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FUMEC

COMPLETA PARA VOCÊ
FAZER ACONTECER.
A Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), pessoa jurídica de direito privado e
sem fins lucrativos, foi fundada em 1965. Com a implantação, inicialmente, da Faculdade
de Ciências Empresariais (FACE) e da Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEA), a
Instituição ampliou suas áreas de atuação e criou, posteriormente, a Faculdade de Ciências
Humanas, hoje Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde (FCH). Destas três
Faculdades isoladas surge, em 2000, o Centro Universitário FUMEC. Com o desenvolvimento
em projetos pedagógicos, corpo docente e infraestrutura, a Instituição conquista, em 2004,
o credenciamento como Universidade.

Completando 50 anos em 2015, a FUMEC integra o grupo dos melhores nomes em ensino
superior de Minas Gerais, estando entre as três melhores Universidades Privadas no Estado,
conforme o Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC, além do RUF - Ranking Universitário da
Folha de S.Paulo, o principal estudo sobre universidades no país.

Sua missão educacional visa atender às necessidades básicas e complementares para a
adequada formação dos alunos. Dispõe de professores qualificados e de infraestrutura
para o desenvolvimento de suas atividades: salas de aula amplas e equipadas, salas
multimeios, laboratórios modernos, espaços para eventos acadêmicos, espaço de
convivência e biblioteca com suporte de informática e recursos multimídia. Além disso, dá
o devido destaque ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e à realização
de estágios e visitas técnicas. O investimento em capacitação de pessoal e criação de cursos
estão também devidamente previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Universidade FUMEC. Os órgãos colegiados, integrados por professores, alunos e pessoal
técnico-administrativo, respondem pela ação participativa na Instituição.

A Universidade FUMEC oferece cursos de graduação, superiores de tecnologia, pósgraduação lato sensu (especialização), pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado
e pós-doutorado) e de extensão. Além dos cursos presenciais, a FUMEC Virtual oferece
opções na modalidade de Educação a Distância (EaD). Aos estudantes é proporcionada,
ainda, a oportunidade para viagens de intercâmbio, com base em convênios firmados com
outras instituições, por meio do setor de Relações Internacionais. Com cerca de
10 mil alunos, a Universidade FUMEC tem consciência de sua responsabilidade social e, sem
perder de vista a formação humanista e cidadã, mantém seu compromisso com a educação
superior de qualidade, como justificativa de seu funcionamento e sua existência.
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PESQUISA

O QUE É PESQUISA?

O QUE É O PROPIC?

Trata-se de um processo de investigação orientada
por um método, com o objetivo de levantar, explorar
e analisar dados para criação, formalização e/ou
renovação de áreas do conhecimento. Com a
pesquisa científica, não só operamos mudança sobre
nossos modos de pensar e de agir, como também
disponibilizamos, para a sociedade, construções
teóricas e produtos que visem beneficiá-la.

Com o ProPIC-FUMEC, por meio do julgamento
de projetos e distribuição de bolsas e/ou recursos
para pesquisas, estaremos, certamente, apoiando
e depurando, de um modo sistemático, a vocação
dos nossos professores e alunos para a investigação.
Estaremos, ainda, desenvolvendo o nosso potencial
acadêmico e incorporando institucionalmente a
prática da pesquisa em nossas unidades. Tudo isso,

O QUE É INICIAÇÃO CIENTÍFICA?

portanto, valorizará ainda mais, junto à comunidade

Trata-se de um dispositivo que viabiliza, aos
universitários que estejam cursando a Graduação,
uma introdução sistemática à atividade de pesquisa,
sob orientação de professores qualificados e com
a concessão de bolsas de financiamento aos
pesquisadores. Assim, o aluno poderá desenvolver
uma investigação relativa ao seu campo de saber,
fundamentada nos aspectos teóricos e metodológicos,
complementando sua formação acadêmica com
um processo em que o conhecimento, além de ser
adquirido nas suas atividades letivas, passa a ser

como instituição de ensino superior do país.

acadêmica e sociedade em geral, a nossa excelência

O QUE É O BIC-JÚNIOR?
O Programa de Iniciação Científica BIC-Júnior, na
FUMEC, foi criado para propiciar oportunidades
aos estudantes do Ensino Médio e Profissional de
participarem de atividades de pesquisa no âmbito
da Universidade.

produzido, reavaliado ou recriado.

Seminário de Pesquisa e Extensão
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EXTENSÃO

O QUE É EXTENSÃO?

O QUE SÃO PROGRAMAS DE
EXTENSÃO?

O Programa de Extensão da Universidade FUMEC
(ProExt) estimula a inserção da instituição na sociedade

Consistem no conjunto de projetos e atividades

por meio do apoio, acompanhamento e avaliação das

voltados a um setor ou campo social, desenvolvidos

atividades extensionistas desenvolvidas, entendendo

por meio de práticas interdisciplinares e com duração

a Extensão como a ação que procura fazer uma

permanente.

ponte entre dois lados: o científico e a realidade do

O QUE SÃO SEMINÁRIOS?

dia a dia. Sendo uma via de mão dupla, a Extensão
leva à sociedade o conhecimento desenvolvido e
traz dessa atividade as demandas e expectativas

Contribuem para que a prática extensionista e os

sobre o papel da Universidade.

resultados alcançados pelos trabalhos desenvolvidos
possam servir à reflexão de alunos e professores

O QUE SÃO PROJETOS DE
EXTENSÃO?

que se preocupam com a ação transformadora da
universidade frente à sociedade, considerando a
realidade sócioeconômica nacional.

São processos de intervenção de natureza diversa,
de interesse da sociedade e da Universidade, com
metodologia e duração definidas. Esses projetos
são acompanhados pela Pró-Reitoria de Ensino,
Pesquisa e Extensão e avaliados pela Comissão de
Extensão Universitária - COEXT, com o auxílio de
um parecerista externo.

Seminário de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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BOLSAS E FINANCIAMENTOS
Bolsa Ex-Aluno:

Bolsa Prefeitura de Belo Horizonte:

Desconto concedido a ex-aluno(a) formado(a)
na Universidade FUMEC que esteja regularmente
matriculado(a) em qualquer curso da FUMEC de
Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.

A Secretaria Municipal de Educação sorteia, anualmente,
Bolsas de Estudos de 25% entre os alunos que
preencherem o formulário no site da PBH. Normalmente
as inscrições ocorrem nos meses de outubro e novembro.

Bolsa Família:

Bolsa Convênio:

Para alunos (as) que tenham irmão(ã), pai, mãe ou
cônjuge matriculado(a) na Universidade FUMEC. Ambos
terão direito a um desconto de 5% na mensalidade.

Bolsa concedida para alunos que são funcionários/
dependentes de empresas conveniadas com a
Universidade FUMEC.

PRAVALER
O que é PRAVALER?

Quem pode requerer?

O PRAVALER é um programa de crédito universitário
privado. Financiamento exclusivo para o ensino superior,
oferecido em parceria com a Universidade FUMEC,
onde possibilita-se o pagamento das mensalidades
de forma parcelada.
A gestão do PRAVALER é realizada pela Ideal Invest,
uma empresa brasileira especializada em soluções
financeiras para o setor de educação privada.

Alunos devidamente matriculados na Universidade
FUMEC.

Como e onde requerer?
Todas as operações de inscrição dos estudantes são
realizadas pela internet, no seguinte site:
creditouniversitario.com.br

FIES
O que é FIES?

Como e onde requerer?

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um
programa do Ministério da Educação destinado
a financiar a graduação na educação superior de
estudantes matriculados em cursos superiores não
gratuitos, na forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer
ao financiamento os estudantes matriculados em cursos
superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da Educação.

Para candidatar-se ao FIES os estudantes devem estar
regularmente matriculados em instituições de ensino
não gratuitas cadastradas no programa, em cursos com
avaliação positiva no SINAES. O FIES é operacionalizado
pelo Fun d o N ac i onal d e D e s e nv ol v i m e nto d a
Educação (FNDE/MEC). Todas as operações de adesão
das instituições de ensino, bem como de inscrição dos
estudantes são realizadas pela internet, no seguinte site:
sisfiesportal.mec.gov.br

QUERO BOLSA
O que é Quero Bolsa?

Como e onde requerer?

O Quero Bolsa é mais um incentivo para os estudantes
da Universidade FUMEC. É um site que oferece bolsas de
estudos e descontos para cursos que são oferecidos pela
faculdade. Disponível para os cursos de GRADUAÇÃO,
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU e STRICTO SENSU.

Para obter o desconto, o futuro aluno poderá entrar
pelo querobolsa.com.br, cadastrar-se no site e
efetuar um único pagamento para o Quero Bolsa,
com o intuito de garantir seu desconto até o final
do curso. O pagamento é único e não necessita de
renovação. Para mais informações sobre o programa,
ligue: 0800 666 1010.

Quem pode requerer?
- Alunos Ingressantes.

FUNDACRED
Para mais informações consulte o regulamento em:
fundacred.org.br/site

O que é FUNDACRED?
Há 45 anos, o Fundacred é uma instituição sem fins
lucrativos que atua no setor de crédito educacional.
UNIDADE
Quem pode requerer?

Como e onde requerer?

MODALIDADE

DURAÇÃO
TITULAÇÃO
Todas
as operações de inscrição
dos estudantes são
realizadas pela internet, no seguinte site:
portal.fundacred.org.br

Alunos de graduação na modalidade presencial,
exclusivamente calouros.
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SRI |

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O Setor de Relações Internacionais (SRI) da
Universidade FUMEC vincula-se à Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Foi criado
em 2006, com a finalidade de ser o catalisador da
internacionalização da Universidade, contribuindo
para o crescente posicionamento cosmopolita
da instituição no desempenho de suas metas
educativas. Sendo assim, é papel do SRI orientar
nossa comunidade acadêmica na busca de novas
perspectivas de internacionalização docente e
discente, bem como de aprendizagem a partir
do contato com outras culturas.

FUNÇÕES DO SRI:
- Estabelecer atividades de intercâmbio acadêmico
para a comunidade FUMEC.
- Desenvolver cooperação acadêmica, técnica,
científica e cultural entre a Universidade FUMEC
e Universidades estrangeiras.
- Divulgar oportunidades de ensino-aprendizagem
internacionais, como cursos e programas
formativos no exterior.
- Promover o convívio entre diferentes culturas
no ambiente da Universidade.
- Apoiar a comunidade acadêmica da FUMEC em
atividades no exterior, bem como os professores,
alunos e colaboradores estrangeiros que aqui
se encontrem.

