Venha pra uniFUCAMP
E garanta um FUTURO
Com Nota MÁxima.
ensino superior de alta qualidade
formando profissionais qualificados
para o mercado de trabalho.

Foto aérea
do campus

DIFERENCIAIS DA UNIFUCAMP
CENTRO UNIVERSITÁRIO COM NOTA MÁXIMA DO MEC.
AS MENORES MENSALIDADES DENTRE AS INSTITUIÇÕES
COM NOTA MÁXIMA DO MEC.
MENSALIDADES CONGELADAS EM 2021.
14 CURSOS SUPERIORES.
ENSINO HÍBRIDO: O ALUNO TEM A OPÇÃO DE ASSISTIR AS
AULAS DE FORMA PRESENCIAL OU AO VIVO, EM CASA.
COMPLETO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO, QUE PREPARA OS
UNIVERSITÁRIOS PARA O MUNDO DIGITAL.
A UNIFUCAMP POSSUI UM DOS MAIORES E MAIS
COMPLETOS CAMPUS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS .
FAZENDA EXPERIMENTAL PARA REALIZAÇÃO DAS
AULAS PRÁTICAS .
36 LABORATÓRIOS PARA AS AULAS E ATIVIDADES
PRÁTICAS.
BIBLIOTECA FÍSICA E VIRTUAL COM MAIS DE 36 MIL
LIVROS E PERIÓDICOS ATUALIZADOS.
A MAIOR E MAIS MODERNA CLÍNICA DE PSICOLOGIA DA
REGIÃO.
VÁRIAS MODALIDADES DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL, INCLUSIVE O CREDIES QUE TEM A MENOR
TAXA DE JUROS DO BRASIL.*
PROFESSORES ALTAMENTE QUALIFICADOS, MAIS DE
85% COM TÍTULO DE MESTRE OU DOUTOR.
PROJETO “AULAS PRÁTICAS” EM TODOS OS CURSOS.
BOLSAS DE R$400,00 REAIS DOS PROJETOS PIBID E
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, PARA OS CURSOS DE LETRAS,
PEDAGOGIA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
*Taxa de juros administrativa

Universitários em aula prática
na Fazenda Experimental da
UNIFUCAMP.

engenharia
agronômica
DURAÇÃO: 4 ANOS E 6 MESES
Mensalidade: R$ 895,00*

O profissional é capacitado para trabalhar nas diversas áreas de atuação da agronomia como:
adubação e correção do solo, preparo do solo e plantio, condução da lavoura e manejo de pragas,
doenças e plantas invasoras, colheita, armazenagem, comercialização da produção e biotecnologia.
Atua também nas revendas de máquinas e implementos agrícolas, bem como representantes de
produtos e defensivos para a agricultura.
A UNIFUCAMP disponibiliza aos alunos toda a estrutura necessária para a realização das aulas
práticas, como laboratórios, Fazenda Experimental, equipamentos e implementos agrícolas, além de
organizar várias visitas técnicas a fazendas e empresas que são referências no agronegócio.

Fazenda Experimental

Laboratório de Tecnologia de Sementes

Laboratório de Análise de Solo

administração

Universitários realizam atividades
práticas sobre Empreendedorismo,
Desenvolvimento e Criação
de Novos Negócios

DURAÇÃO: 4 ANOS
Mensalidade: R$ 580,00*

O administrador é o gestor das organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos em todas as suas
modalidades: da micro à grande empresa. Utiliza habilidades como: liderança, facilidade de trabalhar
em equipe e conseguir resultados com pessoas e capacidade para tomar decisões. Este profissional
atua em praticamente todos os departamentos das organizações, tais como: marketing, recursos
humanos, planejamento estratégico, finanças, orçamento, administração de materiais e produção,
controle de estoque e qualidade, logística, setor comercial (compra e venda), e-commerce e comércio
exterior, dentre outros.
É um dos profissionais com maior empregabilidade no Brasil e está habilitado a abrir e gerenciar o
próprio negócio. O curso está adaptado para a educação 4.0.
A UNIFUCAMP disponibiliza o programa EMPRESA VIRTUAL, que possibilita a criação de empresas
reais, que operam em um ambiente virtual, fomentando o desenvolvimento de startups.

