamento racional dos recursos naturais.
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Engenharia Civil

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia Civil

Esse curso 
tem na Uno

Pode trabalhar em:

Empresas públicas ou privadas

Abrir seu próprio negócio, especializando-se
em determinados tipos de serviços.

Nos órgãos públicos, pode fiscalizar obras e fazer perícias em construções 
prontas ou em andamento, avaliando padrões de qualidade e segurança.

O desenvolvimento tecnológico na área da construção civil tem provocado 
mudanças  significativas na rotina de trabalho, facilitando e agilizando muitas 
atividades. Estar ciente dessas inovações, e preparado tecnicamente para 
empregá-las no dia-a-dia, é fundamental para o sucesso profissional.

Projetar, gerenciar e acompanhar todas as etapas de uma construção ou reforma 
são as funções básicas do engenheiro civil. Executar essas funções significa ser capaz 
de determinar, entre outras coisas, a quantidade de material necessário, analisar 
características do solo, posição solar e ventilação.

Ele responsabiliza-se por projetos comerciais e residenciais, 
públicos e privados, devendo observar a usabilidade de cada 
tipo de edificação.

A pessoa que vai optar pela profissão 
de engenheiro civil é criativa, atenta aos 
detalhes, usa bastante o raciocínio lógico 
e gosta de mudar seu entorno.

Rodnny Mendoza Fakhye
Bacharel em Engenharia Civi

Presencial
e EAD
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Engenharia da

Computação

Engenharia de

Agrimensura

Produz novas máquinas e equipamentos computacionais 
para serem utilizados em diversos setores, de  acordo com as 
necessidades do mercado.

Desenvolve produtos para serviços de telecomunicações 
como os que fazem interligação entre redes de telefonia.

Pode, ainda, planejar e implementar redes de computadores 
e seus componentes, como reatores e cabeamento.

Esse profissional projeta e constrói computadores, 
periféricos e sistemas que integram hardware e software.

É o ramo da engenharia responsável pelo levantamento 
e pela medição de terrenos. O engenheiro agrimensor 
prepara áreas para obras urbanas, de infraestrutura 
hidráulica, sanitária, elétrica ou de transportes.

Com base em dados obtidos por meio de levantamentos em solo, fotografias aéreas, 
satélites e/ou aparelhos de sistema de posicionamento global (GPS), ele mede as 
dimensões de terrenos e pesquisa as características do solo e do relevo de uma área.

Seu trabalho serve de base para que engenheiros civis possam construir prédios, 
estradas, barragens, redes de água e esgoto ou de energia elétrica. Apto a orientar 
projetos de loteamento e a definir o traçado de cidades, costuma prestar consultoria 
para prefeituras, indústrias e grandes construtoras.
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Engenharia de

Alimentos

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia de Alimentos

Esse curso 
tem na Uno

Trabalha na indústria, participando de todas as etapas de preparo e 
conservação de alimentos de origem animal ou vegetal, da seleção das 
matérias-primas e definição do sistema de armazenagem, até o projeto das 
embalagens. Desenvolve e testa formulações, com a finalidade de determinar o 
valor nutricional de alimentos, seu sabor, sua cor e sua consistência. Desenvolve 
tecnologias limpas e processos para aproveitamento de resíduos. Atua na 
gestão de pessoas, controle de qualidade e o desenvolvimento de novos 
processos e produtos. A agroindústria e os laboratórios de prestação de serviços 
também absorvem uma quantidade significativa de profissionais.

A indústria alimentícia é, sem dúvida, o principal campo de atuação desse 
engenheiro, mas ele pode trabalhar, ainda, em:

Indústrias fornecedoras de equipamentos, embalagens e aditivos

Centros de pesquisa e desenvolvimento

Órgãos públicos voltados à fiscalização

Consultoria e assessoria para instituições e empresas

Especializando-se na área por meio de cursos de pós-graduação, poderá 
trabalhar como professor e pesquisador em instituições de ensino superior.

A Engenharia de Alimentos é uma profissão de caráter multidisciplinar, pois abrange 
uma grande quantidade de diferentes campos do conhecimento na área de ciências 
básicas e tecnológicas, além de conhecimentos da área de saúde e humanas.

O Engenheiro de Alimentos ocupa-se da fabricação, da conservação, 
do armazenamento e do transporte de alimentos industrializados. 
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A elevação na renda média das famílias e mudanças nos 
hábitos alimentares da população brasileira são fatores 
que contribuem para aumentar o consumo de produtos 
alimentícios industrializados e, por consequência, 
a demanda pelo engenheiro de alimentos. Este 
profissional é contratado pelas indústrias agrícola, 
alimentícia e de bebidas para atuar diretamente na 
linha de produção, gerindo pessoas e processos, no 
controle de qualidade, nas vendas e no desenvolvimento 
de novos produtos. As indústrias do setor estão 
espalhadas por todo o país. Cada vez mais as empresas 
estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos que sejam mais saudáveis. A área 
de embalagens também vem apresentando muitas 
inovações, auxiliando cada vez mais na conservação do 
alimento. Pelos desafios que estas áreas apresentam 
no desenvolvimento de novos processos e produtos, a 
Engenharia de Alimentos se mostra uma carreira muito 
promissora para os próximos anos.

Micheli Zanetti
Bacharel em Engenharia Química e Mestre em 
Engenharia Química pela Universidade Federal
de Santa Catarina.

Engenharia de Controle

e Automação

Esse profissional projeta e opera equipamentos utilizados nos processos 
automatizados de indústrias em geral, além de fazer sua manutenção. 
Ocupa-se do gerenciamento de projetos de automação industrial e 
comercial. É o responsável pela programação das máquinas e pela 
adaptação de softwares aos processos industriais. Em empresas 
já automatizadas, redimensiona, opera e mantém os sistemas e 
equipamentos já instalados.
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Engenharia de

Energia

Engenharia de Minas

O engenheiro de energia trabalha com todas as formas de energia que 
compõem a matriz energética brasileira, seja ela renovável – hídrica, solar, 
eólica ou de biomassa – seja não renovável, obtida de petróleo, carvão, gás 
natural ou material radioativo como o urânio (usado em usinas nucleares). 
Está habilitado para trabalhar no setor público, pesquisando e traçando 
estratégias para o setor energético. Planeja, analisa e desenvolve sistemas 
de geração, transporte ou transmissão, distribuição e uso de energia.

O engenheiro de minas localiza jazidas e realiza análises acerca do 
tamanho das reservas e da qualidade do minério no local. Estuda a 
viabilidade econômica e a técnica da exploração do depósito mineral. 
Caso seja viável, elabora e executa o projeto de extração escolhendo 
os equipamentos mais adequados e determinando os recursos 
humanos e materiais necessários ao trabalho. Em geral, pode atuar 
em companhias mineradoras, pedreiras, construtoras de estradas e 
empresas de demolição. Trabalha com tecnologias de última geração e 
com reciclagem de produtos industriais.
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Engenharia de

Produção

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia de Produção

Esse curso 
tem na Uno

Ele une conhecimentos de administração, economia e 
engenharia para racionalizar o trabalho, aperfeiçoar técnicas 
de produção e ordenar as atividades financeiras, logísticas 
e comerciais de uma organização. Define a melhor forma de 
integrar mão de obra, equipamentos e matéria prima a fim de 
avançar na qualidade e aumentar a produtividade.

Por atuar como elo entre o setor técnico e o administrativo, 
seu campo de trabalho ultrapassa os limites da indústria. Esse 
profissional é requisitado por bancos, empresas prestadoras 
de serviços para gerenciar a seleção de pessoal, definir 
funções e planejar escalas de trabalho.

A área de engenharia de produção tem como premissa gerenciar 
os recursos humanos, financeiros e materiais, visando aumentar a 
produtividade de uma empresa. O Engenheiro de Produção é peça 
fundamental em indústrias e empresas de quase todos os setores.
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“O domínio dos conhecimentos e técnicas na área da 
Engenharia de Produção tem feito o mercado procurar 
e valorizar esses profissionais. As estatísticas dos 
últimos vestibulares apontam crescimento expressivo. 
Os principais veículos de comunicação sinalizam a 
Engenharia de Produção como a área das engenharias 
com a melhor perspectiva de trabalho prevista para os 
próximos anos. O Engenheiro de Produção pode atuar 
no setor industrial junto às montadoras de automóveis, 
fabricantes de eletrodomésticos, fabricantes de 
máquinas e ferramentas, indústrias de alimentos, 
refinarias de petróleo, metalúrgicas, papel e celulose, 
agroindústrias, entre outras. No setor de serviços pode 
atuar junto às empresas de transporte aéreo, rodoviário 
e marítimo, empresas de construção, empresas de 
consultoria, bancos de investimentos, seguradoras, 
entre outras. Cabe salientar que o Engenheiro de 
Produção tem uma formação multidisciplinar e é o 
profissional que, através de suas técnicas e de seu 
desenvolvido raciocínio lógico e matemático, torna-se 
um solucionador de problemas.”

Mário Augusto Morozo
Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina.

Engenharia de Telecomunicações

Cuida de cabeamentos aéreos e subterrâneos, satélites artificiais, centrais de 
transmissão, captação, codificação e retransmissão dos sinais que interligam o planeta. 
De seu trabalho depende toda a rede mundial de telefonia, transmissão de dados, redes 
de computadores, rádio e televisão.

O engenheiro de telecomunicações trabalha com o 
desenvolvimento e implantação de redes de telecomunicações.

Com sólida formação na área elétrica e eletrônica, ele cria, planeja e 
constrói aparelhos e equipamentos utilizados nas telecomunicações e 
dá manutenção aos sistemas e redes implantados.
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Engenharia

Elétrica

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia Elétrica

Esse curso 
tem na Uno

A profissão de engenheiro eletricista permite atuação em 
inúmeras atividades, tais como:

Desenvolvimento de produtos eletrônicos (computadores, 
aparelhos celulares, etc); sistemas elétricos de potência, 
responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para as 
cidades; automação industrial; telecomunicações; 

Funções de gerência em geral

Variadas atividades em indústrias (planejamento, 
manutenção e controle de qualidade)

Setor de serviços (projetos, suporte técnico, implantação de 
sistemas, consultorias)

Vendas técnicas

Além disso, os conhecimentos em lógica e matemática 
proporcionam ao engenheiro eletricista um grande 
diferencial no mercado, capacitando-o a ocupar cargos de 
liderança e direção nas empresas.
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Atuam diretamente com projetos de desenvolvimento em indústrias 
químicas e petroquímicas, projetando e testando novos produtos, 
ou desenvolvendo sofisticados dispositivos que utilizam a ciência e a 
tecnologia das cerâmicas supercondutoras de alta temperatura crítica.