Intercâmbio em Portugal - Alunos PROME
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INTERCÂMBIO |

MOBILIDADE ESTUDANTIL
PROME

DUPLA DIPLOMAÇÃO

O graduando, ao participar do programa de
intercâmbio PROME, tem a oportunidade de
cursar um semestre em uma das universidades
estrangeiras conveniadas com a FUMEC.
Enriquece, assim, seu currículo profissional,
amplia sua rede de contatos, além de adquirir
mais autonomia, segurança pessoal e maior
capacidade técnica e crítica. Conquista com
esta experiência um diferencial único em
sua formação acadêmica e em seu currículo
profissional.

A Universidade FUMEC possui programas de
dupla diplomação com o Instituto Politécnico
de Bragança (Portugal) e outros convênios
desta natureza estão sendo firmados. Nesta
modalidade de intercâmbio, o aluno, ao cumprir
requisitos curriculares nas duas instituições, pode
obter o diploma de Graduação e de Mestrado
também pela respectiva Universidade estrangeira,
estando habilitado para exercer a profissão nos
dois países.

Intercâmbio em Portugal - Aluno PROME

Intercâmbio na Espanha - Aluna PROME

Intercâmbio em Macau/China - Aluno PROME
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O MERCADO RECEBE OS ALUNOS
DA FUMEC DE BRAÇOS ABERTOS
Diversas empresas possuem convênios com a FUMEC, proporcionando
múltiplas oportunidades para a contratação de estagiários e profissionais.

Alunos da UNIVERSIDADE FUMEC também contam com programas
exclusivos para facilitar a entrada no mercado de trabalho por meio de:
Elaboração do planejamento de carreira

Preparação individualizada para processos
seletivos de estágios e empregos

Preparação e desenvolvimento para sua
trajetória profissional

Oferta de palestras, fóruns, workshops
e oficinas

Orientação na elaboração do Curriculum Vitae
Identificação de oportunidades profissionais
Diagnóstico e desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais

Coaching profissional
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Cursos Presenciais

Graduação e Graduação Tecnológica
Da Graduação ao Pós-Doutorado,

competências, fortalecendo a

a FUMEC oferece múltiplas opor-

preparação para os desafios atuais do

tunidades para o seu crescimento

mercado. Importantes parcerias são

acadêmico e profissional. A infra-

firmadas com empresas e instituições,

estrutura da Universidade FUMEC

possibilitando aos estudantes estágios

oferece as melhores condições para

supervisionados que asseguram o

o aluno desenvolver suas habilidades e

início de uma carreira de sucesso.

ADMINISTRAÇÃO
O curso está estruturado em dois ciclos: o ciclo

PERFIL DO CURSO

básico, com disciplinas referentes a conhecimentos
Com mais de 50 anos de tradição, o curso de

gerais e instrumentais; e o ciclo de formação

graduação em Administração da Universidade

profissional, com disciplinas que proporcionam

FUMEC apresenta ensino dinâmico da teoria

habilidades técnicas e específicas necessárias

e da prática administrativa, através do qual o
aluno desenvolve habilidades de crítica e análise

ao exercício da profissão e disciplinas eletivas

do ambiente organizacional. O curso propõe

e complementares.

soluções viáveis e de implementação adequadas

CAMPOS DE ATUAÇÃO

à realidade econômica atual. A interação com
o mercado de trabalho acontece por meio de:
setor de estágio, dos projetos de start-up, e

A Administração é uma profissão que está em alta

da experiência do corpo docente, proveniente,

nas empresas brasileiras. Seu campo de atuação

em grande parte, de organizações privadas e

tende a aumentar proporcionalmente a demanda

públicas. O curso proporciona ainda sólida
formação humanística, visão global dos problemas

que se espera para a reestruturação e crescimento

econômicos, sociais, políticos e culturais que

da economia. Aliado a este fato, as empresas

afligem a sociedade moderna e a internalização

têm priorizado a contratação de profissionais

de valores de responsabilidade social, justiça e

de nível superior e com habilitação específica na

ética profissional.

área. O curso de Administração da FACE-FUMEC

CONTEÚDO

forma profissionais capacitados para trabalhar em
organizações de porte variado: grandes, médias

O currículo do Bacharelado em Administração

ou pequenas. E conta com vários ex-alunos de

prevê a interação multidisciplinar, o que resulta em

reconhecido sucesso no mercado de trabalho.

uma visão sistêmica das organizações modernas.

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ/NOITE

ARQUITETURA E URBANISMO
PERFIL DO CURSO
O curso de Arquitetura e Urbanismo busca a

de Projeto Arquitetônico e Urbanístico.

formação plural e integral do indivíduo, procurando

Também pelos núcleos de Matemática e

profissionalizar um sujeito que participe do cotidiano

Física, Estruturas, Construções e Transportes,

da cidade e exerça com ética o seu importante

Direito e Ciências Sociais e do Ambiente. Essa

papel social. Um profissional capacitado para

estrutura integra o conhecimento de modo

atuar como empreendedor e pesquisador. O

equilibrado e organizado. Um setor exclusivo

arquiteto urbanista atua na concepção, organização

trata da questão do estágio, com uma busca

e construção do espaço abrangendo o urbanismo,

permanente por novos parceiros e convênios,

a edificação, o paisagismo, a valorização do

aproximando alunos do mercado de trabalho.

patrimônio construído e a proteção do ambiente

CAMPOS DE ATUAÇÃO

natural, assumindo como postura primordial no
exercício profissional a preservação do meio

O melhor de ser Arquiteto e Urbanista é perceber
que seu conhecimento e sua atuação profissional
podem promover mudanças significativas na
sociedade em que vivemos, melhorando as
condições de vida nas cidades e, consequentemente,
melhorando a vida das pessoas. Trata-se de
um profissional que exerce seu ofício atento
às realidades locais e globais, na busca

ambiente, a partir do enfoque da sustentabilidade.

CONTEÚDO
O currículo do Curso busca aliar teoria e prática
e está fundamentado em núcleos: Núcleo de
Expressão Técnica e Artística, Núcleo de História
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, e Núcleo

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

continuada por melhor qualidade de vida urbana.

DURAÇÃO
5 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

BIOMEDICINA
PERFIL DO CURSO

No estágio supervisionado, o estudante tem

O curso de Biomedicina forma profissionais
para atuar no auxílio diagnóstico e promoção
da saúde, na pesquisa e no ensino na área de
ciências básicas da saúde.

competências exigidas para o exercício acadêmico

O Biomédico deve ser capaz de desenvolver
ações de prevenção, promoção e proteção da
saúde. Na FUMEC o aluno é estimulado a atuar
com autonomia intelectual e pensamento crítico,
buscando adaptar-se, de modo flexível e ético,
às novas condições da profissão, contribuindo
com a sociedade no exercício da cidadania.
O curso prepara profissionais com capacidade
de trabalho em equipe multiprofissional, aptos
a assumirem posições de liderança e habilitados
para tomada de decisões, comunicação e
gerenciamento de forma efetiva e eficaz.

CAMPOS DE ATUAÇÃO

CONTEÚDO

de sangue, biomedicina estética, diagnóstico por

O curso tem currículo atualizado e centrado
no aluno e na sua inserção como agente
transformador da realidade social e ambiental
para a promoção da saúde. O currículo tem os
conteúdos relacionados às Ciências Biomédicas

magnética, dentre outros) e muitas outras áreas.

a oportunidade de vivenciar e consolidar as
profissional, em diferentes dimensões de atuação,
sob a supervisão de um profissional habilitado
e qualificado.

O Biomédico pode obter habilitação em 35
áreas de atuação.O profissional é capacitado
para atuar em laboratórios, hospitais, clínicas,
órgãos públicos e indústrias. Possui habilidade
para assumir a responsabilidade técnica,
assessorias e direção de unidades em várias
áreas da saúde. Pode atuar em análises clínicas,
ambientais e de alimentos, biologia molecular,
reprodução humana, citologia oncótica, bancos
imagens (exames de tomografia e ressonância
O biomédico pode realizar pesquisas em centros
de pesquisas e universidades, assim como
participar de concursos públicos em diversas
áreas biológicas e da saúde.

integrados às Ciências Biológicas, Exatas e da Saúde.

UNIDADE
FCH

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PERFIL DO CURSO

CAMPOS DE ATUAÇÃO

O curso Ciência da Computação visa formar
profissionais para atuar nas diversas áreas da
Tecnologia da Informação e no desenvolvimento
científico e tecnológico da computação, tais como:
aplicativos mobile e Web, jogos digitais, redes
de computadores e comunicação, inteligência
artificial, computação na nuvem, Internet das
coisas, automação e robótica, mineração de
dados, e outras.

O graduado estará apto a assumir responsabilidades
e por meio de métodos ágeis e modernos
desenvolver, implementar e gerenciar novas
tecnologias e infraestruturas, avaliar os aspectos
de hardware referentes à arquitetura de
computadores, mapear processos e levantamentos
dos fluxos de dados em organizações. O profissional
formado terá amplo campo de atuação no mercado

CONTEÚDO

de trabalho frente à demanda crescente de
tecnologia da sociedade moderna. O egresso

Destaca-se o corpo docente composto por
professores com alto nível de formação acadêmica
e com experiência profissional no mercado. O
curso faz pleno uso dos laboratórios: são 10
laboratórios de computadores PC, laboratório
Apple, laboratório para Internet das coisas,
telecomunicações, robótica, sistemas digitais
e hardware. O objetivo é aliar melhor a teoria à
prática, despertando a motivação no estudante.

poderá também atuar no ambiente de pesquisa
e desenvolvimento científico da área, tendo
capacidade de reconhecer as oportunidades de
negócio e Startups da Computação e exercendo
atividades como consultor e empreendedor.

O curso é pioneiro no Brasil na criação de uma
academia oficial de treinamento da Apple.

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ/NOITE

CIÊNCIAS AERONÁUTICAS

FEA/FUMEC, cursos homologados pela ANAC

PERFIL DO CURSO

conforme: 1° e 2° períodos (certificação de curso
teórico de Piloto Privado – Avião e Helicóptero);

O Curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade

3° período (certificação de curso teórico de Piloto

FUMEC objetiva formar profissionais altamente

Comercial – IFR/Avião); 4° período (certificação de

qualificados para o mercado de trabalho da

curso teórico de Piloto Comercial – Helicóptero).

aviação civil, seja atuando em uma cabine de
aeronave (ênfase para Piloto de Linha Aérea), ou

CAMPOS DE ATUAÇÃO

na gestão de empresas relacionadas à atividade
aérea (ênfase para Gestão da Aviação Civil).