Empresa Virtual

Incubadora de Ideias

Espaço do Empreendedor

DIREITO
DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 895,00*

O bacharel em direito poderá se habilitar para atuar em carreiras jurídicas como: advocacia,
magistratura, ministério público, defensoria pública, delegado de polícia, Policial Federal, tabelião,
servidores públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Este profissional poderá atuar
também em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas, instituições financeiras ou
como profissional liberal.
Por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, dos Escritórios de Assistência Jurídica Gratuita, em Monte
Carmelo e Coromandel, e atuando no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC), os alunos colocam em prática o que aprendem na sala de aula.

NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas),
em Monte Carmelo

NPJ com Laboratório Digital

EAJ (Escritório de Assistência Jurídica
Gratuita), em Coromandel

*O curso de Direito da UNIFUCAMP obteve 83% de aprovação no XXVIII Exame de Ordem da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Indíce de aprovação do alunos do 9° período do curso que
fizeram a prova no primeiro semestre de 2019.

Universitários realizam júri
simulado no Anfiteatro da
UNIFUCAMP

Universitários fazem
acompanhamento de obra.

Engenharia
civil

Prepara o profissional para atuar nas obras civis, em edificações como: construção de prédios, casas e
conjuntos habitacionais; obras de infraestrutura: terraplanagens, estradas, pontes, ferrovias, viadutos,
túneis, barragens, canais, diques; obras de saneamento básico: construção de redes de abastecimento
de água e coleta de esgoto, estações de tratamento de água e esgoto, aterros sanitários e drenagem
pluvial. Pode atuar também na elaboração de projetos, cálculos de estruturas, gerenciamento de
equipes de trabalho, acompanhamento e fiscalização das obras, tanto no setor público como privado.
É um profissional muito procurado para cargos executivos na área financeira de bancos e grandes
empresas.
O curso de Engenharia Civil da UNIFUCAMP disponibiliza laboratórios e toda a estrutura necessária
para a realização das aulas práticas, durante todo o curso. Também organiza várias viagens técnicas a
empresas e feiras de construção civil.

Laboratório de Materiais de Construção
e Técnicas Construtivas

Laboratório de Física, Hidráulica, Irrigação
e Drenagem I

Laboratório de Topografia, Cartografia
e Geoprocessamento

*Nota 5 na avaliação do MEC em fevereiro de 2019.

DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 895,00*

Universitários em aula prática
no Laboratório de Práticas
Contábeis.

ciências
contábeis

Profissional indispensável em todas as organizações do país, da micro à grande empresa, além
do setor público. Pode trabalhar em escritórios de contabilidade, prestar serviços de assessoria,
consultoria, auditoria e perícias judiciais, abrir seu próprio escritório ou prestar concurso público.
O contador cuida das contas das organizações controlando as receitas, despesas, folhas de
pagamento e lucros. É responsável pelos pagamentos, investimentos, atualização fiscal e
todo o registro contábil das instituições.
O curso de Ciências Contábeis está adaptado para a educação 4.0 e conta com o laboratório de
práticas contábeis, equipado com o software AlterData, que é utilizado nas empresas, e implantou o
Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF), em parceria com a Receita Federal.

NAF - Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil
(em parceria com a Receita Federal)

Software Alterdata

Projeto Social Imposto de Renda Solidário

* Exame de Suficiência realizado para a obtenção do Registro Profissional de Contabilidade.

