EVENTOS
ACADÊMICOS NAS ESCOLAS

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
A educação se operacionaliza através das Escolas, que contam com programas acadêmicos
de raciocínio lógico e crítico e à formação humana. Os professores, mestres e doutores,
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.

ESCOLA POLITÉCNICA
A Escola Politécnica do Centro Universitário do Brasil tem compromisso inarredável com o
planeta e as questões da sustentabilidade, com o país e a necessidade de desenvolvimento,
Universitária.

objetos e/ou sistemas adequados às necessidades do usuário e da sociedade possibilitando

urbano; que planejarão e realizarão de modo otimizado e econômico obras e projetos civis, elétricos, mecânicos
de quaisquer dimensões; que atuarão em gestão, desenvolvimento, uso e avaliação de tecnologias de informação;
que terão competência para a gestão moderna das diversas áreas produtivas.
Neste sentido busca ser um centro de tecnologias de vanguarda, nas diversas áreas que abrange, buscando
reconhecimento acadêmico, da sociedade e do mercado de trabalho para seus egressos, e para isso valoriza e
inovação, o trabalho e a pesquisa docentes e discentes.
Cursos:

Arquitetura e Urbanismo. Design. Engenharia Agronômica. Engenharia Civil. Engenharia Elétrica. Engenharia
Mecânica. Engenharia de Produção. Engenharia de Software. Sistemas de Informação.

ESCOLA DE SAÚDE
A Escola de Saúde contempla a urgência de educar seus alunos com visão crítica e capacidade propositiva, frente
à necessidade de se realizar trabalhos de conscientização e preservação ambiental e de prevenção e manutenção
da saúde pública, levando em consideração as características e necessidades de cada comunidade para um
à qualidade de vida.
A formação de seus estudantes procura propiciar capacitação teórica, metodológica e ética, como requisito
fundamental para o exercício de atividades técnico-operativas.
Cursos:

Biomedicina. Bacharelado em Educação Física. Licenciatura em Educação Física. Enfermagem. Farmácia.
Fisioterapia. Medicina Veterinária. Nutrição. Odontologia. Psicologia.

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
As Ciências Sociais têm como objeto de interesse o ser humano e suas relações com seu entorno, sua comunidade,
sua sociedade. Os fatos e processos que vivemos são as chaves para a compreensão do homem, detendo-se sobre
aspectos políticos, sociais e culturais.

sociedades e o bem-estar de populações.
O conhecimento e a operacionalização dos conceitos e teorias dos vários segmentos que compõe as Ciências
Sociais contribuem para o entendimento das grandes questões humanas, e para a resolução de muitos dos
impasses que os diversos vieses e interesses pessoais e grupais tendem a criar.
Cursos:

Administração. Ciências Contábeis. Direito. Pedagogia. Publicidade e Propaganda.