Em consonância aos distintos campos de atividade
do setor de aviação civil, a possibilidade de atuação
do egresso do Curso de Ciências Aeronáuticas
da Universidade FUMEC se dará:

CONTEÚDO
A matriz curricular do curso de Ciências
Aeronáuticas possui uma carga horária de 2.710h,

> Piloto de Linha Aérea: atuação como piloto,
copiloto, instrutor de voo, chefe de operações,
em empresas de transporte aéreo regular, nãoregular e em serviços aéreos especializados,
no serviço público ou privado.
> Gestão da Aviação Civil: atuação como gestor,
em empresas de transporte aéreo regular, nãoregular e em serviços aéreos especializados,
no serviço público ou privado; atividades como
consultor e empreendedor.

integralizada em 3 anos e meio (7 semestres). A
matriz, a partir do 5° período, possibilita ao aluno
cursar disciplinas na ênfase Piloto de Linha Aérea
(comprovação da Carteira de PC) ou Gestão da
Aviação Civil (comprovação de Estágio na área
de Aviação), devendo o mesmo fazer a escolha
entre as disciplinas optativas para cada ênfase.
Fazem parte da matriz curricular do Curso de
Bacharelado em Ciências Aeronáuticas da

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
3 ANOS E MEIO
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ/NOITE

COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PERFIL DO CURSO

execução de projetos nas diversas áreas que

O Curso de Bacharelado em Computação Gráfica

Computação Gráfica, justifica a sua proposição

utilizam as ferramentas e o conhecimento da
como um Curso de Bacharelado. O curso conta

foi concebido para formar e atender uma forte

com profissionais qualificados do mercado e

demanda por profissionais qualificados para

com uma infraestrutura excelente, dotada de

diversos setores em que é necessária a execução

laboratórios com computadores e software

de projetos envolvendo operação e uso das

utilizados no mercado e o único laboratório

ferramentas e conceitos da Computação Gráfica.

de captura de movimento para animação de

A Computação Gráfica é uma área-chave na

personagens em uma instituição de ensino superior.

produção audiovisual e no desenvolvimento de
jogos digitais, na modelagem e visualização de

CAMPOS DE ATUAÇÃO

projetos científicos, industriais, de engenharia e
arquitetura, dentre outras aplicações da chamada

O curso amplia as possibilidades de inserção do
egresso no mercado de trabalho, ao enfatizar
o conteúdo relacionado à computação gráfica
nas suas mais variadas demandas: produção de
conteúdo educativo para diversas plataformas
eletrônicas (multimídia, internet, vídeos, jogos,
entre outras); produção de conteúdo para as
diversas mídias que utilizam o audiovisual,
na chamada economia criativa (televisão,
cinema, web, jogos, realidade aumentada);
modelagem, visualização e simulação de
aplicações científicas, tecnológicas e industriais;
modelagem e visualização de projetos para
engenharia e arquitetura; modelagem, animação
e efeitos visuais para a publicidade, o cinema,
a televisão, as novas mídias e a indústria dos
games; modelagem, simulação e interface para
estudos de biomecânica e de desempenho atlético.

economia criativa. No entanto, nenhum curso
superior no Brasil formava um profissional com
essas habilidades e esse conhecimento até agora.

CONTEÚDO
A complexidade dos conteúdos envolvidos nas
aplicações da Computação Gráfica demanda
a formação de ensino de nível médio como
pré-requisito para o aluno iniciar o curso. O
aluno deverá ter um conhecimento prévio da
matemática e da física ministradas no ensino
médio para começar os estudos nos ambientes
de modelagem e simulação virtual característicos
da Computação Gráfica. A amplitude da cadeia
tecnológica e de conhecimento, utilizada na

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO
Nos laboratórios os alunos têm a oportunidade
de produzir revistas, jornais, programas de
rádio, de TV e desenvolver a convergência

PERFIL DO CURSO
O curso proporciona formação crítica e criativa,
fundamentada, teorizada e instrumentalizada para
a capacitação profissional, bem como os parâmetros
éticos no exercício da profissão, a aproximação
com a realidade local e a atuação em atividades
acadêmicas de grande relevância social. O aluno
é preparado para atuar nos diversos setores da
Comunicação, área dinâmica que se movimenta
conforme a evolução do cenário socioeconômico,
através dos fenômenos políticos, demográficos,
tecnológicos e mercadológicos. Um dos nossos
diferenciais é a aproximação com o mercado de
trabalho, tendo convênios de estágio supervisionado
com instituições e veículos renomados.
O Jornalismo da FUMEC venceu o Prêmio Vivo/
Telefônica de Fotojornalismo (2014) e é tricampeão
do Prêmio Délio Rocha (2011, 2012 e 2013), do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais, e ficou entre os três melhores em 2015 e
2016. O curso está entre os mais bem avaliados
do país, inclusive em visita feita por avaliadores
do MEC, recebendo nota 4, num total de 5, além
do selo de Qualidade do Guia do Estudante.
Os alunos fazem visitas técnicas em redações
e empresas de comunicação orientados por
professores e convidados consagrados no mercado.

UNIDADE
FCH

MODALIDADE
PRESENCIAL

digital,

na

web

e

em

redes

sociais.

CONTEÚDO
Além do trabalho em sala de aula, o curso
procura despertar o aluno para as atividades
de pesquisa e extensão, oportunidade de
interação com a comunidade e efetivação da
troca de saberes com os diversos atores sociais.
O curso dispõe de sete laboratórios dotados dos
mais atualizados equipamentos exigidos para
a prática de aprendizagem. São eles: Redação
Modelo, Jornalismo Impresso, Fotografia, Produção
Gráfica, Rádio, Televisão e Jornalismo Digital.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O egresso está apto a trabalhar em redações
jornalísticas, em diferentes mídias (rádio, TV,
impressos e internet); bem como em assessorias
de comunicação, agências ou empresas públicas e
privadas. Pode atuar na criação, produção, distribuição,
recepção e análise crítica referentes às mídias, às
práticas profissionais e sociais relacionadas com elas
e em suas inserções culturais, políticas e econômicas.

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

COMUNICAÇÃO SOCIAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PERFIL DO CURSO
O curso dispõe de nove laboratórios dotados

O curso de Publicidade e Propaganda possui
o mais atual e moderno currículo de Minas

dos mais atualizados equipamentos para a

Gerais. Recebeu a nota máxima 5 em avaliação

aprendizagem prática. São eles: Laboratório de TV;

do MEC (2012), ficando posicionado entre os

Rádio; Fotografia; Produção Gráfica; Publicidade

melhores cursos de Publicidade do Brasil. O curso

e Propaganda; Pesquisa de Opinião e Mercado;

proporciona uma formação crítica e criativa,

Agência Modelo Totem; Redação Modelo; e

fundamentada, teorizada e instrumentalizada

laboratório de Mídias Digitais.

para a capacitação profissional, considerando

CAMPOS DE ATUAÇÃO

os parâmetros éticos no exercício da profissão.
O curso realiza atividades em consonância com
a realidade local, regional e nacional de forma

O egresso está apto a atuar nas mais diversas

integrada ao mercado e à sociedade. O aluno é

empresas e áreas da indústria da comunicação,

preparado para atuar nos diversos setores da

veículos de comunicação, agenciamento de

Comunicação, área dinâmica que se movimenta

propaganda, assessorias de comunicação,

conforme a evolução do cenário socioeconômico,

assessorias

político, demográfico, tecnológico e mercadológico.

editoras

de

marketing,

gráficas,

consultorias,

produtoras,

agências

CONTEÚDO

de web e design, agências de branding,

Além do trabalho em sala de aula, procura-se

governamentais, pesquisa, serviço público e

despertar no aluno o interesse pelas atividades

empreendimento de atividades e negócios.

produtoras de eventos, organizações não

de pesquisa e de extensão, oportunidade para
que ele possa interagir com a comunidade e
efetivar a troca de saberes com os diversos
atores sociais.

UNIDADE
FCH

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

DESIGN
PERFIL DO CURSO
Estudar em curso de DESIGN no qual o aluno

humanísticos, artísticos, tecnológicos e científicos

define a sua própria formação acadêmica:

e dar a eles aplicabilidade por meio de propostas

esta é a proposta do novo Curso Bacharel de

inovadoras e sustentáveis, adequadas ao

DESIGN da Universidade FUMEC, para quem

mercado; além de serem capazes de trabalhar

deseja atuar, com autonomia, em uma profissão

em equipes, de forma empreendedora e na gestão

que sempre oferece novas oportunidades de

das várias etapas de um projeto de DESIGN.

trabalho em diferentes nichos de mercado.

CAMPOS DE ATUAÇÃO

Com uma estrutura curricular diferenciada,

O DESIGNER formado pelo Curso de DESIGN da
Universidade FUMEC está apto para produzir
e gerenciar projetos e serviços que envolvam
sistemas de informações visuais, artísticas,
estéticas e culturais, que estejam associados
a uma produção industrial e tecnológica. Este
profissional é capaz de elaborar conceitos,
planejar e desenvolver alternativas de projetos
para diversas categorias de produtos industriais
e gráficos e de ambientes que compõem as
diversas áreas de atuação de um DESIGNER.

onde a multiplicidade e a integração de diversas
áreas do DESIGN Gráfico, DESIGN de Interiores e
DESIGN de Produto são articuladas, este curso
oferece ao aluno a oportunidade de construção
individual do seu conhecimento e aquisição de
experiências necessários à sua atuação no mercado
de trabalho dentro do DESIGN de seu interesse.