DURAÇÃO: 4 ANOS
Mensalidade: R$ 580,00*

INOVACCER

INSTITUTO DE INOVAÇÃO
DO CORAÇÃO DO CERRADO
Neste local, os universitários participarão do maior e mais completo ecossistema de
inovação e empreendedorismo da região, no qual poderão participar de hackatons,
pitches e meetups, atividades essas que os preparam para a criação de startups,
aplicativos e desenvolvimento de empresas com base tecnológica.

projetos
sociais
live dos alimentos
Este evento, arrecadou mais de
13 toneladas de alimentos que
foram doados às famílias mais
afetadas pela pandemia do
coronavírus.

live das máscaras para idosos
As mais de 12.000 máscaras
reutilizáveis arrecadas, foram
distribuídas aos idosos de mais
baixa renda.

live pró mateus miranda
Este evento arrecadou mais
de R$41.000,00 em recursos
financeiros para ajudar no
tratamento do jovem Mateus
Miranda, diagnosticado com um
câncer raro.

cadastro para auxílio emercencial
Por meio do Núcleo de Apoio
Fiscal e Contábil (NAF), os
universitários e professores da
UNIFUCAMP realizaram mais de
1.000 atendimentos.

projetos
sociais
casamento comunitário
Realizado pelo curso de Direito
da UNIFUCAMP em parceria
com o TJMG,CEJUSC e OAB, já
realizou o sonho matrimonial de
120 casais. Um evento grandioso
que marcou a história de
centenas de pessoas nas edições
de 2018 e 2019.

horta nas escolas
Desenvolvido pelos alunos de
Engenharia Agronômica, em
parceria com várias escolas de
ensino médio da região, este
projeto cultiva alimentos que
enriquecem a merenda escolar.

trote solidário
Mais de 5 mil litros de óleo
foram arrecadados e distribuídos
em diversas instituições sociais
da região, nas últimas edições
da campanha.

PAPA PILHAS
Com o objetivo de proteger e
conscientizar a população da
importância do descarte correto
destes produtos, a UNIFUCAMP
instalou papa pilhas, em várias
escolas da região.

ARQUITETURA E
URBANISMO
DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 895,00*
O arquiteto está capacitado para trabalhar na elaboração de projetos arquitetônicos, na organização
dos espaços internos e externos, em construções ou reformas. Atua também no Planejamento Urbano
e nos Projetos de Paisagismo para a construção de espaços como jardins e parques, tanto para o setor
público quanto para o setor privado.
O mercado de trabalho para o profissional formado em Arquitetura e Urbanismo encontra-se em
expansão no país, em especial no setor de construção civil com a projeção para o futuro onde as casas
e empresas passarão por adaptações em função das novas tecnologias, principalmente com a inserção
de sistemas inteligente.

ciência da
computação
DURAÇÃO: 4 ANOS
Mensalidade: R$ 785,00*
O curso de Ciência da Computação forma profissionais qualificados para desenvolver programas e
sistemas de informática, desde o planejamento do projeto até a implantação e gerenciamento do
software. Atuam também com programação, bancos de dados, desenvolvimento de soluções em
informática como aplicativos, jogos e sistemas computadorizados. Além disso, podem trabalhar em
centros de pesquisa, em empresas de internet e telecomunicações, no departamento de informática
de organizações públicas e privadas, em universidades ou abrir a própria empresa.
A Ciência da Computação é uma profissão consideravelmente nova no mercado de trabalho. Sendo
assim, a procura por profissionais da área está em alta em todo o mundo.de sistemas inteligente.

psicologia

Universitários realizam
atendimento infantil na
Clínica de Psicologia

DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 895,00*
Forma o profissional para atuar na prevenção, promoção e reabilitação na saúde psicológica,
nos trabalhos individuais e coletivos. Atua nas escolas, hospitais, clínicas e consultórios,
nas empresas e organizações, na avaliação psicológica para tirar CNH, nas prefeituras e em
outros espaços. Pode atuar ainda na psicologia esportiva, psicologia jurídica, psicologia
social, psicopedagogia e pesquisa.
A UNIFUCAMP possui a maior e mais moderna Clínica de Psicologia da região, onde os
estudantes realizam seus estágios com atendimento gratuito à comunidade.