Da mesma maneira, engenheiros físicos desenvolvem a tecnologia 
da utilização de laser em ciência, tecnologia e medicina, através de 
projetos de instrumentação óptica, ou desenvolvem projetos ligados a 
técnicas de imagem aplicadas à medicina e à biotecnologia.

Podem atuar, ainda, nas áreas de:

Eletrônica

Ótica linear e não linear

Novos materiais

Energia

Meio ambiente

O engenheiro florestal avalia o potencial de ecossistemas florestais e planeja seu 
aproveitamento de modo a preservar a flora e a fauna locais. Ele pesquisa e seleciona 
sementes e mudas, identifica e classifica espécies vegetais e procura melhorar suas 
características, analisando as condições necessárias à sua adaptação ao ambiente. 
Elabora e acompanha projetos de preservação de parques e de reservas naturais 
e cuida de fazendas de reflorestamento. Recupera áreas degradadas, cuida da 
arborização urbana e avalia o impacto ambiental de atividades humanas em uma área.

Engenharia Física

Engenharia Florestal

O engenheiro físico pode criar, desenvolver e aplicar dispositivos 
que utilizam raios laser em equipamentos médicos e biomédicos. 
Envolvem-se em projetos e implementação de novos elementos em 
eletrônica do estado sólido, utilizados no desenvolvimento de sondas 
para a exploração e diagnóstico em diversas áreas. 
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Trabalha com projetos de implantação e manutenção da 
infraestrutura industrial como redes de água e de gás, pontes e 
esteiras rolantes.

Organiza e administra as instalações industriais, da chegada da 
matéria-prima à fábrica até o controle de qualidade do produto 
final. Faz a ligação entre o engenheiro responsável pelo projeto de 
máquinas e o de produção, que cuida da organização do trabalho.

Analisa custos, gerencia a mão de obra e administra o uso de 
equipamentos e matérias-primas. Pode se dedicar a diversos ramos 
das engenharias como:

Mecânica

Elétrica

Madeireira

Telecomunicações

Engenharia Industrial
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Engenharia

Mecânica

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia Mecânica

Esse curso 
tem na Uno

Também supervisiona sua produção. Calcula a quantidade 
necessária de matéria-prima, providencia moldes das peças que 
serão fabricadas, cria protótipos e testa os produtos obtidos.

Organiza sistemas de armazenagem, supervisiona processos e define 
normas e procedimentos de segurança para a produção. Controla 
a qualidade, acompanhando e analisando testes de resistência, 
calibrando e conferindo medidas.

Costuma trabalhar com engenheiros eletricistas, de materiais, de 
produção e de automação e controle, na montagem e automação 
de sistemas, na manutenção de aeronaves e na indústria de 
eletroeletrônicos e de hidrocarbonetos. 

O engenheiro mecânico desenvolve e projeta:

 - Máquinas
- Equipamentos
- Veículos
- Sistemas de aquecimento 
e de refrigeração
- Ferramentas específicas 
da indústria mecânica
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A profissão de Engenheiro Mecânico é uma área 
que apresenta uma empregabilidade elevada e é 
uma das profissões mais bem remuneradas no país, 
sendo comum durante a faculdade os acadêmicos 
conseguirem bons estágios e se formarem com um 
emprego garantido. Destaca-se pela importância e 
alta demanda por mão de obra qualificada destes 
profissionais no mercado, independente da situação 
econômica do momento.

André Luiz Grando Santos
Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Federal de Santa Catarina

Otimiza o projeto e desenvolvimento dos produtos tecnológicos, bem como os 
processos produtivos modernos, integrando racionalmente técnicas de engenharia 
mecânica e eletrônica, e de tecnologias como a de softwares, sensores e controle 
inteligente por computador. Isso tudo para tornar mais fácil, rápido, preciso e maleável 
o controle de máquinas, robôs e qualquer outro tipo de equipamento.

Engenharia Mecatrônica

O engenheiro mecatrônico projeta, opera e realiza 
a manutenção de equipamentos utilizados nos 
processos automatizados de indústrias em geral.
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Ele atua em todo o processo, desde a extração, refino e conformação 
até obtenção de produtos com estrutura e propriedades ajustadas às 
diferentes finalidades. Desenvolve e adapta esses metais para os mais 
diversos usos industriais, desde a confecção de chapas e vigas para 
a construção civil até a produção de latas de refrigerante, implantes 
ortopédicos e trens de pouso de aviões.

Também combina metais com outros materiais como vidro, plástico ou 
cerâmica, criando compostos com novas propriedades. Presente em 
quase todos os segmentos industriais, esse profissional é indispensável 
nas indústrias de base e no setor metalúrgico.

Engenharia Metalúrgica

Com profundo conhecimento dos metais e de suas 
propriedades, esse engenheiro é responsável pelo 
beneficiamento de minérios e por sua transformação 
em metais e ligas metálicas.

Engenharia Química

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em Engenharia Química

Esse curso 
tem na Uno

Pela própria natureza de sua formação, que combina 
princípios de matemática, física, química e biologia 
com técnicas de engenharia, os profissionais da 
engenharia química têm sido considerados um dos 
mais versáteis de todos os engenheiros. 
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Nesse contexto, o engenheiro químico pode atuar em áreas como:

Engenharia de produtos e processos de produção/transformação

Engenharia ambiental

Bioengenharia

Engenharia de segurança

Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias

Gerência de tecnologia e economia de processos

Vendas técnicas

Áreas financeiras

Desta forma, são vários os campos de atuação 
do engenheiro químico, sendo os mais 
frequentes as indústrias dos seguintes setores:

Química e petroquímica

Açúcar e álcool

Fármacos e química fina

Alimentos e bebidas

Papel e celulose

Materiais de construção

Plásticos

Cerâmicos

Fertilizantes

Tintas e vernizes

Cosméticos

Perfumes

Compete ao engenheiro químico projetar, executar, 
administrar, fiscalizar, e controlar processos da 
indústria química e atividades correlatas.

Os acadêmicos precisam ter interesse por matérias 
como química, física e cálculo, habilidades como em 
qualquer outra profissão para trabalhar em grupo, e 
principalmente ter espírito de liderança, pois geralmente 
engenheiros precisam comandar processos e grupos de 
pessoas, além de tomar decisões rapidamente.

Kely Cristina Moschetto
Bacharel em Engenharia Química pela Unochapecó
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Também avalia o impacto de grandes obras sobre o meio ambiente, para prevenir 
a poluição de mananciais, rios e represas. É responsável pela prevenção contra a 
poluição causada por indústrias e pelo tratamento de efluentes industriais.

Em agências de meio ambiente e em pólos industriais, controla, previne e trata 
a poluição atmosférica. Pode ainda, monitorar o ambiente marinho e costeiro, 
atuando na prevenção e no controle de erosões de praias.

Engenharia Sanitária

O engenheiro sanitarista cuida da manutenção da 
qualidade da água consumida pela população, do 
tratamento do esgoto e do lixo doméstico e industrial, 
e do controle do lixo hospitalar.

Planeja, coordena e administra redes de distribuição de 
água e estações de tratamento de esgoto, e supervisiona a 
coleta e o descarte do lixo. 

Cabe a ele montar bancos de dados para os mais diversos usos, como:

Controle de qualidade da produção de uma indústria

Recenseamento populacional

Pesquisa eleitoral

Lançamento de produtos no mercado de consumo

Na indústria, acompanha os testes de qualidade, ajuda a fazer previsão de vendas e 
desenvolve modelos matemáticos para ajustar situações práticas. Em laboratórios, cria 
tabelas para sistematizar os resultados de experimentos e pesquisas.

Estatística

O estatístico planeja e coordena o levantamento de 
informações por meio de questionários, entrevistas e medições. 
Organiza, analisa e interpreta os resultados para explicar 
fenômenos sociais, econômicos ou naturais.
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Farmácia

Duração
4 anos e meio (9 semestres)

Título
Bacharel em Farmácia

Esse curso 
tem na Uno

O curso de Farmácia possibilita que o futuro profissional possa atuar em 
mais de 76 áreas regulamentadas. Este profissional pode fazer desde o 
atendimento em drogarias até pesquisas sobre novos medicamentos em 
indústrias, passando pelas análises clínicas. Há também oportunidades 
em hospitais, laboratórios, indústria veterinária, cosméticos e alimentos. 
No setor público, o profissional de Farmácia pode atuar no Sistema Único 
de Saúde (SUS), em fiscalização, vigilância sanitária, trabalhar com perícia 
criminal e na área de toxicologia forense.

Só o farmacêutico pode ser responsável técnico por:

Farmácias e drogarias

Farmácias hospitalares

Indústrias farmacêuticas

Distribuidoras de medicamentos

Serviços de controle de qualidade

Vigilância de medicamentos

Durante o curso o aluno, além do conteúdo teórico 
e prático, tem acesso a introdução ao mercado de 
trabalho desde o primeiro semestre. Em adição aos 
estágios obrigatórios, em algumas disciplinas, os estágios 
não obrigatórios e remunerados possibilitam uma 
inserção muito positiva e um feedback excelente para 
o futuro profissional. Como visão maior dos potenciais 
farmacêuticos na Unochapecó, podemos citar o 
desenvolvimento de produtos inovadores junto ao Parque 
Tecnológico Chapecó@ e a pesquisa em parcerias com 
instituições de ensino nacionais e internacionais.

Amanda Patrícia Schönell
Acadêmica do curso de Farmácia pela Unochapecó.
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Apoiado em diferentes teóricos e pensadores, o filósofo utiliza diferentes métodos 
e trabalhos, originando diversas linhas de pensamento. Com base nelas, investiga e 
questiona com profundidade e rigor metodológico a essência e a natureza do universo, 
do homem e dos fatos.

Apesar da atuação do filósofo estar largamente associada ao ensino, esse profissional 
também encontra espaço em grupos de pesquisa, cujas linhas de estudo se cruzam 
com os conceitos filosóficos, em jornais e revistas, como crítico de obras artísticas e 
literárias ou, ainda, de questões éticas que permeiam a vida em sociedade.

A elaboração de projetos públicos, voltados ao desenvolvimento das pessoas, das 
cidades e estados, também se caracteriza numa oportunidade de atuação do filósofo, 
que, por meio de seu conhecimento, pode contribuir na definição das estratégias de 
implantação e execução desses projetos.

