


SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS CURSOS:

• Do que se trata cada cursos que oferecemos?
• O que você vai estudar?
• Qual o objetivo do curso? 
• Qual é o público alvo do curso? 
• Onde se encaixa no mercado de trabalho?         
• Quais as áreas de conhecimento estão disponíveis? 
• Qual é a duração do curso que quero fazer?
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1. DIREITO

DESCRIÇÃO: O bacharel em Direito deve ser 
preparado para o exercício de ampla gama de 
atividades, fornecendo o ponto de partida para 
o ingresso nas carreiras jurídicas. Uma vez 
atendidas às exigências de ingresso, o bacharel 
pode exercer carreiras jurídicas tradicionais, 
tais como Advocacia, Procuradoria/Promotoria, 
Defensoria Pública, Magistratura, Polícia 
Federal, Polícia Civil, dentre diversas outras.
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CURSOS DE GRADUAÇÃO

PRESENCIAL



OBJETIVO DO CURSO 
 
O Curso de Direito da UNIFAVENI busca formar um profissional 
conhecedor das bases constitutivas do Direito, conhecedor crítico 
do ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que está 
inserido, apto a superar os desafios de renovadas condições de 
exercício profissional e de produção do conhecimento.

Para atingir esse objetivo, a matriz curricular do curso preocupa-
se em proporcionar conhecimentos técnicos que permitem sólida 
formação geral e humanística mas, principalmente, capacidade de 
formar o profissional com conhecimento jurídico específico para 
atender às demandas regionais, em sintonia com as atividades que 
movimentam a economia local, como mineração e beneficiamento 
de rochas ornamentais, atividades de grande relevância econômica, 
social e ambiental, bem como o desenvolvimento do cooperativismo, 
atividade regional marcante e em franca expansão.
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Por tudo isso, o curso de direito da UNIFAVENI permite a capacitação de 
profissionais com domínio de adequada argumentação interpretação 
e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além das formas 
consensuais de composição de conflitos, aliada a uma postura 
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para 
a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 
Ciência do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da 
cidadania e de sua comunidade.

PÚBLICO ALVO  
 
O Curso de Direito tem como público-alvo alunos que concluíram o 
Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO:  10 SEMESTRES (5 ANOS) 
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2. BANCO DE DADOS

DESCRIÇÃO: O curso de tecnólogo em Banco 
de Dados prepara profissionais capazes de 
projetar, desenvolver, implantar e gerenciar 
bases de dados. O cálculo e as linguagens de 
computação estão presentes durante todo o 
curso. Os alunos precisam estudar diversas 
plataformas, estruturas de desenvolvimento e 
administração de sistemas. 
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OBJETIVO DO CURSO  
 
O tecnólogo em Banco de Dados deve ter o conhecimento técnico e 
teórico necessário para gerenciar o compartilhamento de dados e a 
segurança das informações nas empresas. Confira suas principais 
funções:

• Planejar e desenvolver projetos de sistemas de Bancos de 
Dados.
• Administrar Bancos de Dados, atendendo usuários e avaliando 
o desempenho do sistema.
• Criar projetos físicos e lógicos para estruturação das 
informações da empresa com o objetivo de auxiliar os processos 
de decisão.
• Controlar acessos, analisar registros e administrar cópias de 
segurança.
• Elaborar mecanismos de proteção para sistemas de 
informações compartilhadas.
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• Inspecionar e testar computadores e periféricos, elaborar 
relatórios técnicos e determinar as medidas corretivas 
necessárias.
• Supervisionar equipes em atividades de desenvolvimento de 
programas, interfaces ou aplicações voltadas ao gerenciamento 
de Bancos de Dados.
• Orientar a produção de documentação de projetos, programas 
e aplicações, utilizando ferramentas e software.

PÚBLICO ALVO   
 
O Curso de Banco de Dados tem como público-alvo alunos que 
concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO:  5 SEMESTRES (2,5 ANOS) 
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3. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO: O curso de Construção de Edifícios 
destina-se à formação de profissionais aptos 
para gerenciar e planejar a execução de 
obras de edifícios, fiscalizar e acompanhar o 
desenvolvimento de todas as etapas de uma 
construção, assessorar o engenheiro civil, 
além de ser responsável pela compra de 
materiais e restaurar edificações. 