CONTEÚDO
Seguindo uma tendência mundial contemporânea,
o novo Curso de DESIGN da Universidade FUMEC
tem por objetivo formar profissionais que tenham a
capacidade de conquistar e articular conhecimentos

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

DESIGN DE MODA
PERFIL DO CURSO
O curso de Design de Moda tem como objetivo

primeiro período o aluno tem contato com

preparar profissionais integrados a diversos

disciplinas de ordem prática. As humanísticas

setores, do têxtil ao vestuário, da produção à

e reflexivas permeiam todo o currículo, conjugadas

gestão de conteúdo de Moda, assim como de

aos denominados Núcleos de Projeto. Neles, são

criação de imagem para produtos editoriais e

trabalhadas as habilidades de conceituação, criação

publicitários. O processo criativo é valorizado

e desenvolvimento de produtos, que culminam em

como um todo, o que gera uma formação dinâmica

um desfile a cada fim de semestre. O Trabalho de

e com vocação tanto mercadológica quanto

Conclusão de Curso reflete a formação complexa: o

reflexiva. Nele, os alunos contam com o suporte de

aluno pode apresentar uma coleção, em um desfile já

laboratórios de Informática, Materiais, Fotografia,

renomado em Minas Gerais, ou optar por monografia,

Estamparia, Costura, Acessórios, Modelagem

editorial de moda e performance/exposição.

e Moulage, Tecnologia Têxtil, Metal/Madeira,

CAMPOS DE ATUAÇÃO

Som, Animação, Plástico e Maquete; oficinas
necessárias para uma graduação integralizada.

O profissional está apto a fazer pesquisas em
tecnologia têxtil, projetar design de superfície,
conceber coleções de roupas e novos produtos
do vestuário, além de acessórios em geral, assim
como atuar nos diversos ramos do setor, desde
a criação, promoção e divulgação de produtos
até a confecção de figurinos para TV, teatro e
cinema. É ainda capaz de se destacar em styling,
produção de Moda e executiva, desenvolver
projetos de Marketing pessoal e empresarial,
e também fomentar e divulgar lançamentos.

Além disso, por meio de parcerias com nomes
importantes da moda, o curso concilia o melhor
da vivência acadêmica com as frequentes
mudanças de uma área sempre em movimento.

CONTEÚDO
O currículo é coerente com uma formação que
contempla os processos industriais, a perspectiva
gerencial e os meios de divulgação. Desde o

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ

DIREITO
PERFIL DO CURSO
O ensino jurídico está alicerçado em uma

apresenta disciplinas específicas, possibilitando

perspectiva humanista que preserva a formação do

a opção por posterior especialização nas

bacharel em Direito, sem eleger qualquer eixo de

múltiplas vertentes de atuação profissional.

formação concentrada. A finalidade da formação

CAMPOS DE ATUAÇÃO

é a análise crítica de pressupostos teóricos e
práticos, que habilitarão o aluno ao exercício
profissional, comprometido com a transformação

Formar um profissional técnico-jurídico altamente
capacitado, que tenha condições de escolher e
atuar na área contenciosa do Poder Judiciário
(como advogado, juiz, promotor, delegado de
polícia, defensor público, procurador do Estado,
de municípios ou de autarquias e empresas
públicas), ou, ainda, de atuar na área consultiva
do direito, em empresas dos mais diversos setores
e também na área da segurança pública (como
é o caso dos oficiais), além da área acadêmica,
como professores, considerando, inclusive,
que a Universidade tem mestrado em Direito.

social e imbuído de valores de responsabilidade
social, justiça e ética, capacitando o aluno para
imediata inserção no mercado de trabalho.

CONTEÚDO
O currículo possui quatro eixos: I. Formação
Fundamental, que insere e integra o aluno no
campo do Direito; II. Formação Profissional, que
estimula o estudante a conhecer e a aplicar o
Direito; III. Formação Prática, que articula teoria
e prática por meio das atividades didáticas, do
desenvolvimento das atividades do estágio e da
prática jurídica; e IV. Formação Diferenciada, que

UNIDADE
FCH

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
MANHÃ / NOITE

ENGENHARIA
AERONÁUTICA
PERFIL DO CURSO

CONTEÚDO

O objetivo do Curso de Engenharia Aeronáutica

Para atender as exigências do mercado é necessário
estar sempre implementando a flexibilização,

da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da

a interdisciplinaridade, a contextualização e a

Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o

atualização permanente do curso e da sua Matriz

mercado de trabalho com engenheiros capazes

Curricular.

de atuar com segurança e conhecimento amplo

CAMPOS DE ATUAÇÃO

nas áreas relacionadas ao campo do projeto, na
operacionalização e na manutenção de aeronaves.

O graduado pelo Curso de Engenharia Aeronáutica
poderá atuar no projeto, na manutenção de
aeronaves e no gerenciamento de atividades
aeronáuticas e na construção de aeronaves.
Poderá ser responsável pelo processo de
manutenção, que envolve a realização de reparos
e inspeções periódicas da estrutura, asas, motores
e fuselagem; coordenar e supervisionar equipes
de trabalho; realizar estudos de viabilidade
técnico-econômica; executar e fiscalizar obras
e serviços técnicos; efetuar vistorias, perícias
e avaliações, emitindo laudos e pareceres.

O curso de Engenharia Aeronáutica foi criado
para atender à grande demanda existente
na área de aviação, sendo um mercado em
franca expansão. O que se pretende com a sua
implantação é dotar o mercado de profissionais
com formação sólida nesta área. Profissionais
que estejam efetivamente aptos a trabalhar
nas empresas do setor aéreo, que tenham uma
visão sistêmica e que possuam habilidades para
acompanhar a evolução tecnológica da área.

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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TITULAÇÃO
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TURNOS
MANHÃ

ENGENHARIA AMBIENTAL
PERFIL DO CURSO

CAMPOS DE ATUAÇÃO

O objetivo do curso de Engenharia Ambiental

A Engenharia Ambiental desenvolve e aplica

da Universidade FUMEC é dotar o mercado de

a tecnologia para proteger o meio ambiente

trabalho com engenheiros capazes de atuar com

dos danos causados pela ação do homem, além

segurança e amplo conhecimento nas áreas

de trabalhar na recuperação dos ambientes

relacionadas a este campo das Ciências Exatas.

já contaminados ou degradados, atuando

Desta forma, o curso busca dotar o aluno de sólida

assim na preservação da qualidade da água,

formação técnica e científica que permitirá ao

do ar e do solo. O Engenheiro Ambiental pode

futuro profissional interagir nos diversos aspectos

trabalhar em quatro grandes áreas: Tecnologia

do desenvolvimento econômico e sustentável.

Ambiental, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos
e Geotecnia Ambiental, desenvolvendo os mais

CONTEÚDO

diversos trabalhos como: estudos de impacto
ambiental, gerenciamento ambiental na

Os estudantes do curso de graduação de Engenharia

empresa, planejamento ambiental, elaboração

Ambiental da Universidade FUMEC podem se

e execução de planos, programas e projetos de

candidatar ao Programa de Dupla Diplomação, por

gerenciamento de recursos hídricos, estudos de

meio do convênio firmado entre a Universidade

clima, projetos de abastecimento/tratamento

FUMEC e o IPB - Instituto Politécnico de Bragança

de água, esgotamento sanitário, tratamento

- Portugal. O programa de Dupla Diplomação,

de esgotos sanitários e industriais, drenagem

visa promover o intercâmbio científico e cultural

urbana, projeto e monitoramento de aterros

dos estudantes de Engenharia Ambiental da
graduação da Universidade FUMEC, proporcionando

sanitários de resíduos domésticos e industriais,

uma experiência acadêmica internacional que

projetos de recuperação/mapeamento de áreas

integrará sua formação profissional e humana.

contaminadas ou degradadas, entre outros.

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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TITULAÇÃO
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TURNOS
NOITE

ENGENHARIA BIOMÉDICA
PERFIL DO CURSO
> entender e cumprir suas responsabilidades
éticas e profissionais.
> compreender o impacto das soluções de
engenharia em um contexto da sociedade
globalizada.

A graduação em Engenharia Biomédica pretende
formar um engenheiro habilitado ao exercício
profissional segundo uma visão interdisciplinar,
por meio da integração de conhecimentos de
disciplinas das ciências exatas com os das
ciências biológicas, para analisar e solucionar

CAMPOS DE ATUAÇÃO

problemas que contribuam na melhora da
qualidade e da eficácia do atendimento ao

A graduação, inédita em BH, tem como objetivo

paciente em diversas instâncias da saúde.

beneficiar a área da saúde com aplicações de

CONTEÚDO

ciências exatas e tecnologias da engenharia. Essa
multidisciplinaridade permite ao engenheiro

A Engenharia Biomédica exige a formação
de um profissional capaz de:

biomédico atuar nas quatro subáreas descritas
pela Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica

> atuar em todos os níveis de relação entre a
engenharia e a saúde.
> projetar um sistema, componente ou processo,
e conduzir experimentos, bem como analisar e
interpretar dados que solucionem problemas
na área da saúde.
> trabalhar em equipes multidisciplinares e
de se comunicar eficientemente.

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

(Bioengenharia, Engenharia de Reabilitação,
Engenharia Médica ou Instrumentação Médica e
Engenharia Clínica ou Hospitalar), tanto no âmbito
de desenvolvimento científico e tecnológico, em
centros de pesquisa e universidades, bem como
no produtivo, junto às empresas e aos hospitais.

DURAÇÃO
5 ANOS
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TURNOS
NOITE

ENGENHARIA CIVIL
PERFIL DO CURSO
O objetivo é formar um profissional com
domínio dos conceitos técnicos fundamentais e
capacidade para buscar contínua atualização e
aperfeiçoamento. Oferece formação abrangente
nas diversas áreas, tais como: Construção Civil;
Geotecnia; Transportes; Recursos Hídricos;
Saneamento Ambiental e Estruturas; domínio
das técnicas de Administração; Gerenciamento
dos Recursos Humanos e Materiais utilizados
no exercício da profissão; capacidade de
assimilação de novas tecnologias e conceitos
científicos; capacidade para atuação em equipes
multidisciplinares; senso ético-profissional,
associado à responsabilidade social.

vivência em diagnóstico e projeto de engenharia
civil. As atividades didáticas específicas dispõem
de infraestrutura completa de laboratórios (Física/
Eletricidade e Instalações Elétricas; Informática;
Hidráulica; Saneamento Ambiental; Topografia;
Materiais de Construção; Química; Mecânica dos
Solos; e Estradas).

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O egresso está apto a: planejar, conceber,
especificar, e projetar nas diversas áreas da
Engenharia Civil; analisar e avaliar a viabilidade
econômica de projetos; realizar testes de aceitação

CONTEÚDO

e inspeção em obras e projetos; fiscalizar, executar
vistorias e perícias, emitir laudos técnicos;

As disciplinas do curso estão divididas entre o
núcleo de conteúdos básicos, comuns a todos
os cursos de Engenharia; o núcleo de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos,
caracterizando a modalidade de Engenharia Civil;
e o núcleo de conteúdos complementares, que
oferece as disciplinas Trabalho Final de Curso I e
II (TFCI e TFCII). Estas disciplinas propiciam uma

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

supervisionar e avaliar a operação e a manutenção
de sistemas; analisar projetos, oferecer consultoria
e orientação técnica, supervisionar e coordenar
estudos, projetos e serviços; realizar pesquisas
e participar como agente no desenvolvimento
de novas ferramentas, técnicas e tecnologias.