Filosofia

A palavra filosofia, tem origem no grego philos-sophia 
e significa ‘amor à sabedoria’, diz-se que o filósofo se 
dedica à compreensão e interpretação da realidade 
em seus diferentes aspectos, desde as questões mais 
profundas, como a essência do ser, até questões mais 
concretas da política, da ética e da estética.

Física

A Física é a ciência que estuda o universo, os elementos 
que o compõem, as forças de interação entre eles e seus 
efeitos. O Licenciado e o Bacharel em Física estudam 
corpos e fenômenos físicos em todas as escalas, desde 
partículas subatômicas à imensidão do cosmo. 
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Podem especializar-se em diversas áreas como:

Acústica

Plasma

Astrofísica

Física nuclear

Desenvolvimento de materiais tecnológicos, produtos e processos.

Ambos podem continuar na carreira acadêmica e científica através 
de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

O Licenciado em Física pode atuar como professor de ensino médio 
ou no desenvolvimento e coordenação de projetos de educação 
científica de caráter formal e informal, ou ainda, produzir materiais 
instrucionais para sala de aula e laboratórios de Física.

O Bacharel em Física pode pesquisar e construir novos conceitos ou 
aplicar as leis do mundo físico para a solução de questões práticas e 
cotidianas. Na área médica pode desenvolver equipamentos, aplicar 
tecnologias nucleares e radioativas para imagem, diagnóstico e 
tratamento de doenças.

Fisioterapia

Duração
4 anos e meio (9 semestres)

Título
Bacharel em Fisioterapia

Esse curso 
tem na Uno

A Fisioterapia é uma ciência da área da 
saúde aplicada ao diagnóstico, prevenção 
e tratamento de disfunções cinéticas e 
funcionais do corpo humano. Os objetivos 
das intervenções fisioterápicas são tratar, 
minimizar, prevenir e promover saúde.
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Desenvolve e utiliza técnicas manuais, exercícios cinesioterapêuticos, 
como também, recursos biotecnológicos à base de água, frio, calor e 
fotoeletricidade.

A complexidade da profissão reside na necessidade do entendimento 
global do ser humano, por meio da anatomia, citologia, fisiologia, 
embriologia, histologia, biofísica, biomecânica, bioquímica, cinesiologia, 
farmacologia, genética, imunologia, além de ética, sociologia, deontologia, 
entre outras.

Durante o curso, o aluno entra em contato com diversas áreas a fim de 
associar as patologias com o tratamento fisioterapêutico ideal. Para isso, 
faz-se necessário o conhecimento e estudo das áreas de: cardiologia, 
pneumologia, pediatria, urologia, ginecologia, neurologia, geriatria, 
ortopedia e traumatologia, reumatologia, dermatologia, oncologia, 
ergonomia, entre outras áreas.

O mercado de trabalho para profissionais formados em Fisioterapia é 
amplo devido às diferentes áreas em que este profissional pode atuar. 
Pode atuar na rede pública ou privada como em: consultórios, clínicas,  
hospitais, centros de recuperação biopsicossocial, instituições de longa 
permanência, atenção básica com ações de saúde coletiva, empresas 
que atuam com a fisioterapia do trabalho e ergonomia , agremiações 
esportivas, docência superior, indústria de equipamentos profissionais, 
vigilância sanitária, auditorias técnico-profissionais, perícias judiciais, 
escolas, entre outros.

O fisioterapeuta tem autonomia para avaliar e realizar o diagnóstico 
fisioterapêutico para assim definir técnicas, recursos e condutas que 
devem ser seguidas tanto na prevenção quanto no tratamento, até 
a alta fisioterapêutica, visando sempre o bem-estar e a qualidade de 
vida dos indivíduos.

Pode atuar por meio de ações:

- Educativas
- Preventivas
- Corretivas
- Promoção da  saúde
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Em 2008 iniciei minha jornada no curso de fisioterapia da 
Unochapecó, algo que já estava planejado há muito tempo, 
afinal, a fisioterapia sempre foi a minha primeira e única 
opção. Passei os primeiros anos focado na experiência 
curricular, pautado no conhecimento teórico/prático 
conduzido por professores muito qualificados. No terceiro 
ano da graduação passei a sentir a necessidade de viver 
experiências que a grade curricular não oferecia e encontrei 
um novo mundo oferecido pela Unochapecó. Entrei em um 
projeto de pesquisa, e também passei a ser monitor dos 
laboratórios da fisioterapia, podendo participar de eventos 
transformadores em diversos locais do Brasil e Argentina, 
e também da construção e inauguração da nova Clínica 
Escola de Fisioterapia. Depois de formado trabalhei em 
diversos espaços e no ano de 2017 completei 4 anos como 
fisioterapeuta da Clínica Escola. Atualmente, também sou 
docente do curso de fisioterapia.

Ricardo José Nicarreta
Fisioterapeuta pela Unochapecó.

Atua em parceria com fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, neurologistas e 
psicólogos no atendimento a crianças com dificuldade de aprendizado. Com 
dentistas, trata de males que podem causar ou agravar problemas ortodônticos, 
como vícios de mastigação e deglutição. Auxilia, também, profissionais que 
utilizam a voz, como cantores, atores e locutores.

Pode trabalhar em: 

Fonoaudiologia

O fonoaudiólogo é o terapeuta que cuida das questões 
ligadas à comunicação oral e escrita. Ele trata 
deficiências de fala, audição, voz, escrita ou leitura.

- Clínicas
- Consultórios
- Escolas
- Hospitais
- Emissoras de televisão, entre outros.
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Os professores de Geografia tem habilitação para ensinar a disciplina no ensino 
fundamental e no médio. Podem, também, atuar no ensino superior, devendo, para 
isso, ter título de especialista, mestre ou doutor em Geografia ou áreas afins. 

Na docência superior, além de lecionar em universidades, faculdades e outras 
instituições de ensino superior, está habilitado para emitir pareceres técnicos, bem 
como compor o quadro de funcionários públicos, estatais e federais, nas funções que 
exigem o conhecimento desse profissional.

Enquanto o professor de geografia precisa estar atento às novas técnicas de ensino, 
visando despertar o interesse dos alunos pela disciplina, o geógrafo deve manter-
se atualizado em relação aos recursos que surgem e que qualificam o trabalho, 
possibilitando informações mais precisas sobre os temas pesquisados pela geografia.

Geologia

Geografia

O profissional da geografia, seja licenciado ou bacharel, 
trabalha com questões humanas, sociais, econômicas e 
ambientais, estuda o planeta e também, quem vive nele 
e como vive. A profissão exige conhecimento e domínio 
das novas ferramentas tecnológicas que apoiam as 
ações de professores e geógrafos.

O geólogo investiga a ação das forças naturais sobre o planeta 
e seus efeitos, como: erosão, glaciação e desertificação.

Esse curso 
tem na Uno

Duração
4 anos (16 módulos)

Título
Licenciado em Geografia

EAD
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Para isso, ele pesquisa e analisa fósseis e minerais, e a 
topografia dos terrenos. Classifica rochas ígneas, sedimentares 
e metamórficas, que ocorrem tanto na superfície terrestre 
quanto no subsolo e no fundo do mar. Faz parte de suas 
preocupações procurar evitar os danos que a exploração 
desses recursos possa causar ao meio ambiente.

Elabora relatórios de impactos ambientais e analisa o terreno 
antes de serem realizadas grandes obras, como:

Túneis

Barragens

Reservatórios

Usinas

Estradas

Aterros

História

A História é a ciência que trata de acontecimentos sociais, políticos, econômicos e 
culturais. O passado, o presente e as projeções para o futuro, bem como as relações
que se estabelecem entre eles, também são objetos de estudo.

Desse modo, o graduado em História estuda, pesquisa, interpreta e difunde o 
conhecimento histórico, reunindo o máximo de fontes. Examina documentos
escritos; mapas; fotos; objetos; inventários e bens culturais.

O historiador é o profissional que analisa todos esses aspectos, considerando as 
perspectivas da cidadania, da ética e da solidariedade. O professor de História atua em 
escolas de ensino fundamental e médio, universidades e outros órgãos de pesquisa. 

Esse curso 
tem na Uno

Duração
4 anos (16 módulos)

Título
Licenciado em História

EAD
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Ambos têm espaço em programas de divulgação do 
conhecimento histórico, tais como museus, arquivos, 
e laboratórios. Os movimentos sociais e as atividades 
culturais são outras opções de atuação desse profissional.

Jornalismo

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Jornalismo

Esse curso 
tem na Uno

O mercado para os jornalistas está em constante 
transformação e expansão devido às novas tecnologias que 
ampliaram as possibilidades de produção, transmissão e 
recepção de conteúdo.

Além da chamada mídia tradicional – rádio, TV, jornais e 
revistas –, este cenário amplia as perspectivas de atuação 
dos jornalistas em plataformas multimídia na Internet, 
em assessorias de comunicação, em organizações que 
demandam produção de conteúdo jornalístico e na 
implementação de iniciativas empreendedoras.

O Jornalista é um ator social, agente intelectual e da cidadania, e produtor 
de conteúdo. Observador da realidade, identifica a relevância e o interesse 
público dos fatos e fenômenos sociais com o objetivo de informar, 
interpretar e contribuir para a compreensão do público. 

Deve ter senso crítico e conhecimentos gerais, além do domínio 
das teorias, técnicas, ferramentas e linguagens para o exercício 
profissional em diferentes formatos e suportes midiáticos.
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A sociedade vivencia um processo intenso de 
transformação na maneira de se relacionar e de se 
comunicar. A internet e as redes sociais modificaram os 
fluxos comunicativos, provocaram uma reorganização 
dos meios de comunicação e fizeram do cidadão um 
produtor ativo de conteúdo, com excesso de informação 
circulando. Neste contexto, há uma revalorização 
do Jornalista enquanto profissional que detém as 
metodologias de apuração, seleção e ordenamento de 
conteúdo a partir do interesse público, o que lhe confere 
credibilidade e o diferencia na condição de profissional 
que interpreta, contextualiza e auxilia os cidadãos a 
compreenderem melhor os fatos e a própria sociedade.

Vagner Dalbosco
Mestre em Ciência da Informação pela Universidade 
Federal de Santa Catarina

Letras

Duração
4 anos (presencial: 8 semestres; 
EAD: 16 módulos)

Título
Licenciado em Letras

Esse curso 
tem na Uno

O profissional da área de Letras domina questões relacionadas 
à linguagem oral e escrita - como falamos, como lemos e como 
escrevemos. Desta forma, pode inserir-se em diversos cargos 
relacionados ao trabalho com nossa linguagem. 