Sala de Atendimento Infantil

Sala de Estudos em Grupo

Clínica de Psicologia

Medicina
Veterinária

Universitários em aula prática
sobre ferrageamento.

DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 995,00*
O médico veterinário é capacitado para atuar nas áreas clínicas e de cirurgias de pequenos
e grandes animais, além de cuidar da saúde de animais selvagens. Trabalha no setor de
biotecnologia (vacinas, técnicas, reprodução), centros de pesquisas (produtos animais)
e na área de produção animal (suinocultura, avicultura, bovinocultura, dentre outras).
Além disso, cuida da saúde pública, fiscalizando produtos de origem animal e também zoonoses.
O veterinário está apto a realizar consultoria veterinária produtiva, reprodutiva e gestão econômica
e financeira.
A UNIFUCAMP oferece um espaço de práticas completo para os universitários do curso com
o Laboratório de Anatomia Animal, com salas de preparo e de guarda de carcaças, além dos
laboratórios de biologia celular, microbiologia e parasitologia. Os atendimentos de grandes
animais são feitos na Fazenda Experimental, uma área própria da instituição. E o Hospital
Veterinário já está em construção.

CEVET - Centro Veterinário de Procedimentos Práticos

Hospital Veterinário (em construção)

Laboratório de Anatomia Animal

Laboratório de Anatomia Patológica

FISIOTERAPIA
DURAÇÃO: 5 ANOS
Mensalidade: R$ 995,00*

Com a evolução na área da saúde, o Fisioterapeuta é um dos profissionais
cada dia mais presentes na vida das pessoas e das empresas, na prevenção
e reabilitação de funções e movimentos provenientes de traumas, alterações
genéticas ou enfermidades.
São inúmeras as possibilidades de atuação na saúde preventiva, na fisioterapia
do trabalho e desportiva, na indústria de equipamentos, na reabilitação de
pacientes das diversas áreas da medicina. Pode trabalhar em hospitais e clínicas,
empreender, fazer pesquisa científica e seguir na carreira acadêmica.

Laboratório de Anatomia Humana

Sala de Movimentos (em adaptação)

EDUCAÇÃO FÍSICA
Bacharelado

DURAÇÃO: 4 ANOS
Mensalidade: R$ 650,00*

O Profissional de Educação Física está em ascensão no mercado de trabalho com
possibilidades de atuar em diversas áreas, por meio do ensino e da prática de
atividades corporais em benefício da saúde.
Como bacharel, pode ser personal trainer e ter sua própria academia, preparar
atletas de todas as modalidades e auxiliar no tratamento de idosos e pessoas
com deficiência. Atua na gestão e organização do esporte em hospitais, postos
de saúde, ONGs, empresas e clínicas.

Quadra de Esportes no Campus

Parceria com a Vila Olímpica para a realização
de estágios e aulas práticas

Universitários participam de
atividade prática em área de
reserva legal.

ciências
biológicas
licenciatura
DURAÇÃO: 4 ANOS
Mensalidade: R$ 410,00*

O curso de Ciências Biológicas da UNIFUCAMP forma profissionais aptos para atuar com o meio
ambiente, biodiversidade, saúde, biotecnologia e docência no Ensino Fundamental e Médio. Além
de vários laboratórios para as aulas práticas, os alunos do curso desenvolvem os projetos Residência
Pedagógica e de Iniciação Científica, em que a maioria dos alunos recebem uma bolsa de R$ 400,00
mensais durante todo o curso. O aluno pode também registrar-se no CRBio.