DURAÇÃO
5 ANOS
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ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO CIVIL
PERFIL DO CURSO
A proposta do curso é desenvolver, no aluno,
o perfil de empreendedor, aliando a sólida
formação científica e tecnológica das disciplinas
da Engenharia Civil aos conhecimentos de
Gerência de Investimentos, Marketing Pessoal
e Empresarial, Planejamento, Tecnologia
e Gerência de Informação, Racionalização,
Industrialização, Direito Empresarial, Gestão,
Logística, Comunicação, Psicologia e Sociologia.
O curso visa formar um profissional que também
seja gerente e gestor na área de Engenharia
Civil, preparado para tomar decisões acertadas
e que tenha uma visão ética e humanista.

diagnóstico e projetos da área de Engenharia de
Produção/Civil. As atividades didáticas específicas
dispõem de infraestrutura completa de laboratórios
de Física/Eletricidade e Instalações Elétricas;
Informática; Mecânica dos Fluidos e Hidráulica;
Topografia; Materiais de Construção; Química;
Mecânica dos Solos e Saneamento Ambiental.

CONTEÚDO

a viabilidade econômica de projetos; realizar

As disciplinas do curso estão divididas entre os
núcleos de conteúdos básicos, comuns a todos
os cursos de Engenharia; núcleo de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos,
caracterizando a modalidade de Engenharia
de Produção/Civil; e o núcleo de conteúdos
complementares, que oferece as disciplinas Projeto
Integrado (PIN) e o Trabalho Final de Curso (TFC).
Estas disciplinas propiciam uma vivência em

projetos; fiscalizar, executar vistorias e perícias,

UNIDADE
FEA

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O egresso está apto a planejar, conceber,
especificar, projetar nas diversas áreas da
Engenharia deProdução/Civil; analisar e avaliar
testes de aceitação e inspeção em obras e

MODALIDADE
PRESENCIAL

emitir laudos técnicos; supervisionar e avaliar a
operação e a manutenção de sistemas; analisar
projetos, oferecer consultoria e orientação
técnica, supervisionar e coordenar estudos,
projetos e serviços; realizar pesquisas e
participar como agente no desenvolvimento
de novas ferramentas, técnicas e tecnologias.

DURAÇÃO
5 ANOS
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ENGENHARIA ELÉTRICA
voltadas ao desenvolvimento das habilidades
necessárias à formação de empreendedores;
> Uma carga horária e uma duração do curso
otimizada, que permite acelerar o ingresso do
profissional no mercado de trabalho;
> A oferta de seminários técnico-científicos
realizados em parcerias com empresas.

PERFIL DO CURSO
O curso de Engenharia Elétrica foi criado para
atender à crescente demanda existente na área
elétrica. O que se pretende com a sua implantação
é prover o mercado de profissionais com sólida
formação na área, que estejam efetivamente
aptos a trabalhar nas diversas empresas do ramo.

CAMPOS DE ATUAÇÃO

CONTEÚDO

O Engenheiro Eletricista atua em: indústrias
de transformação em geral, empresas e
concessionárias de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica; empresas de
controle e automação de sistemas produtivos;
indústrias de máquinas e equipamentos
elétricos; empresas que atuam no projeto,
instalação e manutenção de sistemas elétricos
industriais; empresas que atuam nas áreas
de planejamento e consultoria em eficiência
energética, conservação de energia, fontes de
energia renovável; nos órgãos reguladores do
sistema elétrico nacional; empresas e laboratórios
de pesquisa científica e tecnológica, empresas
de rádio e televisão, comunicações móveis e
fixas. Também pode atuar de forma autônoma,
em empresa própria ou prestando consultoria.

O curso adota concepção moderna, com
características que o diferenciam dos cursos da
área atualmente ofertados no país, destacando-se:
> Uma formação científica e tecnológica
sólida, acompanhada de práticas, que propicia
ao engenheiro o conhecimento necessário
ao acompanhamento do desenvolvimento
tecnológico em curso na área, à condução
de experimentos e a interpretação dos
resultados, aprimorando sua capacidade de
solução de problemas;
> Treinamento nas ferramentas
computacionais e relacionais utilizadas no
ambiente de trabalho;
> Uma formação empresarial, com disciplinas

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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ENGENHARIA MECÂNICA
PERFIL DO CURSO
O objetivo do Curso de Engenharia Mecânica

estrutural, projeto e construção de máquinas,

da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da

propulsão, sistemas diversos de geração de energia,

Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o

manutenção, dentre outras. Consequentemente,

mercado de trabalho com engenheiros capazes

o engenheiro mecânico assim formado poderá

de atuar com segurança e conhecimento amplo

atuar na concepção, fabricação e manutenção de

nas áreas relacionadas ao campo do projeto, na

máquinas operatrizes, automotivas, ferroviárias,

construção, operação e na manutenção dos mais

geradores eólicos, todas de pequeno, médio e

diversos tipos de máquinas mecânicas da atualidade.

de grande porte, civis e militares, e também no
planejamento e gestão em empresas ligadas ao setor.

CONTEÚDO

CAMPOS DE ATUAÇÃO

Para atender às necessidades do mercado fazse necessário estar sempre implementando

O Engenheiro egresso do Curso de Engenharia

a flexibilização, a interdisciplinaridade, a

Mecânica deve ter seu diploma de conclusão de

contextualização e a atualização permanente do

curso registrado no CREA, à luz da legislação

curso e da sua Matriz Curricular. O objetivo do Curso

do CONFEA, profissional apto a exercer as

de Engenharia Mecânica é propiciar uma formação
contemplando os conceitos básicos das várias

competências e habilidades de gestor de projetos

áreas afeitas à Engenharia, com uma formação

ou manutenção de máquinas diversas, capaz de

sólida em Matemática, Física e Computação. Mais

assumir atitudes de responsabilidade nas suas

especificamente, deverá formar fortemente o aluno

decisões e ações, de interagir no trabalho em equipe

em todas as áreas requeridas para uma prática

e adaptar-se às evoluções técnicas e metodológicas.

competente como engenheiro mecânico: análise

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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ENGENHARIA QUÍMICA
PERFIL DO CURSO

CAMPOS DE ATUAÇÃO

O curso de Engenharia Química visa atender
à grande demanda existente nas áreas de
alimentos, meio ambiente, produção e sistemas,
bioquímica, materiais, nuclear, controle de
processos, mineração, metalurgia, energia,
petroquímica, entre outras. O que se pretende
com a sua implantação é dotar o mercado de
profissionais com formação sólida nesta área.
Profissionais que estejam efetivamente aptos
a trabalhar nas empresas do setor, que tenham
uma visão sistêmica e que possuam habilidades
para acompanhar a evolução tecnológica da área.

O Engenheiro Químico é um profissional de
formação generalista, que atua no desenvolvimento
de processos para a produção de produtos
diversos, em escala industrial nas áreas de:
alimentos, cosméticos, biotecnologia, fertilizantes,
fármacos, cimento, papel e celulose, nuclear,
tintas e vernizes, polímeros, meio ambiente,
entre outras. Projeta, supervisiona, elabora
e coordena processos industriais; identifica,
formula e resolve problemas de engenharia
relacionados à indústria química; supervisiona
a manutenção e operação de sistemas.

CONTEÚDO
As disciplinas do curso estão divididas entre o
núcleo de conteúdos básicos, comum a todos
os cursos de Engenharia, propiciador de uma
formação científica sólida, e os núcleos de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos, que
permitem uma formação tecnológica específica,
caracterizando a modalidade de Engenharia Química.
As disciplinas Projeto Integrado (PIN) e Trabalho
Final de Curso (TFC) propiciam uma vivência em
diagnóstico e projeto de Engenharia Química.

UNIDADE
FEA

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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ESTÉTICA
PERFIL DO CURSO
A Universidade FUMEC oferece uma nova
graduação, o curso de Estética. Este é um dos
segmentos profissionais mais disputados no
mercado de trabalho. A importância da Estética
no mercado profissional já está consolidada.
Não é por menos que muitas pessoas que
trabalham no ramo da beleza estão buscando mais
conhecimentos e formação específica na área. O
curso de Estética da Universidade FUMEC oferece
estrutura curricular coerente com as exigências
do mercado de trabalho, laboratórios modernos
para atividades práticas e professores capacitados,
com experiência profissional e acadêmica.

> Parceria com profissionais renomados na
área;
> Possibilidade de continuar os estudos na
mesma instituição, cursando uma pósgraduação ou MBA, ou ingressando em
programas de Mestrado e Doutorado.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O mercado de beleza está em franco crescimento
em nosso país. O Brasil é o terceiro do mundo
em consumo de produtos de beleza, ficando
atrás apenas da China e dos Estados Unidos,
tanto em expansão quanto em ascensão. Ele

CONTEÚDO

movimenta mais de 15 bilhões de reais por
ano. O profissional formado em Estética vai

> Único curso de Estética realizado em 3 anos,
em nível de bacharelado, em Belo Horizonte;
> Curso oferecido no turno da manhã;
> O curso tem foco na Beleza, com disciplinas
na área de estética facial, corporal e nos
diversos tratamentos de beleza (maquiagem,
cabelo, unhas e depilação);
> Aulas práticas em laboratórios modernos;

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

atuar em clínicas especializadas, salões, SPAs,
hotéis, academias e outros locais destinados
aos tratamentos de beleza, com sólido
conhecimento técnico e científico. Com isso,
pode garantir um atendimento personalizado
para um público cada vez mais exigente, e
ainda pode atuar em consultoria de beleza.

DURAÇÃO
3 ANOS
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JOGOS DIGITAIS
PERFIL DO CURSO
O objetivo principal do curso é formar e atualizar
profissionais para o mercado de produção e
desenvolvimento de jogos digitais e áreas afins. A
indústria de desenvolvimento de jogos digitais se
encontra em franca expansão em todo o mundo,
especialmente no Brasil, com uma demanda
cada dia mais crescente por profissionais
qualificados. As habilidades deste profissional
permitem que ele atue também em outras áreas,
como na produção de computação gráfica para
o cinema, a televisão e as novas mídias, e no
desenvolvimento de aplicações interativas.