A maioria dos graduados de licenciaturas em Letras dirigem-se para a docência no 
ensino fundamental e médio, mas há diversas outras opções de atuação. O trabalho 
com idiomas, como tradutor, é uma das áreas em constante crescimento. A produção 
e revisão de textos, de diversos estilos, também é uma área promissora. 

Presencial
e EAD
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Estando diretamente ligado a questões textuais, o profissional 
também torna-se um grande conhecedor da literatura - brasileira
e/ou de outras culturas -, o que abre espaço para o trabalho de:

Crítica literária

Em jornais

Revistas

Editoras

Voltando à docência, o ponto mais interessante dessa área de 
atuação é a pesquisa e o desenvolvimento de novos métodos de 
ensino para tornar as aulas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Literatura mais convidativas e efetivas entre crianças e adolescentes. 
O curso está sempre envolvido em iniciativas de pesquisa e extensão 
para criar e aplicar novas técnicas de ensino.

Ao contrário do que pensamos, de uma língua 
dicionarizada, temos uma língua que está sempre em 
movimento. As pessoas mudam, a sociedade muda, 
a língua acompanha. Se considerarmos que o objeto 
principal da atuação do profissional de Letras é algo que 
evolui, cresce e se transforma, podemos dizer que as 
possibilidades de estudo e aprendizado deste profissional 
nunca acabam.

Jakeline Mendes Ruviaro
Egressa do Curso de Letras da Unochapecó
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Estuda conceitos matemáticos que se aplicam a situações do 
cotidiano. Com base em teorias e fórmulas, desenvolve modelos e 
projetos para solucionar problemas técnicos de diferentes áreas. 

O bacharel em matemática utiliza a lógica para formular teorias 
e modelos matemáticos, desenvolve aplicações dos conteúdos 
matemáticos usados na pesquisa pura e nas mais diversas 
áreas da ciência aplicada. Elabora e interpreta gráficos, tabelas, 
probabilidades e outros dados matemáticos. Sua principal atuação 
é como pesquisador.

O licenciado recebe formação matemática (conteúdos específicos) 
e pedagógica para compreender os processos de ensino e 
de aprendizagem. Esse profissional desenvolve, durante a 
graduação, habilidades para aquisição e utilização de novas 
tecnologias; estabelece relações entre a matemática e outras 
áreas de conhecimento; comunica-se matematicamente e 
compreende a matemática; utiliza conhecimentos matemáticos 
para compreensão do mundo que o cerca; cria e adapta métodos 
pedagógicos de ensino para que a aprendizagem seja significativa. 
Sua principal atuação é como professor da Educação Básica.

Matemática

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Licenciado em Matemática

Esse curso 
tem na Uno

O profissional da Matemática trabalha com:

- Números
- Operações numéricas, algébricas e financeiras
- Espaço
- Formas
- Medidas
- Tratamento da informação
- Relações lógicas e abstratas
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Medicina

Duração
6 anos (12 semestres)

Título
Médico

Esse curso 
tem na Uno

As habilidades e competências adquiridas ao longo 
da formação, tais como o raciocínio lógico, a postura 
crítica e a capacidade de resolver problemas, fazem 
do licenciado em Matemática um profissional capaz 
de ocupar ampla gama de posições no mercado de 
trabalho, tanto no ambiente acadêmico, como também, 
podem assessorar equipes nos setores contábil, 
financeiro, bancário, e áreas em que o raciocínio abstrato 
é uma ferramenta indispensável. Se prosseguirem os 
estudos com cursos de especialização, mestrado ou 
doutorado, poderão atuar no ensino superior e no 
desenvolvimento de projetos e pesquisas.

Cláudia Maria Grando
Graduada em Matemática e Mestre em Educação.

O profissional da Matemática, também, pode atuar em setores como bancos, 
escritórios de engenharia, empresas de processamentos de dados, e de consultoria 
financeira. Para quem deseja cursar Matemática é importante desenvolver ou ter 
disciplina, dedicação, capacidade de concentração, raciocínio lógico e, ainda, 
habilidade de interpretação, análise e elaboração de soluções.

A medicina é uma das ciências mais antigas da humanidade. Apesar 
disso, é uma ciência dinâmica, sempre em evolução. Por ocupar-se 
da prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças e reabilitação de 
indivíduos doentes, as pesquisas na área da medicina são constantes 
e apontam os caminhos que devem ser seguidos para descobrir a 
cura, ou pelo menos formas de minimizar os efeitos das doenças.
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Conhecimentos básicos para trabalhar com pessoas de diferentes
lugares e condições sociais, respeitando a individualidade.

As áreas de atuação do médico são bastante abrangentes e a tendência é crescer cada 
vez mais. O curso de graduação em medicina dura 6 anos e forma o médico generalista, 
ou seja, o médico com condições de atender a nível básico todas as demandas de 
saúde de uma população. Após a graduação, caso o médico deseje exercer uma 
especialidade, deverá dar continuidade a sua formação em um curso de especialização, 
seja na forma de residência médica ou pós-graduação.

Além da atuação na área clínica, a pesquisa é um setor em ampla expansão. Novas 
técnicas de tratamento, medicamentos e cirurgias requerem a parceria do médico com 
especialistas de outras áreas. A Medicina é uma das áreas da ciência que mais evolui.

O médico lida diariamente com pessoas, a maioria delas doentes ou 
em vias de adoecer.  Isso o obriga a conhecer, além das técnicas e 
procedimentos inerentes à profissão, algumas noções de:

- Psicologia
- Filosofia
- Sociologia
- Antropologia

Medicina Veterinária

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharel em
Medicina Veterinária

Esse curso 
tem na Uno

O médico veterinário é o profissional que cuida da saúde dos animais de estimação, 
produção, laboratório e silvestres. É o profissional habilitado para atuar nas áreas 
de saúde animal, clínica e cirurgia, medicina veterinária preventiva, saúde pública, 
zootecnia, e inspeção e tecnologia de alimentos.
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Em cada área exerce atividades específicas, tais como:

Avaliação e interpretação de sinais clínicos e laboratoriais

Encaminhamentos e/ou tratamentos, inclusive cirúrgicos

Planejamento de criação, manejo, nutrição, alimentação, produção e reprodução 
animal

Inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal

Elaboração, execução e gerenciamento de programas de saúde pública, projetos 
agropecuários, ambientais e do agronegócio

Devido à relevância da produção animal nos sistemas agropecuários e sua 
agroindustrialização, é fundamental que os sistemas de criação, bem como 
a cadeia produtiva, tenham uma orientação que atenda as exigências destes 
mercados de forma adequada. 

O crescimento da população, das cidades e aumento da presença de animais 
domésticos nos lares proporciona uma demanda técnica para garantir o bem estar 
e qualidade de vida destes animais, e de segurança e controle para população. O 
profissional encontra espaço para desenvolvimento do seu trabalho nas áreas de:

Clínica veterinária

Controle e inspeção de alimentos de origem animal

Saúde pública

Zoonoses

Produção, nutrição e reprodução animal

Gestão de estabelecimentos agropecuários e de saúde veterinária

Docência em institutos de ciência e tecnologia, e em colégios técnicos

Por isso, há grande demanda por médicos veterinários, 
responsáveis por manter rígido controle de manejo, atentando 
para o bem-estar animal, qualidade de vida, a preservação 
ambiental, o método de abate e também, outros fatores que 
interferem na valorização do produto final. 
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O curso de Medicina Veterinária proporciona ao 
acadêmico uma formação generalista, permitindo ao 
futuro profissional estar inserido em diversas áreas 
de atuação. Estamos muito além do atendimento em 
clínicas veterinárias de animais domésticos e silvestres, 
acompanhamos toda a cadeia de produção de 
alimentos, inspeção, fiscalização, atividades de docente 
no ensino e pesquisa. Atuamos em laboratórios, no 
campo, em benefício dos animais, dos seres humanos e 
preservando a vegetação. Estamos inseridos em atividades 
multiprofissionais no conceito de saúde única (homem - 
animais - meio ambiente) com o objetivo de preservar e 
cuidar da saúde dos seres vivos.

Natascha Trevisani
Médica Veterinária pela UDESC e Mestre em Ciência 
Animal com ênfase em sanidade animal.

Música

Seja qual for sua área de atuação, é necessário que ele tenha domínio de 
programas de computação que controlam o registro e a edição de arranjos 
musicais em equipamentos digitais de reprodução e gravação.

Com possibilidade
de oferta na Uno

Esse bacharel pode compor, reger e interpretar obras 
eruditas e populares:

Como compositor, cria peças e anota-as em partituras 
para serem executadas por instrumentistas e cantores.

Como arranjador, faz versões de uma peça musical. 

Como maestro, coordena ensaios e dirige orquestras, 
bandas, conjuntos instrumentais e vocais.

Já como intérprete, pode se especializar na execução de 
determinado instrumento ou dedicar-se ao canto.

Atua em concertos, espetáculos, gravações de trilhas sonoras e de 
CDs, cria jingles para filmes comerciais e publicitários, e dá aulas. 
Pode trabalhar, também, em estúdios de gravação, produzindo 
música com aparelhos eletrônicos, ou trabalhar com a sonorização de 
espetáculos musicais e teatrais. 
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Nutrição

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Nutrição

Esse curso 
tem na Uno

Suas atividades incluem a avaliação da composição corporal, do 
consumo alimentar, de exames laboratoriais, de sinais e sintomas 
relacionados à falta ou excesso de nutrientes, e prescrição de dietas.

É responsável pelo planejamento de cardápios, controle de qualidade 
e gestão da produção de refeições, bem como pela elaboração e gestão 
de programas de alimentação e nutrição para a população, atendendo 
as necessidades sociais da saúde, conforme os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O Nutricionista é o profissional que atua em consultórios, 
hospitais, escolas, consultorias, home care, academias e 
clubes desportivos, unidades de saúde, ensino, pesquisa, 
marketing, desenvolvimento de produtos e em unidades 
produtoras de refeições.

Um dos maiores desafios do Nutricionista é o 
contínuo aprimoramento. Isso porque as pesquisas 
na área da alimentação e nutrição estão em 
constante evolução. O bom profissional precisa 
estar constantemente conectado às novidades.