A graduação tem titulação tecnológica com 
duração média de três anos. Assim como 
todos os cursos de tecnólogo, Construção 
de Edifícios foca no aprendizado prático dos 
alunos, visando o ingresso rápido ingresso no 
mercado de trabalho.
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OBJETIVOS: 

Dentre suas principais atividades, podemos citar:

• Fiscalizar e acompanhar o cronograma físico-financeiro da 
construção.
• Elaborar o projeto básico do canteiro de obras.
• Promover a segurança necessária nos processos construtivos.
• Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica.
• Avaliar o desempenho da evolução da obra.
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• Atuar no controle de qualidade dos materiais utilizados.

PÚBLICO ALVO:  

O Curso de Construção de Edifícios tem como público-alvo alunos 
que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO: 6 SEMESTRES (3 ANOS)
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4. CONTROLE DE OBRAS 

DESCRIÇÃO: O Tecnólogo EAD em Controle de 
Obras visa formar profissionais capacitados 
para supervisionar e coordenar a qualidade das 
obras, execução e gerenciamento de atividades 
em canteiros de obras e em laboratórios 
de materiais de construção, solo, asfalto e 
cerâmica. O Tecnólogo em Controle de Obras 
forma um profissional com habilidades para 
supervisionar aspectos de segurança, executar 
e avaliar instalações laboratoriais e calibragem 
de equipamentos, além de interpretar e 
analisar resultados de ensaios. 

O curso Controle de Obras habilita o profissional 
para trabalhar em canteiros de obras ou em 
laboratórios de materiais de construção, 
solo, asfalto, para fiscalizar, acompanhar e 
monitorar a qualidade de obras verificando 
os padrões tecnológico em projetos e normas 
técnicas.
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OBJETIVOS: 

O curso foca no desenvolvimento de atividades de coordenação e 
produção em canteiros de obras.

O aluno irá aprender, por exemplo, os processos envolvidos em uma 
construção.

Do lado gerencial, vai estudar as especificações técnicas, observar se 
os funcionários estão seguindo as normas de segurança, acompanhar 
a saúde dos trabalhadores, se o cuidado com o meio ambiente está 
sendo tomado, se toda a documentação está em dia, se a legislação 
está sendo cumprida à risca.
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Do lado técnico: elaborar orçamento e fazer controle de despesas, 
observar a eficiência energética, otimizar processos, pesquisar 
tecnologias e maquinário de obras, providenciar documentação, 
fazer desenho logístico de transporte e armazenamento de materiais, 
inspecionar produtos, acompanhar instalações elétricas e hidráulicas, 
fundações, tipo de solo, relevo e por aí vai.

PÚBLICO ALVO: O Curso de Controle de Obras tem como público-alvo 
alunos que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na 
área.

DURAÇÃO DO CURSO: 6 SEMESTRES (3 ANOS)
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5. ELETRÔNICA INDUSTRIAL  

DESCRIÇÃO: O curso de Eletrônica Industrial é 
oferecido como tecnológico, na área de Controle 
e Processos Industriais. Forma profissionais 
capazes de planejar e supervisionar a instalação 
e manutenção de sistemas e dispositivos 
eletrônicos utilizados na industrial.
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OBJETIVOS: 

O curso de Eletrônica Industrial é uma graduação tecnológica 
presencial que dura 6 semestres. Ao longo dos 3 anos de 
estudos, o aluno aprende a: 

• projetar circuitos eletrônicos 
• planejar e supervisionar a instalação de sistemas e 
dispositivos eletrônicos usados na indústria
• supervisionar a manutenção de sistemas e dispositivos 
eletrônicos industriais
• controlar a qualidade de produção de máquinas e 
dispositivos eletrônicos
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• vistoriar, periciar, avaliar, emitir laudos e pareceres 
técnicos de Eletrônica Industrial

PÚBLICO ALVO

O Curso de Eletrônica Industrial tem como público-alvo alunos 
que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na 
área.