Universidade FUMEC. Os projetos atuais trabalham
com a animação de jogos desenvolvidos pelos
alunos, na realização de um curta-metragem
de animação e na construção e manutenção do
portal na web, dedicado à animação e realidade
aumentada com a captura de movimento.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
As áreas de atuação no mercado de
desenvolvimento de jogos incluem a concepção
e a roteirização do jogo, a gerência do projeto, a
programação de computadores para permitir a
jogabilidade proposta, a modelagem, o design e a
animação dos personagens e cenários, os testes
e a distribuição do jogo desenvolvido nas diversas
mídias disponíveis. O mercado de trabalho está
em forte e sustentada expansão e tem demanda
por profissionais qualificados e talentosos.

CONTEÚDO
É o único curso no Brasil com um laboratório
de captura de movimento para animação de
personagens. Esta tecnologia é amplamente
aplicada na produção de jogos de qualidade, que
são populares em todo o mundo. No laboratório
são desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão,
apoiados pelo CNPq, a FAPEMIG, a FUNARTE e
o Fundo Estadual de Cultura da Secretaria de
Estado de Cultura de Minas Gerais, além da própria

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
3 ANOS
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
PERFIL DO CURSO
O curso forma profissionais de espírito
empreendedor, com capacidade de análise crítica e
de construção de novas modalidades de gestão. O
negociador é um profissional polivalente, flexível e
dinâmico, preparado para enfrentar as mudanças
resultantes do ambiente econômico globalizado.
O conhecimento sobre aspectos interculturais
deverá prevalecer, no sentido de dotar o negociador
de vantagens comparativas expressivas, tendo
em vista consolidar possibilidades negociais
efetivas que envolvam interesses recíprocos,
consolidados num ambiente de ética e respeito
às nuances culturais, sem perder de vista os
aspectos inerentes à dinâmica empresarial.

vinculadas à profissionalização do aluno,
suportados por estágio supervisionado e relatório
circunstanciado sobre o trabalho (estágio) realizado.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O egresso pode atuar nas mais variadas áreas,
como Marketing Internacional, Gestão Financeira
Internacional, Mercados Regionais e Emergentes,
Prática Aduaneira e Cambial, Empresas
Multinacionais, Logística Global, Transferência
de Tecnologia, Ecologia e Comércio Exterior.

CONTEÚDO
O curso tem como formação básica inicial disciplinas
introdutórias aos negócios internacionais que,
associadas a matérias de gestão, proporcionam
conhecimentos de conteúdo dirigido à formação
profissional, perfazendo quatro semestres.
Os outros quatro semestres restantes são
preenchidos por disciplinas fortemente

UNIDADE
FACE

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
4 ANOS
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PSICOLOGIA
PERFIL DO CURSO
As ênfases ofertadas são: Intervenções clínicas
e Intervenções nas organizações e relações de
trabalho. As disciplinas estão articuladas às
atividades práticas, possibilitando ao graduando
uma melhor compreensão das mesmas. Os estágios
supervisionados são desenvolvidos nos diversos
campos da prática profissional, para assegurar
que a formação seja a mais ampla possível. São
ofertados, também, intercâmbio e projetos de
pesquisa e extensão. Paralelo à formação do
psicólogo, o graduando poderá cursar licenciatura,
que possibilita aos interessados ministrar aulas
no ensino médio e nos cursos técnicos.

O Curso de Psicologia da Universidade FUMEC
é um curso tradicional, criado por professores,
e forma psicólogos desde 1972. A formação
profissional é pautada no estudo das ciências
sociais, biológicas e psicológicas; no estudo e
na compreensão dos processos psicológicos
básicos; nas relações intra e interpessoais; na
análise e aplicação dos conhecimentos em busca
de melhores condições de vida e existência dos
seres humanos. Assim, orientado pelos estudos
das ciências humanas e dos processos sociais e
históricos, da realidade local, nacional e mundial,
o graduando desenvolve a investigação e a crítica
das diversas concepções de ser humano, pautado
na valorização e na aplicação dos princípios
éticos para além dos conteúdos transmitidos.
A formação fornecida pelo curso possibilita o
graduando exercer sua atividade profissional
nos diversos campos de atuação da Psicologia,
com qualidade e competência profissional.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O egresso estará apto a atuar em diferentes
setores da sociedade que demandam a intervenção
do(a) psicólogo(a), tais como: Psicoterapia
(individual, grupo, família, casal); Psicologia
Hospitalar; Psicologia Social e Comunitária;
Políticas Públicas Sociais e de Saúde; Avaliação
Psicológica; Intervenções em Saúde e Saúde
Mental; Educação; Psicopedagogia; Psicologia
Jurídica; Psicologia Organizacional, entre outros.

CONTEÚDO
A matriz curricular do Curso de Psicologia visa
formar o profissional generalista, ou seja, aquele
que está apto a atuar nas diversas áreas.

UNIDADE
FCH

MODALIDADE
PRESENCIAL

DURAÇÃO
5 ANOS
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Cursos a Distância

Graduação e Graduação Tecnológica
A Educação a Distância no Brasil
(EaD) está em plena ascensão,
registrando um crescimento de mais
de 25% em número de matrículas,
segundo dados do Censo Abed
(Associação Brasileira de Educação
a Distância), publicado em 2015.

A Universidade FUMEC atua em
consonância com as mais modernas
tendências no segmento, sempre
para oferecer cursos a distância
de qualidade e com flexibilidade
de horários, o que possibilita ao
aluno conciliar estudos e trabalho.

ADMINISTRAÇÃO - EaD

PERFIL DO CURSO

CONTEÚDO

O curso apresenta ensino dinâmico da teoria e

A estrutura curricular busca adequar a formação

da prática administrativa, por meio do qual o

acadêmica às demandas do mercado. O

aluno desenvolve habilidades de crítica e análise

currículo pleno é constituído de um conjunto

do ambiente organizacional. Propõe soluções

de disciplinas que se referem à formação básica,

viáveis e de implementação adequadas à realidade

profissionalizante, teórica e prática. A distribuição

econômica atual. A interação com o mercado

da carga horária foi realizada da forma mais

de trabalho acontece por meio do atuante setor

equilibrada possível, tendo em vista a adequada

de estágio e da experiência do corpo docente,

formação do bacharel em Administração.

proveniente, em grande parte, de organizações
privadas e públicas. O curso proporciona sólida

CAMPOS DE ATUAÇÃO

formação humanística, visão global dos problemas
econômicos, sociais, políticos e culturais que

A Administração é uma profissão que está em
alta nas empresas brasileiras. Sua demanda tem
aumentado proporcionalmente ao crescimento
da economia. Aliado a este fato, as empresas
têm priorizado a contratação de profissionais
de nível superior e com habilitação específica
na área. O curso forma profissionais capacitados
para trabalhar em organizações de porte variado:
grandes, médias ou pequenas.

afligem a sociedade moderna e a internalização
de valores de responsabilidade social, justiça e
ética profissional. O curso de Administração na
modalidade a distância da Universidade FUMEC
oferece flexibilidade de horários, material didático
específico, acompanhamento de professores e
tutores, economia, além, claro, da reconhecida
qualidade FUMEC.

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
4 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS - EaD
PERFIL DO CURSO

CONTEÚDO

O curso forma profissionais capazes de contribuir
na estratégia organizacional das entidades. O
embasamento teórico e a formação sólida nas
disciplinas de contabilidade e finanças possibilitam,
aos contadores, acompanhar a evolução tecnológica,
as mudanças e as inovações no âmbito empresarial.
Prepara profissionais para trabalhar de forma
integrada, agregando seus conhecimentos e
habilidades na utilização de modernas técnicas
de gestão. A formação também é valorizada nas
disciplinas da área de Ciências Humanas, propiciando
ao egresso uma sólida base sociocultural, requisito
indispensável para o exercício consciente e ético
da profissão e da sua responsabilidade perante a
sociedade. Além disso, o curso de Ciências Contábeis
na modalidade a distância da Universidade FUMEC
oferece flexibilidade de horários, material didático
específico, acompanhamento de professores e
tutores, e garantia da reconhecida qualidade FUMEC.
O Curso pode ser conduzido de qualquer parte do
Brasil ou do mundo. As provas acontecem em
um sábado ao final de cada semestre.

A estrutura curricular busca adequar a formação
acadêmica às demandas do mercado. O currículo
pleno é constituído de um conjunto de disciplinas que
se referem à formação básica, profissionalizante,
teórica e prática. A distribuição da carga horária
foi realizada da forma mais equilibrada possível,
tendo em vista a adequada formação do bacharel
em Ciências Contábeis.

UNIDADE
FACE

UNIDADE

CAMPOS DE ATUAÇÃO
Nas empresas, o contador poderá exercer as funções
de contador geral, contador de custos, contador
tributário, contador gerencial, controller, analista
financeiro e auditor interno, dentre outras. Como
empresário de contabilidade ou profissional liberal,
com escritório próprio, o contador poderá prestar
serviços de gestão e escrituração contábil para
pequenas e médias empresas, bem como atuar como
perito contábil, auditor independente, investigador
de fraudes, consultor contábil e tributário. Em órgãos
públicos (ingresso por concurso), o contador atuará
como contador público, auditor dos tribunais de
conta estadual e federal, auditor ou agente fiscal
de rendas federal, estadual e municipal. Na carreira
acadêmica, o contador poderá atuar como professor,
pesquisador e conferencista.

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
4 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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ENGENHARIA
DA COMPUTAÇÃO - EaD
PERFIL DO CURSO
O Engenheiro da Computação é cada vez mais
demandado no mercado, pois possui a formação
de um profissional capaz de lidar com os aspectos
técnicos e gerenciais relativos ao estudo,
desenvolvimento e projeto de equipamentos
relativos à Tecnologia da Informação (hardware
e software) em face ao desenvolvimento
acelerado das tecnologias da informação, a
gestão eficaz dos sistemas informatizados e
tecnologias tornam-se requisitos fundamentais
para alavancar, diferenciar e aprimorar os serviços
e produtos das instituições públicas, privadas e
para criar startups (novas empresas). O mercado
de Tecnologia é o que mais cresce atualmente no
mundo, palco das suas marcas mais valiosas tais
como Google, Microsoft e Apple, entre outras.

trabalho,

abertura

de

empreendimentos

e atividades acadêmicas. O profissional é
Engenheiro, profissão regulada pelo CREA.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
O profissional egresso do curso bacharelado
de Engenharia da Computação poderá atuar
em empresas de qualquer porte e setor, bem
como na prestação de serviços e consultoria,
apto a executar estudos, desenvolvimento e
projeto de peças e equipamentos relativos a
tecnologia da informação – hardware, bem
como desenvolver sistemas específicos para
monitoramento e controle dos mesmos. O

CONTEÚDO

engenheiro será capaz de utilizar sua sólida
formação científica e tecnológica para projetar

O Curso de Engenharia de Computação EaD da
Universidade FUMEC fornece uma formação
sólida de Graduação Plena (5 anos), tanto
na área de hardware quanto na área de
software, ampliando as oportunidades de

UNIDADE
FACE

UNIDADE

e construir sistemas computacionais visando às
mais diversas aplicações, tais como computadores
pessoais, sistemas embarcados e dispositivos
inteligentes para a Internet das Coisas.