Lúcia Chaise Borjes 
Nutricionista
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Oceanografia

Analisa a composição da água de rios, lagunas e estuários e atua em 
projetos de saneamento de áreas costeiras, monitorando e gerenciando 
obras e instalações para garantir a preservação ambiental.

Desenvolve técnicas de exploração dos recursos naturais e minerais dos 
mares e avalia os efeitos das atividades humanas sobre o ecossistema, 
buscando preservar a flora e a fauna oceânica.

Também supervisiona o cultivo de organismos aquáticos em cativeiro. 
Pode atuar nos setores público e/ou privado, e em ONGs voltadas para a 
preservação ambiental.

O oceanógrafo pesquisa os seres animais e vegetais, o 
ambiente e os processos marinhos. Coleta e interpreta 
informações sobre as condições físicas, químicas, 
biológicas e geológicas dos ambientes aquáticos.
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Também previne e cura doenças da gengiva, da bochecha e da língua. Existem diversas 
especialidades na profissão, como: dentística, endodontia, periodontia, prótese, 
cirurgia, implantodontia, odontopediatria, ortodontia, dentre outras. Esse profissional, 
que em geral faz carreira em consultório particular, costuma dividir o espaço de 
atendimento no início da carreira, devido aos altos custos dos equipamentos. 
Além da clínica privada, os dentistas também podem trabalhar no serviço público, 
principalmente em unidades de saúde. Outras possibilidades são as contratações e 
convênios para atendimento em empresas, sindicatos, entidades beneficentes, ou 
ainda nas Forças Armadas (exército, marinha e aeronáutica).

Odontologia

Duração
4 anos e meio (9 semestres)

Título
Bacharel em Odontologia

Esse curso 
tem na Uno

O dentista cuida da saúde e da estética da boca. Ele: 

- Limpa, restaura e extrai dentes
- Projeta e instala próteses
- Realiza cirurgias

Algumas características são indispensáveis ao cirurgião-
dentista, como: capacidade de respeito aos princípios éticos e 
legais inerentes ao exercício da profissão, comprometimento 
com o ser humano, conhecimento científico, habilidade 
manual, coordenação motora, meticulosidade, atenção, 
exatidão, precisão, sociabilidade, dinamismo, paciência 
e perseverança. O campo de trabalho é bastante amplo, 
podendo atuar como clínico geral ou especialista em uma 
das áreas da Odontologia, em clínicas, pronto-socorros, 
hospitais, escolas, empresas, sindicatos, serviços públicos ou, 
ainda, em consultórios particulares, exercendo a profissão de 
forma liberal ou como assalariado. Existe também a opção de 
continuar os estudos em nível de pós-graduação, dedicando-
se à pesquisa e à docência na educação superior.

Mauro Antônio Dall Agnol
Doutor em Odontologia pela FOP-UNICAMP
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Pedagogia

Duração
4 anos (presencial: 8 semestres;
EAD: 16 módulos)

Título
Licenciado em Pedagogia

Esse curso 
tem na Uno

As atividades desenvolvidas no cotidiano desse profissional 
envolvem acompanhar o desenvolvimento no aprendizado 
dos alunos e promover atividades lúdicas que melhorem esse 
desempenho. Atividades como organização e gerenciamento 
de questões educacionais, também fazem parte do dia a dia 
do pedagogo.

A área de atuação desse profissional varia de:

Escolas

Secretarias de educação a ONGs

Movimentos sociais e outras frentes

Programas socioeducativos em hospitais, presídios e 
penitenciárias 

Seleção de pessoal de empresas e em treinamento de pessoal

O profissional da Pedagogia trabalha visando garantir e 
melhorar a qualidade de ensino no seu espaço de atuação. 
Sua participação vai desde ministrar aulas até elaborar 
atividades de apoio pedagógico, orientação e coordenação 
de atividades educacionais. 

Profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, 
criativos, protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para 
a resolução de problemas, sensibilidade social, clareza epistemológica, 
habilidade de renovação do conhecimento e de localização de informações, 
de expressão escrita e oral, de interação e relacionamento interpessoal, 
capacidade para trabalhar com os novos recursos de comunicação, com 
conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das novas 
tecnologias para o trabalho coletivo e interdisciplinar, e comprometimento 
ético-político na defesa de direitos.

Presencial
e EAD
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Psicologia

Duração
5 anos (10 semestres)

Título
Bacharelado em Psicologia

Esse curso 
tem na Uno

Percebo ser uma das formações profissionais com maior 
abrangência de conhecimento. Ela pulveriza-se pelas áreas 
do Direito, da Saúde, das Ciências Exatas, da pesquisa, 
da História, da Geografia, entre outras tantas. Cabe ao 
profissional o aprofundamento em uma delas.

Jaqueline Branco Pucci
Licenciada em Pedagogia

O trabalho do psicólogo objetiva melhorar a qualidade de vida das pessoas em sua 
inserção social, através de diferentes perspectivas de intervenção (individual, em 
grupo, familiar, institucional ou organizacional). O psicólogo estuda a subjetividade e 
as relações humanas, os modos de ser, as formas de se organizar em grupo e produzir 
existência. É um profissional indispensável, independentemente do segmento e da 
problemática. Deve estar sempre presente para:

- Auxiliar
- Compreender
- Analisar
- Refletir
- Fazer o ser humano pensar.

As opções de trabalho para o psicólogo são bastante variadas, podendo atuar nos 
contextos de consultório clínico, organizações e empresas, políticas públicas (como 
unidades de saúde, escolas, assistência social), órgãos de atendimento a crianças 
e adolescentes - como conselhos tutelares -, asilos, associações profissionais e 
esportivas, culturais, entre outras. 
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A Psicologia é a profissão escolhida por quem se interessa 
por relações de ajuda, pelo estudo do comportamento do 
indivíduo e seus processos mentais. O psicólogo procura 
auxiliar o ser humano na garantia e melhora de sua saúde, 
qualidade de vida e bem estar nas diversas relações que 
estabelece. Por isso, também, assume um papel social 
importante. Escuta, observação, empatia e equilíbrio 
emocional são algumas das competências fundamentais a se 
desenvolver por profissionais que querem atuar nesta área. 
Embora a profissão compreenda um campo de trabalho amplo 
– os múltiplos papéis e grupos de convívio do sujeito e todas 
as etapas de sua vida – para quem procura a especialização, as 
opções são numerosas. Dentre as não tradicionais, a Psicologia 
do Esporte e a Orientação Profissional são exemplos de 
campos que estão crescendo.

Sandy Carla Pilatti
Graduada em Psicologia pela Unochapecó.

Publicidade e

Propaganda

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Comunicação Social - 
Habilitação em Publicidade e Propaganda

Esse curso 
tem na Uno

Existe aquele estereótipo de que publicitários precisam ser 
pessoas criativas. É uma meia verdade. Todas as profissões exigem 
criatividade - entendendo criatividade como encontrar soluções 
de acordo com os limites de cada área.
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Há cinco áreas principais de atuação, correspondentes aos cargos 
tradicionais das agências de publicidade:

Redator (criação de textos para peças)

Diretor de arte (idealizador do visual das peças)

Atendimento (quem estabelece e mantém a relação entre a agência e 
seus clientes)

Planejamento (idealizador de propostas de campanhas a longo prazo)

Mídia (quem seleciona as melhores maneiras de uma mensagem 
publicitária chegar a seu público-alvo)

O publicitário é criativo no sentido de encontrar soluções 
de comunicação para empresas e outras organizações, 
desenvolvendo maneiras inteligentes de vender produtos, 
serviços, ideias e experiências.

A pessoa interessada em cursar publicidade deve ser motivada 
pela criação, curiosa e dinâmica. Uma pessoa antenada, que 
observe tudo que acontece ao redor, opte pelo inusitado, 
siga os padrões, mas saiba a hora exata de despadronizar. 
As habilidades artísticas são desenvolvidas com o tempo e 
a prática, mas, sempre que possível, podem ser exercitadas 
pensando em inovar - sem deixar as características da marca 
ou empresa de lado.

Daniela Lanhi Zancanaro
Especialista em promoção de vendas, merchandising e 
varejo pela Unochapecó. 

Fora das agências, o publicitário pode atuar em qualquer empresa que demande de 
um profissional em comunicação que seja estratégico, alinhado às necessidades de 
Marketing da mesma. Com o avanço tecnológico e as transformações dos meios de 
comunicação há diversas outras ocupações que o publicitário pode assumir, sempre 
auxiliando organizações a se comunicarem melhor.
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Química

Relações Internacionais

Esse profissional analisa substâncias e compostos, identifica suas propriedades 
e características físico-químicas, como elasticidade, resistência ou toxicidade. 
Investiga como os compostos reagem às variações de pressão e temperatura, 
entre outros fatores.

Na indústria, pesquisa e cria novos materiais, controla e supervisiona a 
produção, e aplica testes de qualidade. Faz projetos de instalações industriais e 
cuida da manutenção de equipamentos. O laboratório é o seu ambiente natural.

Esse bacharel analisa o cenário mundial, investiga mercados, avalia as 
possibilidades de negócio e aconselha investimentos no exterior.

Promove entendimentos entre empresas e governos de diferentes países, 
abrindo caminho para exportações, importações e acordos bilaterais ou 
multinacionais. Este profissional pode trabalhar em ministérios, embaixadas e 
consulados, grandes empresas, bancos e ONGs.

É a condução das relações entre povos, nações e 
empresas nas áreas política, econômica, social, 
militar, cultural, comercial e do direito.
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Serviço Social

Secretariado Executivo

Gerencia processos administrativos, informações, equipes e comunicações internas 
e externas. Tem poder de decisão sobre a rotina do departamento ou setor em que 
trabalha, fazendo a ponte com as demais áreas da empresa. Auxilia executivos na 
preparação de apresentações e na organização de eventos e encontros de negócios.

O secretário executivo é o assessor imediato de 
dirigentes e gerentes de uma  organização. 

Ele não só controla os arquivos, a correspondência e a agenda do 
chefe, tomando as providências necessárias para que as decisões de 
seu superior sejam executadas com rapidez, como também, participa 
das decisões da empresa, assessorando os executivos em suas 
relações nacionais e internacionais.

Parte da população brasileira tem seus direitos sociais negligenciados e, muitas 
vezes, é uma população que circula invisível e sem voz.  O assistente social, 
graduado em Serviço Social, tem como desafio dar visibilidade a esses sujeitos, 
combinando programas e projetos que assegurem cidadania à população, 
valorizando suas potencialidades e diversidades.

