ATIVIDADES
ACADÊMICAS

A educação se operacionaliza através das Escolas, que contam com
programas acadêmicos modernos, voltados ao conhecimento técnico
específico de cada área, ao desenvolvimento de raciocínio lógico e crítico
e à formação humana. Os professores, mestres e doutores, são qualificados
acadêmica e pedagogicamente para os desafios que enfrentam; e têm na
infraestrutura o apoio indispensável: uma das mais completas bibliotecas
universitárias do país, laboratórios bem equipados, salas de aula
confortáveis, centro poliesportivo de ponta, espaços de lazer e convívio.

ATIVIDADES
ACADÊMICAS
O UniBrasil Centro Universitário tem a missão ambiciosa de “Formar,
por meio de processos sustentáveis, pessoas que possam assumir a
plenitude da condição humana, pela geração e experimentação de
saberes, ideias e valores comprometidos com a realidade brasileira”.
Tal propósito tem sido cumprido ao longo dos anos, já são milhares
os graduados pelos cursos ofertados, e levam a marca da formação
e dos exemplos recebidos. São certamente bons profissionais, bons
cidadãos, pessoas íntegras.

Escola de Comunicação, Arquitetura e Design
Estimula a criatividade, incentiva a capacidade empreendedora e amplia a visão das oportunidades
profissionais, trazendo à tona o talento de cada aluno. Essa proposta é colocada em prática por
grandes professores e os mais reconhecidos profissionais do mercado.
t Arquitetura e Urbanismo
t Design
t Jornalismo
t Publicidade e Propaganda
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Escola de Direito

Escola de Negócios

Iniciou um novo conceito de qualidade no ensino
superior em Curitiba. Além de possuir um corpo
docente com os melhores mestres e doutores e
uma das mais qualificadas bibliotecas do país, a
Escola de Direito conta ainda com um Núcleo de
Prática Jurídica que propicia aos alunos contato
com a realidade da profissão.

Conta com modernos laboratórios de Informática
e cursos ministrados por grandes mestres;
mantém convênio com importantes empresas
onde os alunos podem fazer o paralelo entre a
teoria e a prática, contribuindo para sua formação
e visando a vida real da profissão.

Escola de Educação e
Humanidades
Trabalha com uma proposta de ensino em que
os alunos são estimulados à busca incansável
do conhecimento. A Escola conta com um
completo Programa de Docência inspirado
em projetos arrojados, formando cidadãos
preparados para o enfrentamento de sua
profissão.
t Licenciatura em Educação Física
t Pedagogia
t Serviço Social

Escola de Engenharias
A área é responsável pela melhoria de sistemas
produtivos integrados de bens e serviços,
envolvendo pessoas, recursos financeiros e
materiais, tecnologia, informação e energia.
Compete-lhe ainda especificar, prever e avaliar os
resultados obtidos desses sistemas para a sociedade
e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos
especializados de acordo com os princípios e
métodos de análise e projeto da engenharia.

t Administração
t Ciências Contábeis
t Secretariado Executivo
t Sistemas de Informação

Escola de Saúde
Forma profissionais com visão crítica e
capacidade propositiva frente à necessidade
de realizar trabalhos de conscientização
e preservação ambiental e de prevenção
e manutenção da saúde dos cidadãos;
valorizando o desenvolvimento urbano com
respeito à fauna e flora, assim como às práticas
culturais interligadas à qualidade de vida.
t Bacharelado em Educação Física
t Biomedicina
t Enfermagem
t Farmácia
t Fisioterapia
t Medicina Veterinária
t Nutrição
t Psicologia

t Engenharia Civil
t Engenharia Elétrica
t Engenharia Mecânica
t Engenharia Produção
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