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
5 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
GRADUAÇÃO PLENA

TITULAÇÃO

ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO - EaD
PERFIL DO CURSO

e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Essas
disciplinas propiciam uma vivência em diagnóstico

O curso forma profissionais de espírito empreendedor,

organizacional e de cadeias de suprimentos,

com capacidade de análise crítica e de geração

projetos e otimização de processos da área de

de valor diferenciado nas organizações aliando

Engenharia de Produção.

competências de engenho e gestão. A proposta
do curso é desenvolver, no aluno, o perfil de

CAMPOS DE ATUAÇÃO

empreendedor, aliando a sólida formação científica
e tecnológica em disciplinas, cobrindo os processos

O egresso pode atuar integradamente nas mais
variadas áreas desde o marketing, comercialização,
engenharia e desenvolvimento de produtos e
serviços, logística, operações e manutenção
e a gestão da qualidade em organizações e
redes de organizações. A proposta do curso
cobre os processos essenciais de engenharia e
gerenciamento nos setores da economia, desde
organizações do Agronegócio, Celulose e papel,
Óleo e gás, Extração mineral da Indústria de
transformação e de bens, Construção civil,
Comércio, Negócios de serviços e Administração
em geral. Esses campos de atuação são enfocados
também aliando os conhecimentos de gestão
econômico-financeira e de Investimentos,
Marketing e clientes, Psicologia, Sociologia e
Comunicação, Gestão da informação, pesquisa
operacional e racionalização.

comuns às diversas modalidades da engenharia
aplicada em cadeias de suprimento. Dentro do
contexto atual de avanços tecnológicos e de uma
nova percepção sobre o aprendizado dos alunos na
área de engenharia de produção, as competências
e habilidades gerais são desenvolvidas nos estudos
e práticas do programa do curso.

CONTEÚDO
As disciplinas do curso estão divididas entre os
núcleos de conteúdos básicos, comuns a todos
os cursos de Engenharia; núcleo de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos,
caracterizando a modalidade de Engenharia de
Produção; o núcleo de conteúdos complementares

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
5 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TITULAÇÃO

ESTÉTICA E COSMÉTICA - EaD
PERFIL DO CURSO

CAMPOS DE ATUAÇÃO

O curso Superior de Tecnologia em Estética e

O mercado de beleza está em franco crescimento

Cosmética da Universidade FUMEC, no modelo

em nosso país. O Brasil é o terceiro do mundo

semipresencial, tem foco no desenvolvimento

em consumo de produtos de beleza, ficando

de competências nos procedimentos corporais,

atrás apenas da China e dos Estados Unidos,

faciais e de gestão, criando condições para

tanto em expansão quanto em ascensão. Ele

que o formando pense a Estética de forma

movimenta mais de 15 bilhões de reais por ano.

multidisciplinar e focada na área da saúde e

O profissional formado em Estética e Cosmética

bem-estar. O Esteticista e Cosmetólogo formado

vai atuar em clínicas especializadas, salões, SPAs,

pela FUMEC será capaz de promover a qualidade

hotéis, academias e outros locais destinados

de vida e saúde das pessoas.

aos tratamentos de beleza. Como é uma área
multidisciplinar pode atender clientes direcionados

CONTEÚDO

pelos médicos, cirurgiões plásticos, nutricionistas
e demais profissionais da saúde.

.Aulas presenciais das disciplinas práticas em
laboratórios.

.Estudos e atividades no ambiente virtual de
aprendizagem com o apoio de tutores com
formação na área.

.Professores presenciais com experiência
acadêmica e de mercado.

.Laboratórios presenciais para as atividades
práticas.

.Materiais didáticos atuais e diferenciados.
.Biblioteca presencial e virtual.

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS E MEIO

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

GESTÃO COMERCIAL - EaD
PERFIL DO CURSO
O Curso de Tecnologia em Gestão Comercial na

comercial. Conteúdos como estratégia comercial e

modalidade a distância da Universidade FUMEC

de vendas, marketing digital, logística, promoção de

oferece flexibilidade de horários, conteúdos

vendas, entre outros, fazem parte dos componentes

específicos disponibilizados no ambiente

curriculares. Todos estes são tratados dentro das

virtual, acompanhamento de professores e

mais modernas técnicas de gestão.

tutores, economia, além, claro, da reconhecida

CAMPOS DE ATUAÇÃO

qualidade FUMEC.
Este curso forma profissionais aptos a gerir
áreas comerciais de empresas comerciais, de

Os egressos do curso de Tecnologia em Gestão

serviços e industriais.

Comercial poderão atuar nas seguintes áreas:
Gestão de Compras e Estoques, Gestão de Vendas

O curso é semestral e é composto por videoaulas,

e Gestão da Distribuição em empresas comerciais,

conteúdos disponíveis no ambiente virtual,

de serviços e industriais.

atividades e avaliação. O aluno poderá estudar
no dia e horário que melhor lhe convier, desde
que siga o cronograma de cada disciplina. A
presença física do aluno é obrigatória somente
para realização de provas, que acontecem ao
final de cada semestre.

CONTEÚDO
O conteúdo do curso é dividido em dois blocos,
o primeiro trata de disciplinas de gestão e o
segundo de disciplinas específicas da área

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

GESTÃO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO - EaD
PERFIL DO CURSO
O Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia

liderança e comunicação com conhecimentos

da Informação, na modalidade a distância (EaD),

técnicos e do negócio, este profissional é capaz

caracteriza-se por, já no início, em apresentar

de exercer papel decisivo em todas as questões

disciplinas específicas de Computação e

de gestão da informação e de aprimoramento

Administração, sem a separação entre os ciclos

dos processos organizacionais.

básico e profissional. Objetiva-se, assim, aliar

CAMPOS DE ATUAÇÃO

a teoria à prática, despertando a motivação do
aluno para o seu bom desenvolvimento durante o

Voltado para pessoas que já atuam ou pretendem
atuar no setor de tecnologia da informação,
ou aqueles que desejam rápida inserção no
mercado de trabalho, seja como provedor de
tecnologia, de infraestrutura, de serviços, de
equipamentos, ou como colaborador em alguma
corporação. Faculta também a participação
em concursos públicos que exigem o nível de
graduação, ou em cursos de pós-graduação em
nível de especialização, mestrado ou doutorado,
permitindo assim a continuidade dos estudos.

curso e capacitando-o ao exercício profissional e
empreendedor neste abrangente mercado.

CONTEÚDO
O novo desafio dos gestores de TI consiste no
alcance de metas e objetivos organizacionais
específicos, ao invés de satisfazer requisitos
de usuários muitas vezes não relacionados
aos objetivos organizacionais, passando a ser
um profissional capaz de argumentar sobre
clientes, concorrência global e retorno sobre
investimento, sem fixação do diálogo apenas
em plataformas, computação cliente/servidor
e orientação a objetos e outras mais. Desta
forma, combinando ainda habilidades de

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS E MEIO

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS - EaD
neste curso, destacando-se os de Captação e

PERFIL DO CURSO

Retenção de Talentos, Rotinas de Administração
de Pessoal e Liderança e Gestão de Equipes.

O curso de Gestão de Recursos Humanos na

Tais conteúdos são voltados para a boa gestão da área

modalidade a distância da Universidade FUMEC

de Recursos Humanos e visam uma contribuição

oferece flexibilidade de horários, material didático

efetiva para o aumento da competitividade

específico, acompanhamento de professores e

empresarial.

tutores, economia, além, claro, da reconhecida
qualidade FUMEC. Nesta modalidade, você não

CAMPOS DE ATUAÇÃO

precisa vir à instituição em um horário fixo,
todos os dias, para frequentar as aulas. Por
meio da internet e apostilas você tem acesso

Atuar no planejamento e gerenciamento dos

ao material didático para estudar, sempre que

subsistemas de gestão de pessoas, tais como

julgar necessário, de acordo com o cronograma

recrutamento e seleção, cargos e salários,

das disciplinas. Além disso, sempre que tiver

treinamento e desenvolvimento, avaliação de

dúvidas você pode encaminhá-las por meio do

desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão

nosso ambiente virtual de aprendizagem. Assim,

de carreiras e sistemas de informação de Recursos

você fica livre para programar seus horários e

Humanos. O egresso do curso deverá estar apto

dias de estudo.

a promover o desenvolvimento de competências

CONTEÚDO

relacionadas ao comportamento nos níveis

Formar profissionais capacitados a desenvolver,

liderança, poder e conflitos) e organizacional

promover e orientar ações estratégicas de

(cultura, estrutura e tecnologias), catalisando

desenvolvimento humano nas organizações.

os processos de elaboração de planejamento

Todos os conteúdos necessários para a gestão

estratégico, programas de qualidade de vida do

dos Recursos Humanos da empresa são vistos

trabalho e avaliação do clima organizacional.