Sua ação tem cunho socioeducativo no acesso aos direitos sociais 
que incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à 
saúde, à moradia, à aposentadoria, entre outros. 

Como o assistente social desenvolve sua ação? Há um vasto 
campo de trabalho para o assistente social: pode atuar na 
formulação, planejamento e execução de políticas públicas, 
nas esferas de educação, saúde, previdência, assistência social, 
sempre na perspectiva de defesa e ampliação dos direitos 
sociais da população. Igualmente, pode atuar em empresas da 
esfera privada e no repasse de serviços e benefícios.
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Pode, também:

Realizar assessorias

Consultorias

Supervisão técnica

Instrução de processos sociais (como requer o campo Sociojurídico)

O assistente social tem competência profissional para realizar estudos 
socioeconômicos e orientar indivíduos, grupos e comunidades 
por meio de práticas educativas. Ainda, pode formular projetos de 
pesquisa e atuar em universidades.

Sistemas de

Informação

Duração
4 anos (8 semestres)

Título
Bacharel em Sistemas de Informação

Esse curso 
tem na Uno

O seu perfil permite uma ampla atuação em empresas especializadas na 
prestação de serviços de tecnologia da informação ou organizações de 
qualquer ramo que a utilizam em seus negócios.  Empresas do setor público 
ou privado, e do segmento industrial, comercial ou de serviços, também são 
ótimas oportunidades para esse profissional, que possui importante papel na 
inovação, planejamento e gerenciamento da infraestrutura da Tecnologia da 
Informação nas organizações.

O Profissional de Sistemas de Informação, analisa, projeta, 
implementa e administra sistemas de informação, gerencia a 
infraestrutura de Tecnologia da Informação nas organizações e presta 
serviços especializados na área de Tecnologia da Informação.
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Cursei Sistemas de Informação na Unochapecó de 2008 à 
2011 e o curso me abriu diversas oportunidades. O curso 
possui excelentes professores e projetos de extensão 
sensacionais, como o CRS (Centro de Residência de Software), 
um projeto de extensão inovador e único na região, onde tive 
a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um profissional 
na área de TI trabalhando em projetos reais para instituição, 
sendo acompanhado por professores qualificados e ainda 
sendo remunerado por isso. O curso é ótimo e abre diversas 
possibilidades, formando profissionais dinâmicos, que é, 
na minha visão, o que o mercado exige hoje, profissionais 
versáteis, com habilidades versáteis. Dentre essas 
possibilidades escolhi seguir a carreira de desenvolvedor, 
gerente de projetos e docente, três áreas distintas, mas que, 
graças a minha formação, sou apto a exercer. Estamos na era da 
sociedade da informação, o que torna o curso uma excelente 
opção para qualquer um, como foi para mim.
 
Cezar Junior de Souza
Bacharel em Sistemas de Informação, Especialista em 
Engenharia e Qualidade de Software, Especialista em 
Desenvolvimento para Dispositivos Mobile e Mestrando em 
Tecnologia e Gestão da Inovação.
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CURSOS
SUPERIORES
DE TECNOLOGIA
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Os Cursos Superiores de Tecnologia são a opção ideal para quem deseja uma formação 
de nível superior mais rápida e direcionada para uma profissão específica. Por ser 
um curso que aproxima a teoria da prática profissional, os tecnólogos são facilmente 
absorvidos pelo mercado de trabalho que, cada vez mais, exige conhecimentos 
específicos. Depois de formados, os tecnólogos podem seguir normalmente para uma 
pós-graduação em nível de especialização (lato sensu) ou mestrado (stricto sensu), 
estando habilitados, inclusive, para atuar no ensino superior.

Os Cursos de Tecnologia da Unochapecó formam profissionais responsáveis, 
conscientes, críticos e criativos, para atuar como personagens principais nas 
transformações que ocorrem devido ao avanço das novas tecnologias.

Cosmetologia

e Estética

Pode trabalhar em salões de beleza, clínicas de estética, 
academias de ginástica, hospitais ou prestar consultoria 
especializada. Além de poder atuar na área de pesquisa de novos 
componentes de medicamentos e que possuam fins terapêuticos.

Com possibilidade
de oferta na Uno

Duração
3 anos (6 semestres)

Título
Tecnólogo em Cosmetologia e Estética

O profissional desta área trabalha com a vaidade das pessoas. 
Atua na manipulação de medicamentos dermatológicos, 
depilação, revitalização e tratamento de problemas de pele, 
drenagem linfática e bronzeamento artificial. Trabalha com 
massoterapia e aromaterapia, entre outras novas técnicas.
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Eventos

O curso busca formar alunos com visão crítica dos processos sociais e capacidade 
criativa para gerenciar a atividade de eventos, criando o hábito do pensar criativo 
para o desenvolvimento de novas estratégias e oportunidades.

Para tal, transforma os conceitos teóricos aprendidos em prática profissional, 
desenvolvendo o aprendizado dos conceitos atuais da área de eventos, de visões 
estratégicas e concepções de processos inovadores no mercado profissional, 
articulando a teoria e a prática de eventos culturais, esportivos e de negócios, feiras, 
festas, shows, entretenimento e exposições.

Duração
2 anos e meio (5 semestres)

Título
Tecnólogo em Eventos

Gastronomia

Duração
2 anos e meio (5 semestres)

Título
Tecnólogo em Gastronomia

Esse curso 
tem na Uno

Definida como a arte de cozinhar e preparar iguarias, de 
modo a extrair delas o máximo prazer, e ainda, a arte de 
escolher e saborear os melhores pratos, a Gastronomia é 
uma área que ganha cada vez mais espaço.
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Esse curso 
tem na Uno

Restaurantes, hotéis, bufês, bistrôs, confeitarias, produção de eventos e 
outras unidades produtoras de refeições são os principais locais onde o 
profissional da Gastronomia é indispensável.

Entre as tarefas do tecnólogo em gastronomia estão: 

Seleção de ingredientes para a preparação de pratos, que vão
dos mais simples até os mais sofisticados

Supervisão de cozinhas e funcionários

Administração de empreendimentos voltados à alimentação coletiva

Controlar estoques, negociar com fornecedores e definir estratégias de 
marketing, visando a rentabilidade do negócio.

O profissional em gastronomia atua em diversas funções 
relacionadas ao alimento e a alimentação como um todo, desde 
sua seleção até seu aspecto final. Este profissional deve possuir 
habilidades além do cozinhar, tais como gestão de espaços 
e pessoas, e funcionamento de diferentes tipos de unidades 
produtoras de refeições. A atenção aos mínimos detalhes é o que 
torna cada gastrólogo único, pois seus pratos são frutos de dias 
de estudo e inúmeros testes até o produto final chegar ao cliente.

Augusto Kath
Gastrólogo

Gestão Comercial

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Gestão Comercial

Os profissionais formados são capazes de atrair, aplicar, reter, desenvolver e 
monitorar talentos no que se refere à gestão comercial, tendo em vista que 
somente gestores preparados podem conduzir a empresa a seus objetivos 
estratégicos, gerando mudanças, riqueza e valor nas organizações.

EAD
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O profissional terá alto grau de discernimento de seu papel 
junto à empresa e à sociedade, nos quais está inserido como um 
profissional que articula e decide sobre as vendas em negócios 
diversos e parcerias comerciais. Para realizar sua função o 
profissional estará apto a:

Desenvolver estudos de viabilidade econômica, financeira e 
tributária relacionados à comercialização de produtos ou serviços

Analisar as demandas e oportunidades comerciais do mercado em 
que estiver atuando

Desenvolver estratégias de relacionamentos pós-venda e 
fidelização com clientes

Definir métodos de formação de preços e política de vendas

Avaliar e emitir parecer técnico da área comercial

Gestão de Recursos

Humanos

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Gestão de
Recursos Humanos

Esse curso 
tem na Uno

Os profissionais formados são capazes de atrair, 
aplicar, reter, desenvolver e monitorar talentos no 
que se refere à gestão de pessoas, tendo em vista 
que somente gestores preparados podem conduzir 
a empresa a seus objetivos estratégicos, gerando 
mudanças, riqueza e valor nas organizações.

EAD
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O curso foi concebido para atender uma necessidade regional no sul do Brasil, com 
alto grau de contextualização e voltado para o aprimoramento profissional numa área 
estritamente necessária para o desenvolvimento regional.

O perfil do egresso do curso superior de tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos da Unochapecó visa formar um profissional que atuará no planejamento 
e gerenciamento dos subsistemas de gestão de Recursos Humanos, capaz de 
selecionar, reter e desenvolver pessoas, atuando como líder nas organizações, agindo 
de forma estratégica e catalisando os programas de qualidade de vida no trabalho e o 
desenvolvimento organizacional.

Gestão Financeira

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Gestão Financeira

Esse curso 
tem na Uno

O objetivo é preparar o futuro graduado para enfrentar 
os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 
mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, 
assim como preparar profissionais aptos para a sua inserção 
no campo do desenvolvimento, em seus diversos segmentos:

- Econômico
- Cultural
- Político
- Científico
- Tecnológico, entre outros.

EAD
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O profissional terá alto grau de discernimento de seu papel junto à empresa e à 
sociedade, nos quais está inserido como profissional de finanças nos âmbitos da 
gestão da tesouraria, no planejamento financeiro e na gestão de investimentos, 
inclusive com conhecimentos de mercado de capitais. Ou seja, um profissional 
capacitado a gerir financeiramente estes estabelecimentos com eficiência, requisito 
fundamental para a sobrevivência das empresas no contexto atual, caracterizado 
por um mercado globalizado e altamente competitivo.

O egresso do curso de Gestão Financeira poderá atuar, de forma 
específica e com competência, em vários setores da Gestão 
Financeira, assumindo cargos operacionais, de chefia e gerências. O 
curso busca formar um profissional capacitado a atuar na área em 
empresas de qualquer porte (pequeno, médio ou grande), e também 
de qualquer setor (primário, secundário e terciário).

Gestão Pública

Ao tratar da administração pública, especialmente em seu artigo 
37, a Constituição Federal estabeleceu os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, como sendo de grande 
importância para todas as atividades públicas, em todos os níveis 
da Federação. Somado a esses princípios, a Emenda Constitucional 
19/98, instituiu ainda o princípio da “eficiência” compreendido 
como a eficácia da administração perante seus administrados ou, de 
maneira mais ampla, a eficácia do Estado perante a sociedade.