Laboratório de Microbiologia, Citologia,
Fitopatologia e Histologia

Laboratório de Botânica, Ecologia, Zoologia
e Entomologia

Laboratório de Química e Bioquímica

Universitários realizam
atividades práticas
brinquedoteca.

pedagoGia
DURAÇÃO: 3 ANOS e 6 meses
Mensalidade: R$ 400,00*

Prepara o profissional para atuar na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental,
ou espaços não escolares como: hospitais, asilos, instituições sociais, associações e empresas.
Os alunos do curso de Pedagogia contam com brinquedoteca para desenvolver vários
projetos pedagógicos.

LETRAS

português/inglês
Licenciatura

DURAÇÃO: 3 ANOS
Mensalidade: R$ 400,00*
Forma o professor para atuar no Ensino Fundamental e Médio, e também profissionais
para empresas de publicidade, editoras, bem como redatores e revisores de revistas e
jornais, produção de conteúdo para internet e consultoria em empresas de comunicação.
Em ambos os cursos, a grande maioria dos alunos recebem uma bolsa de R$ 400,00 mensais
durante todo o curso, dos projetos PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência) e RP (Residência Pedagógica). Concluindo a pós-graduação, podem atuar também
na administração, supervisão, orientação e inspeção escolar.

anfiteatro
O Anfiteatro da UNIFUCAMP tem capacidade para mais
de 350 pessoas. É um espaço onde são realizados grandes
eventos acadêmicos, apresentações artístico-culturais,
reuniões,palestras, seminários e simpósios.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO ESTUDANTES
Local de interação entre alunos, professores e toda a
comunidade acadêmica, estimulando a troca de experiências e a
convivência estudantil. Este espaço oferece internet wi-fi gratuita
e é utilizado para apresentações culturais e artísticas como
danças, peças teatrais, musicais e exposições.

ENSINO HÍBRIDO
Mesmo em tempos de pandemia, na UNIFUCAMP o aprendizado não
parou! A Instituição implantou o Ensino Híbrido. Nesta modalidade de
ensino os alunos podem optar pelas aulas presenciais ou ao vivo em casa,
com toda a segurança para os estudantes, professores e colaboradores.

EMPREGABILIDADE
Banco de Currículos
Neste projeto, a psicóloga, após análise de currículos,
encaminha alunos e ex-alunos para vagas de emprego.
Um serviço exclusivo e inovador da UNIFUCAMP que
auxilia na empregabilidade dos universitários.

WWW.uniFUCAMP.EDU.BR

OU NA SECRETARIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO

informações:

34 3842-5272

9 9919-2442

WWW.uniFUCAMP.EDU.BR
PRIMEIRA MENSALIDADE COM 50% DE
DESCONTO PARA ALUNOS INGRESSANTES
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

MODALIDADES DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL OFERECIDAS PELA uniFUCAMP
FINANCIA PERCENTUAL DA MENSALIDADE DURANTE TODO O CURSO.
O aluno paga o valor financiado após a formatura.
Juros de 0,35% ao mês (juros simples) Taxa de juros estudantil mais barata do país.
Sem limites de vagas. Sem ENEM. Válido o ano todo para calouros e veteranos.

Fotos tiradas antes da pandemia do coronavirus.

FINANCIA AS MENSALIDADES DURANTE TODO O CURSO.
50% das mensalidades durante os estudos e 50% depois de formado.
Sem ENEM. Válido o ano todo para calouros e veteranos.
Maior Programa de Financiamento Estudantil Privado do Brasil.
FINANCIA ATÉ 100% DAS MENSALIDADES DE TODOS OS CURSOS.
Ter feito o ENEM com nota mínima de 450 pontos.
Não ter zerado a redação do ENEM.
*Condicionado às normas e liberação de recursos do MEC - Ministério da Educação.
BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS PELO MEC.

AV. BRASIL OESTE, S/Nº
JARDIM ZENITH
38500-000
MONTE CARMELO - MG

@UNIFUCAMP

A Instituição se reserva no direito de não abrir turmas caso não seja suficiente o número de alunos.

durante o mês de janeiro

*Valor das mensalidades com desconto para pagamento em dia.

INSCRIÇÕES gratuitas