UNIDADE
FACE

UNIDADE

individual (motivação), de grupo (negociação,

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

GESTÃO DE
SEGURANÇA PRIVADA - EaD
PERFIL DO CURSO

> Montar e projetar sistemas de segurança com

O curso de Gestão de Segurança Privada na

orgânica, usando as tecnologias disponíveis;

modalidade a distância da Universidade FUMEC

> Calcular receitas e despesas de um projeto de

oferece flexibilidade de horários, material didático

segurança e analisar sua viabilidade econômica

específico, acompanhamento de professores e

e financeira;

tutores, economia, além, claro, da reconhecida

> Estudar a viabilidade econômica e financeira

qualidade FUMEC.

de projetos de segurança patrimonial e pessoal;

base nos princípios e conceitos da segurança

> Efetuar contratos de projetos de segurança,

CAMPOS DE ATUAÇÃO

dentro das suas implicações legais;
> Compor projetos, fazer diagnósticos e análise

A graduação possibilitará formação que releve

de prevenção de incêndios e sinistros;

as seguintes competências e habilidades:

> Gerenciar, treinar e adequar mão-de-obra
em projetos de segurança;

> Auditoria e diagnóstico de sistemas de segurança;
> Conhecimento de toda conceituação técnica
da área;
> Gerenciamento de empreendimentos da
segurança;
> Domínio de toda legislação pertinente;
> Adequado planejamento de empreendimentos
de segurança;
> Planejamento de projetos de segurança
patrimonial e pessoal;
> Dominar as técnicas e processos de segurança
patrimonial e pessoal;

UNIDADE
FACE

UNIDADE

> Dominar as técnicas gerenciais e administrativas
para tomada de decisões estratégicas e
operacionais;
> Gerenciar empresas de segurança, vigilância
patrimonial e serviços de segurança de instituições
públicas e privadas;
> Gerenciar e prevenir crises de segurança;
> Elaborar planos de segurança para eventos, bem
como conhecer técnicas de pronto-socorrismo
e resgate.

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

GESTÃO FINANCEIRA - EaD

PERFIL DO CURSO
O curso de Gestão Financeira na modalidade
a distância da Universidade FUMEC oferece
flexibilidade de horários, material didático
específico, acompanhamento de professores e
tutores, economia, além, claro, da reconhecida
qualidade FUMEC.
Durante cada semestre os alunos cursam quatro
disciplinas compostas por videoaulas, conteúdos,
atividades e avaliação. No horário que melhor convier
ao aluno, desde que siga o cronograma de cada
disciplina, este deverá assistir as videoaulas, realizar
a leitura do livro-texto e as atividades no ambiente
virtual. Sempre que desejar, poderá esclarecer suas
dúvidas por meio do ambiente virtual.
Existem quatro atendimentos feitos pelo professor,
presencialmente e online. A última seção de uma
disciplina é sempre a prova final, momento em
que o aluno precisa ir ao polo de apoio presencial.

Administração de Capital de Giro, Mercado de
Capitais, dentre outros.
Os profissionais de Gestão Financeira estarão aptos
a planejar e atuar de forma a garantir a saúde
financeira das empresas.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
Aplicar métodos, técnicas e conceitos econômicofinanceiros no planejamento de captação e
investimento dos recursos empresariais, na
controladoria, trabalhando em diferentes
cenários e ambientes organizacionais de uma
empresa. Atento às mudanças econômicas e
tecnológicas, visando otimizar investimentos,
este profissional analisa as demonstrações
financeiras e elabora estudos de viabilidade,
subsidiando, assim, o processo de tomada de

CONTEÚDO

decisões na instituição.

Os conteúdos do curso são baseados nas melhores
técnicas de gestão financeira. São abordados
conteúdos como: Análise de Investimentos,

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

PEDAGOGIA - EaD
PERFIL DO CURSO
O curso forma profissionais da educação,

abrange atividades de docência e a elaboração de

comprometidos com a melhoria das condições

projetos educacionais. O curso conta ainda com

educacionais brasileiras, capazes de compreender

desafios interdisciplinares que propõem questões

a dimensão técnica da educação e aptos a gerar

problematizadoras, apresentadas em atividades

novas estratégias e alternativas para o atendimento à

interdisciplinares, que envolverão sempre duas

demanda da sociedade. Os objetivos são proporcionar

disciplinas. O objetivo é proporcionar o acesso a

aos graduandos condições de análise científica do

conhecimentos prévios, bem como ampliá-los ao

processo histórico, econômico e cultural brasileiro;

fazer análise e reflexão sobre os temas relacionados

capacitar ao exercício constante de uma ação

às disciplinas em curso. Os desafios tematizam a

reflexiva e crítica e à produção de pesquisas no

relação teoria e prática.

âmbito educacional; estabelecer os vínculos entre

CAMPOS DE ATUAÇÃO

as questões educativas e sociais, conduzindo à
elaboração de propostas de intervenção para as

O egresso pode atuar como professor na Educação

questões que surgirem em sua prática pedagógica.

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Deve compreender a docência como ação educativa

CONTEÚDO

ampla que envolve também a participação na
gestão de processos educativos em instituições

O currículo oferece formação ampla e diversificada,

escolares e não escolares, no que se refere ao

ao mesmo tempo em que enfatiza a formação

planejamento, execução, acompanhamento e

docente. O estágio curricular assegura experiência

avaliação de projetos e programas educacionais.

de exercício profissional em ambientes escolares

O profissional também pode trabalhar em

e não escolares. Ele contempla o cotidiano da

organizações não governamentais, empresas,

instituição na abrangência da sua organização e

hospitais, secretarias de governos e na educação

gestão, o cotidiano da sala de aula e as relações

a distância.

escola e comunidade. Na dimensão da intervenção,

UNIDADE
FCH

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
4 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
LICENCIATURA

TITULAÇÃO

PROCESSOS GERENCIAIS - EaD

PERFIL DO CURSO

CONTEÚDO

O curso forma profissionais de espírito empreendedor,

O curso tem como formação básica inicial disciplinas

com capacidade de análise crítica e de construção

introdutórias à área gerencial que, associadas a

de novas modalidades de gestão. O tecnólogo

matérias de gestão, proporcionam conhecimentos de

em Processos Gerenciais é um profissional

conteúdo dirigido à formação profissional, perfazendo

polivalente, flexível e dinâmico, preparado para

quatro semestres.

enfrentar as mudanças resultantes do ambiente

CAMPOS DE ATUAÇÃO

econômico globalizado. O aspecto interdisciplinar
prevalece, no sentido de consolidar possibilidades
de conhecimentos gerenciais aliados a um ambiente

O egresso pode atuar nas mais variadas áreas

de ética e respeito às nuances culturais, sem perder

administrativas, como Marketing, Gestão

de vista os aspectos inerentes à dinâmica empresarial.

Financeira e Gestão de Recursos Humanos,

O curso de Tecnologia em Processos Gerenciais na

Atos Legais de Autorização e Reconhecimento.

modalidade a distância da Universidade FUMEC
oferece flexibilidade de horários, material didático
específico, acompanhamento de professores e
tutores, economia, além, claro, da reconhecida
qualidade FUMEC.

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
2 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO - EaD
PERFIL DO CURSO
A grande exigência e competitividade do mercado,

conhecimento, com disciplinas que abordam o

o desenvolvimento acelerado das tecnologias

conteúdo de dispositivos, programas, governança

de informação, a gestão eficaz dos sistemas

de tecnologia da informação, aulas práticas em

informatizados e o uso preciso das informações

laboratórios de informática, além de disciplinas

para tomada de decisões tornaram-se requisitos

na área de gestão.

fundamentais para a sobrevivência das organizações
e para alavancar e diferenciar o negócio.

CAMPOS DE ATUAÇÃO

As empresas atuais exigem que o futuro Bacharel

O profissional de Sistemas de Informação pode

em Sistemas de Informação seja um profissional

atuar como Gerente de Tecnologia da Informação,

generalista e polivalente, capacitado para trabalhar

Administrador de Redes de Computadores e

nas mais diversas áreas da organização, mas que

Banco de Dados, além de Programador em

também possua conhecimentos específicos em

diversas linguagens e plataformas.

área de sua expertise.

A Universidade FUMEC forma profissionais
preparados para o ambiente econômico globalizado

CONTEÚDO

e altamente mutável.

No decorrer do Curso o aluno aprenderá conceitos
de várias disciplinas que abrangem as áreas de
programação, análise e projeto de sistemas,
engenharia de software, redes de computadores,
banco de dados, segurança de sistemas além de
outras áreas relacionadas e encadeadas de forma
a proporcionar uma visão sistêmica da gestão do

UNIDADE
FACE

UNIDADE

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
4 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO
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TITULAÇÃO
BACHARELADO

TITULAÇÃO

REDES DE COMPUTADORES - EaD
PERFIL DO CURSO
redes de computadores e virtualização;
XI. Programação e banco de dados voltado para
redes de computadores;
XII. Segurança de redes de computadores;
XIII. Políticas de segurança de redes de computadores;
XIV. Projeto lógico e físico de redes de computadores;
XV. Configuração de dispositivos de redes de
computadores;
XVI. Gerência e administração de redes de
computadores;
XVII. Redes convergentes;
XVIII. Protocolos de redes de longa distância;
XIX. Tecnologias emergentes;
XX. Sustentabilidade e meio ambiente;
XXI. Gestão de projetos;
XXII. Governança corporativa e auditoria.

O curso de graduação tecnológica em Redes de
Computadores na modalidade EaD (Educação a
Distância) forma profissionais da área de tecnologia
da informação capacitados para atuar no projeto,
instalação, gestão e manutenção de redes de
computadores locais e de longa distância. São
abordados os usos dos sistemas operacionais
Windows e Linux em ambientes de redes.

CONTEÚDO
A integralização do curso se dá por meio de vinte e
cinco disciplinas ofertadas ao longo de seis semestres.
As disciplinas do curso contemplam os seguintes
conteúdos:

CAMPOS DE ATUAÇÃO

I. Fundamentos, componentes e topologias de redes
de computadores;
II. Fundamentos da comunicação e transmissão
de dados;
III. Modelos de referência de redes de computadores;
IV. Arquitetura TCP/IP e seus protocolos;
V. Modelos e algoritmos de roteamento;
VI. Equipamentos para interconexão de redes de
computadores;
VII. Padrões para redes locais IEEE 802;
VIII. Padrões para redes sem fio e requisitos de
segurança;
IX. Normas e padrões de cabeamento estruturado;
X. Administração e gerenciamento de serviços de

UNIDADE
FACE

UNIDADE

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), os principais postos de trabalho
associados à formação do Tecnólogo em Redes
de Computadores são:
Administrador de redes;
Analista de redes e de comunicação de dados;
Administrador de sistemas operacionais;
Analista de suporte computacional;
Administrador em segurança da informação.

MODALIDADE
EaD

DURAÇÃO
3 ANOS

MODALIDADE

DURAÇÃO

51

TITULAÇÃO
TECNÓLOGO

TITULAÇÃO

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

MESTRADO
DOUTORADO
PÓS - DOUTORADO

NA FUMEC NÃO HÁ LIMITES
PARA SUA EVOLUÇÃO ACADÊMICA.

Saiba mais sobre os cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu em fumec.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800-0300-200
fumec.br
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h.