Com base nestes pressupostos, leva-nos a 
pensar numa modalidade de gestão integrada 
que possa suprir tanto as necessidades sociais 
quanto as organizacionais, que priorize a gestão 
da informação, a qualidade dos serviços e a 
administração pública de um modo geral.
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O egresso do curso de Gestão Pública poderá atuar, de 
forma específica e com competência, em vários setores 
da Gestão Pública, assumindo cargos operacionais, 
de chefia e gerências. O curso buscará formar um 
profissional capacitado a atuar na área, em qualquer 
tipo de esfera pública, empresas estatais ou mistas.

O curso busca formar um profissional 
capacitado a atuar na área em qualquer tipo de 
empresa, seja em termos de porte (pequeno, 
médio ou grande) como em termos de setor de 
atuação (primário, secundário e terciário).

Logística

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Logística

Esse curso 
tem na Uno

O egresso do curso de Logística poderá atuar, de forma 
específica e com competência, em vários setores da Logística:

- Cargos operacionais
- Chefia
- Gerências

Na perspectiva da capacitação e qualificação da administração pública, destaca-se 
ainda a formação da liderança, principal eixo que envolve não apenas os aspectos 
técnicos da gestão administrativa, mas os referenciais de valores, regras, e modelos de 
pensamento, que por sua vez, orientarão o servidor público nas suas ações e a refletir 
sobre o seu papel enquanto parte do sistema, que não apenas reproduz a ideologia do 
Estado, mas que se baseia em valores, na ética e no comprometimento com a causa.

EAD
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Para realizar sua função, o profissional estará apto a planejar, gerenciar e 
supervisionar o recebimento, o armazenamento, a movimentação, a embalagem, 
a descarga e a alienação de materiais de qualquer natureza. O profissional, 
também, poderá definir rotas logísticas mais eficientes considerando os 
diferentes modais, a viabilidade financeira e as necessidades dos clientes, 
fornecedores, parceiros e demais agentes da cadeia de suprimentos.

O profissional terá alto grau de discernimento de seu papel junto 
à empresa e à sociedade nos quais estará inserido como um 
profissional que articula e decide, que possui visão logística, 
sistêmica, integrada, reversa e antecipada, com foco no cliente, na 
qualidade, na gestão empresarial e no acompanhamento de custos.

Marketing

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Marketing

Esse curso 
tem na Uno

Também estará apto a:

Coordenar equipes de marketing

Planejar, executar e avaliar pesquisas e estratégias de mercado

Avaliar aspectos econômico-financeiros relacionados ao marketing

Avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação

O egresso do curso de Marketing será capaz de utilizar os 
diversos recursos e tecnologias para o desenvolvimento de 
projetos de lançamentos de marcas, produtos, precificação, 
distribuição e comunicação aos públicos diversos.

EAD
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Negócios Imobiliários

Duração
2 anos e meio (5 semestres)

Título
Tecnólogo em Negócios Imobiliários

A área de atuação está em imobiliárias, na 
construção civil, administradoras de imóveis 
e condomínios, escritórios de corretagem e 
de advocacia, bem como incorporadoras.

Deve possuir habilidades de gestão para implementar ações de forma 
estratégica por meio de uma visão global e de acompanhamento das 
diversas tendências correlacionadas às áreas de marketing.

O mercado imobiliário requer muitos conhecimentos para 
que o profissional possa prestar uma verdadeira assessoria 
à sociedade na aquisição de imóveis e no planejamento da 
produção de novos loteamentos e unidades habitacionais.

Ademir Roque Sander
Tecnólogo em Negócios Imobiliários

O profissional desta área possui conhecimento para todas as áreas da 
negociação imobiliária, desde procedimentos para regularização de 
escrituras, tributos, até análise de mercado, compra, venda e locação 
de imóveis. É capaz de orientar sobre a escolha de condições de 
bairros e locais para instalar diversas atividades.
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Com o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais é possível ter 
um profissional com competência para atuar na área de processos 
gerenciais em um curto espaço de tempo, além de atender a 
necessidade social oriunda dos dados relativos ao número de 
concluintes do ensino médio e do interesse das empresas de 
profissionais qualificados em nível superior.

O egresso, também, será capaz de utilizar os diversos recursos e 
tecnologias para o desenvolvimento de projetos, gestão e promoção 
dos processos organizacionais e os sistemas da organização. O 
profissional também estará apto a analisar e avaliar o ambiente 
interno e externo, formular objetivos e estratégias gerenciais, 
otimizar os recursos da organização por meio de melhorias nos 
processos, e promover a mudança organizacional planejada.

Processos Gerenciais

Duração
2 anos (8 módulos)

Título
Tecnólogo em Processos Gerenciais

Esse curso 
tem na Uno

A evolução das empresas é progressiva, sendo necessárias 
pessoas capacitadas para desempenhar antigas e novas funções 
nas organizações.  O campo de trabalho para o tecnólogo em 
Processos Gerenciais está nas empresas dos mais diversos 
segmentos empresariais e prestadores de serviços.

EAD
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Produção Audiovisual

Duração
3 anos (6 semestres)

Título
Tecnólogo em Produção Audiovisual

Esse curso 
tem na Uno

O audiovisual tem movido o mundo. Além do cinema e da 
televisão, a produção audiovisual ocupa as telas dos mais 
diferentes dispositivos digitais, cada vez mais acessíveis à 
população em geral. Neste sentido o mercado de trabalho 
para o produtor audiovisual está em ascensão. As produtoras 
de vídeo e de cinema, emissoras de televisão, plataformas 
digitais, agências de comunicação, e estúdios de som, abrem 
espaço para atuação profissional qualificada nos mais 
diferentes setores: desde a filmagem, gravação, iluminação, 
fotografia, roteiro, sonorização, produção, edição até a 
produção executiva.

Ilka Goldschmidt
Mestre em Comunicação Social pela
Universidade Metodista de São Paulo.

O curso de Produção Audiovisual visa formar profissionais com 
competência para roteirizar e produzir filmes de ficção, documentários, 
videoclipes, programas e séries para a TV, Internet, filmes publicitários 
(VT’s comerciais) e corporativos, coberturas de eventos, motion graphics e 
animação, em qualquer de suas etapas.

As disciplinas abordam conceitos e habilidades para o desenvolvimento 
de funções na pré-produção, produção, e pós-produção possibilitando 
ao futuro profissional dominar as linguagens tradicionais e competências 
estéticas indispensáveis para a produção audiovisual, como captar, editar e 
produzir imagens e sons, além de gerenciar produções audiovisuais.
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Essas possibilidades, descritas a seguir, contribuem para que 
universitários com carência socioeconômica possam ingressar, 
permanecer e concluir o ensino superior. Confira!

FIQUE
LIGADO!

A Unochapecó mantém um 
Programa Permanente de Bolsas 
de Estudo e também dispõe 
de algumas modalidades de 
financiamento.
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Financiamento estudantil

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
É um programa do Ministério da Educação, criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 
matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os 
estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). As taxas de juros são de 
6,5% ao ano.

Como funciona
Os estudantes interessados em acessar o Fies, devem realizar a inscrição de forma 
gratuita, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies 
(Fies Seleção) no endereço eletrônico http://fiesselecao.mec.gov.br, para participar 
da seleção de contemplação. O resultado do processo seletivo será divulgado no 
mesmo site da seleção, os estudantes classificados com o número de vagas do curso, 
serão pré-selecionados em chamada única. Os demais, não pré-selecionados, serão 
automaticamente incluídos em lista de espera.

O Fundo de Financiamento Estudantil só servirá para uso exclusivo ou como 
complemento de uma bolsa parcial do ProUni, em um mesmo curso de uma mesma 
instituição de ensino. Outra regra, exige que o candidato tenha participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio - Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética 
das notas nas provas, igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota 
na redação superior a 0 (zero); possua renda familiar mensal bruta per capita de até três 
salários mínimos; poderá se inscrever em 1 (um) único curso e turno dentre aqueles 
com vagas ofertadas no processo seletivo do Fies.
Atenção! Em se tratando de prazos e processos referentes ao FIES podem ocorrer 
alterações, indicando a necessidade de acompanhamento constante do estudante.
 
Condições de Financiamento
Fase de utilização: Durante o curso, o estudante deve pagar, a cada três meses, o 
valor máximo de até R$ 150,00, referente ao pagamento de juros incidentes sobre o 
financiamento.

Fase de carência: Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência 
para começar a pagar o financiamento. Nesse período, deve continuar pagando, a 
cada três meses, o valor de até R$ 150,00 referente aos juros que incidem sobre o 
financiamento.

Fase de amortização: Encerrado o período de carência, o saldo devedor do estudante 
será parcelado em até três vezes o período financiado do curso.
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Como solicitar financiamento

1º Passo Inscrição no SisFIES: O primeiro passo para efetuar a inscrição é acessar 
o SisFIES e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, o estudante precisa 
informar seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), sua data de nascimento, 
um endereço de e-mail válido e cadastrar uma senha que será utilizada sempre que o 
estudante acessar o sistema. Após informar os dados solicitados, o estudante receberá 
uma mensagem no endereço de e-mail informado, para validação do seu cadastro. A 
partir daí, o estudante pode acessar o SisFIES e fazer sua inscrição informando seus 
dados pessoais, do seu curso e instituição.
 
2º Passo Validação das informações: O estudante pré-selecionado deverá acessar o 
SisFIES e efetivar sua inscrição no prazo informado via edital, a contar da divulgação de 
sua pré-seleção, informando os dados de financiamento a ser contratado.
 
3º Passo Validação da inscrição na CPSA: Após concluir a inscrição no SisFIES, o 
estudante deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão 
e Acompanhamento (CPSA), em sua instituição de ensino, no prazo informado via 
edital, contados a partir do dia imediatamente posterior ao da conclusão da sua 
inscrição. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) é o órgão 
responsável, na instituição de ensino, pela validação das informações prestadas pelo 
candidato no ato da inscrição.
 
4º Passo Contratação do financiamento: Após a validação das informações o 
estudante deverá comparecer a um agente financeiro do FIES, no prazo informado 
via edital, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da 
validação da inscrição pela CPSA, para formalizar a contratação do financiamento. No 
ato da inscrição no SisFIES, o estudante escolherá a instituição bancária, assim como 
a agência de sua preferência, sendo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil os 
atuais Agentes Financeiros do Programa.
Atenção! Os prazos para validação da documentação na CPSA e comparecimento à 
instituição bancária começam a contar a partir da conclusão da inscrição no SisFIES 
e da validação da inscrição na CPSA, respectivamente, e não serão interrompidos nos 
finais de semana ou feriados.
 
Aditamento: Renovação semestral de financiamentos, simplificados e não 
simplificados. Deverá ser realizada por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), 
mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 
(CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.
Após a solicitação do aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as 
informações inseridas no SisFIES estão corretas e em caso positivo, confirmar a 
solicitação de aditamento no prazo informado via edital, contados a partir da data 
de conclusão da solicitação. Em seguida, deve comparecer à CPSA para retirar uma 
via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), devidamente assinada pelo 
presidente ou vice-presidente da Comissão. Em caso negativo, rejeitar a solicitação 
de aditamento e entrar em contato com a CPSA para sanar as incorreções e solicitar o 
reinício do processo de aditamento.
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Crédito Universitário -

Credies

Características:

Taxa de juros: 4,2% ao ano

Percentual de financiamento: 50%

Pagamento: igual ao período de utilização

Não financia: matrícula, rematrícula e valores devidos

Período de carência: 30 dias após a conclusão do curso

Requisitos básicos

É necessário estar regularmente matriculado

Não possuir percentual superior a 25% de bolsas ou outro financiamento

Fiador com renda de uma vez e meia o valor médio da mensalidade

Não possuir débitos do semestre anterior – Negociar 

Como solicitar?
O edital é publicado semestralmente no Site da Unochapecó através do link:
www.unochapeco.edu.br/bolsas
As inscrições podem ser feitas pelo site: www.fundacred.org.br onde o 
acadêmico precisa:
1. Realizar a pré-inscrição e anexar os documentos
2. Aguardar a confirmação de que o contrato está pronto
3. Imprimir do Portal do Acadêmico 3 vias do contrato e entregar na Universidade 
assinado pelo Acadêmico e pelo Fiador, uma das vias precisa ser autenticada

Referente a solicitação de aditamento não simplificado, o estudante, após assinar 
o DRM, deverá dirigir-se ao Agente Financeiro, acompanhado do seu representante 
legal e dos fiadores, quando for o caso, para formalizar o aditamento ao contrato de 
financiamento no prazo informado via edital, contados a partir do terceiro dia útil 
imediatamente subsequente à data da confirmação da solicitação de aditamento.
 
Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br Central de Atendimento FIES – 0800 616161
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Crédito Universitário -

Bradesco

Características:

Taxa de juros: 2 a 3% ao mês

Percentual de financiamento: definido pelo banco

Pagamento: duas vezes o período de utilização

Não financia: matrícula, rematrícula e valores devidos

Período de carência: 30 dias após a conclusão do curso

Requisitos básicos

É necessário estar regularmente matriculado

Como solicitar?
É necessário retirar declaração de aptidão da Unochapecó e levar a uma agência 
Bradesco.
Demais etapas verificar junto ao banco.
 
Outras informações:
https://universitario.bradesco/html/cub/produtos-servicos/emprestimo-
financiamento/credito-universitario-bradesco.shtm

Informações adicionais no Setor de Bolsas de Estudos, Benefícios e Créditos Estudantis, 
fone (49) 3321.8059 ou e-mail financiamentos@unochapeco.edu.br.

 
Obs: Caso tenha um atraso no retorno do contrato do Fundacred o acadêmico pode 
imprimir a Carta de Crédito do Portal e encaminhar para que sejam efetuadas as baixas. 
Em caso de mudança de Instituição encerra-se o período de utilização do Crédito 
Estudantil e não poderá fazê-lo novamente sem efetuar o pagamento do débito. 30 dias 
após a conclusão do curso inicia-se a cobrança dos valores financiados. O crédito é com 
valor atualizado. Ex: Quando o acadêmico está cursando o crédito do curso é R$80,00 e 
quando ele fará o pagamento depois de formado é R$120,00 ele pagará o valor atual, ou 
seja, R$ 120,00.
Outras informações: www.fundacred.org.br
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Bolsa de Estudos

Processo de Seleção

Para concessão das Bolsas de Estudos, a Unochapecó publica semestralmente editais 
específicos que estabelecem os critérios para inscrição, seleção, manutenção do 
benefício e os procedimentos e prazos para solicitação. Os editais são disponibilizados 
no site www.unochapeco.edu.br/bolsas.

Para se inscrever no processo de seleção de Bolsas de Estudo o estudante deve:

Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da Unochapecó

Ler atentamente os editais do semestre

Preencher formulário eletrônico de solicitação no site
www.unochapeco.edu.br/minhauno

Comprovante de inscrição no CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, comprovado por meio de documento emitido pela Secretaria de 
Assistência Social do município de residência do estudante ou do grupo familiar (se 

A Unochapecó possui a preocupação constante em ampliar as possibilidades de apoio 
através de bolsas de estudos e financiamentos, propiciando o acesso e permanência no 
ensino superior para um público menos privilegiado socioeconomicamente.
Esse apoio dá-se pela condição de Entidade Beneficente de Assistência Social e por 
meio de convênio com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, com 
base nos artigos 170 e 171 da Constituição do Estado.
São distribuídas bolsas parciais e integrais. Todo o processo de seleção e manutenção 
segue a condição de carência e vulnerabilidade socioeconômica, os quais são 
regulamentados por edital público que estabelece critérios democráticos no acesso e 
gestão de recursos públicos. Para tanto, destaca a existência de uma Equipe Técnica,
constituída por profissionais da área de serviço social, psicologia e participação
discente, além de uma Comissão de Fiscalização representada por categorias da
sociedade civil, instituição e corpo discente.

Modalidades de recurso de bolsa de estudo:
Legislação Federal (nos moldes do PROUNI), recursos decorrentes da condição de 
Entidade Beneficente de Assistência Social;
Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU, recursos dos Artigos 
170.
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Modalidades de Bolsas

tiver renda per capita de até 3 salários mínimos)

Preencher o formulário eletrônico do UNIEDU, que deverá estar finalizado e assinado, 
disponível no site da Secretaria do Estado de Santa Catarina – SED:
www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/estudantes/cadastramento

Anexar toda a documentação indicada nos editais  na última etapa do preenchimento 
do formulário de inscrição, no site www.unochapeco.edu.br/minhauno

Acompanhar o processo conforme critérios previstos em Edital

Se contemplado, assinar a lista de recebimento do benefício
 
A distribuição/seleção de bolsas de estudo prioriza os estudantes com maior carência 
socioeconômica até o limite de recurso financeiro disponível para o semestre para as 
bolsas estaduais e o número de bolsas para as federais, no caso da bolsa de estudo 
integral, até o limite de vagas ofertadas para o curso e turno ingressante.

1) Legislação Federal – recursos decorrentes da condição de Entidade Beneficente 
de Assistência Social
 
a) Bolsa Integral (100% do valor da mensalidade): Destinada aos estudantes não 
graduados, ingressantes em turmas iniciais, por vestibular ou processo seletivo, cuja 
renda familiar per capita não exceda o valor de 01 (um) salário-mínimo e ½ (meio).
Para concorrer a bolsa de estudo, o estudante deverá ter cursado o ensino médio 
em escola pública ou em escola particular como bolsista integral. Deve, também, ter 
nacionalidade brasileira.

Esta modalidade de bolsa de estudo está vinculada ao curso e ano/semestre, não 
sendo permitida a transferência de curso ou matriz, a não ser nos casos de indicação 
da coordenação ou por extinção da matriz anterior. Nesses casos, o estudante deverá 
informar a Equipe Técnica através de Requerimento e a situação será confirmada com 
o coordenador.

Vigência: todo o curso.

Critérios de Manutenção: assinatura semestral e entrega de documentos anual, 
conforme Portaria de Manutenção; não ultrapassar renda per capita de 01 (um) salário-
mínimo e ½ (meio); não apresentar mais que duas reprovações por semestre e não 
apresentar nenhuma reprovação por falta.
 
b) Bolsa Parcial (50% do valor da mensalidade): Destinada aos estudantes não 
graduados, cuja renda familiar per capita não exceda o valor de 03 (três) salários 
mínimos. Deve, também, ter nacionalidade brasileira.
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Vigência: semestral (contemplados no primeiro semestre do ano podem ter o benefício 
renovado por mais um semestre).
 
c) Bolsa Licenciatura (50% do valor da mensalidade): Destinada aos estudantes 
de cursos de Licenciatura das matrizes em vigor a partir de 2014, não graduados, 
cuja renda familiar per capita não exceda o valor de 03 (três) salários mínimos. Deve, 
também, ter nacionalidade brasileira.

O estudante já recebe o benefício no momento da matrícula, mas precisa cumprir com 
os requisitos de inscrição e participação do Edital para manter a bolsa de estudo.
O Edital é publicado juntamente com os processos tradicionais de bolsa de estudo 
da Unochapecó e segue as mesmas datas. A transferência, neste caso, é permitida 
somente para outro curso de Licenciatura.

Vigência: todo o curso.
Critérios de Manutenção: assinatura semestral e entrega de documentos anual, 
conforme Portaria de Manutenção; não ultrapassar renda per capita de 03 (três) salários 
mínimos; não apresentar mais que duas reprovações por semestre e não apresentar 
nenhuma reprovação por falta.
 
 
2) Recursos do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU
 
a) Artigo 170 – Constituição do Estado de Santa Catarina
Bolsa Parcial (de 25% a 50% do valor da mensalidade) ou Integral (estudantes com 
deficiência): Destinada aos estudantes não graduados que, entre os estudantes 
solicitantes, apresentarem maior carência socioeconômica. Para concorrer às 
modalidades de bolsas estaduais é obrigatório o preenchimento do cadastro do 
UNIEDU semestralmente. Os estudantes com deficiência deverão apresentar atestado 
específico comprovando a deficiência e estar entre os índices de classificação 
contemplados no semestre.

Observação: os estudantes contemplados com recursos do Art. 170, para concorrer 
a novos processos de bolsa de estudo ou renovar o benefício, ficarão obrigados a 
participar de 20 horas semestrais, em programas e projetos sociais com visão educativa 
no Estado de Santa Catarina (prioritariamente em projetos de extensão oferecidos pela 
Universidade) durante o mesmo semestre em que foi beneficiado.
Vigência: semestral (contemplados no primeiro semestre do ano podem ter o benefício 
renovado por mais um semestre, caso cumpram com os deveres previstos no Edital).
 
 
Informações adicionais no Setor de Bolsas de Estudos, Benefícios e Créditos Estudantis 
nos fones: (49) 3321.8341 e (49) 3321.8027 ou e-mail: bolsas@unochapeco.edu.br. 
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