DURAÇÃO DO CURSO: 6 SEMESTRES (3 ANOS)
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6. HOTELARIA   

DESCRIÇÃO: O profissional da área de Hotelaria e Turismo 
é responsável por coordenar os serviços necessários para 
o bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, entre 
outros. Além disto, cuida do planejamento, divulgação e 
promoção de eventos e atividades de lazer. 
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OBJETIVOS

Faz parte do dia a dia de trabalho deste profissional:
• Contratar, orientar e supervisionar colaboradores.
• Providenciar e organizar a infraestrutura para eventos.
• Gerenciar viagens, exposições e congressos.
• Administrar estabelecimentos turísticos.
• Coordenar acomodação, alimentação, segurança e transporte 
de participantes de eventos.
• Programar a construção e instalação de resorts, hotéis e 
pousadas, levando em consideração sua localização, o potencial 
turístico da região e a infraestrutura do local.
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• Coordenar a preparação de refeições em hotéis e restaurantes.
• Organizar eventos como feiras, congressos, exposições, 
convenções, etc.

PÚBLICO ALVO

O Curso de Hotelaria tem como público-alvo alunos que concluíram o 
Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO: 4 SEMESTRES (2 ANOS)
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7. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: O curso de Manutenção Industrial 
é oferecido como tecnológico, na área de 
Controle e Processos Industriais. Forma 
profissionais responsáveis pela manutenção de 
sistemas e componentes mecânicos e elétricos 
da indústria, além de estudar, planejar, projetar 
e analisar a viabilidade técnico-econômica na 
área industrial.

Ao final do curso, o aluno será capaz 
de coordenar, orientar tecnicamente e 
supervisionar equipes de trabalho em sistemas 
elétricos e mecânicos, montagem, operação, 
reparo e manutenção de processos industriais, 
agindo corretivamente e preventivamente.
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OBJETIVOS

Sendo um Tecnólogo em Manutenção Industrial, você pode planejar, 
manter e inspecionar sistemas de processos industriais, aplicando 
técnicas de intervenções seguras, prevenindo e corrigindo falhas, 
considerando a melhoria da qualidade, produtividade, competitividade 
e garantia da saúde, segurança e meio ambiente. Também 
estará habilitado para coordenar equipes, aplicando técnicas de 
manutenção, visando à confiabilidade e disponibilidade de máquinas 
e equipamentos, implementar melhorias, administrar recursos e 
muito mais.
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PÚBLICO ALVO

DO Curso de Manutenção Industrial tem como público-alvo alunos 
que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO: 6 SEMESTRES (3 ANOS)
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8. REDES DE COMPUTADORES

DESCRIÇÃO: O curso de Redes de Computadores 
é um Tecnólogo com 5 semestres de duração, 
que qualifica profissionais para projetar, gerir, 
manter e melhorar sistemas de computadores 
e dispositivos conectados. Entre outras, 
o graduado pode exercer as funções de 
administrador, analista e tecnólogo de redes.
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OBJETIVOS

O Tecnólogo se caracteriza por ser uma formação de curta duração, 
acelerando a entrada do profissional no mercado de trabalho. Ao lado 
da graduação de Redes de Computadores, temos diversas opções 
para diferentes perfis e objetivos de carreira:

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
• Arquitetura de Dados;
• Ciência de Dados;
• Computação em Nuvem;
• Desenvolvimento Back-End;
• Desenvolvimento Mobile;
• Desenvolvimento Web.
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O Tecnólogo em Redes de Computação tem como diferencial as 
competências necessárias para atuar em todo o ciclo de vida dos 
sistemas de dispositivos conectados.

PÚBLICO ALVO

O Curso de Redes de Computadores tem como público-alvo alunos 
que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO: 5 SEMESTRES (2,5 ANOS)
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9. SISTEMAS PARA INTERNET

DESCRIÇÃO: O curso de Sistemas para 
Internet é uma graduação tecnológica com 4 
semestres de duração. Nele, você aprende as 
competências para desenvolver, gerir e manter 
sites, portais, aplicativos, plataformas, entre 
outras soluções digitais.
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OBJETIVOS

O objetivo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 
Internet é formar profissionais capazes de planejar, analisar, projetar, 
implementar e avaliar sistemas para ambiente WEB, empregando 
tecnologias atuais e novas tendências de mercado, reconhecendo 
as tecnologias e formas de disseminação de informação na 
Internet. Além disso, propõe-se a formar cidadãos, profissionais 
críticos, atuantes e capazes de contribuir para o desenvolvimento 
local, regional e nacional; ampliar a percepção do homem como 
ser humano e cidadão. Assim, por meio da relação entre teoria e 
prática do trabalho acadêmico, busca garantir ao futuro profissional 
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desta área de conhecimento os conteúdos necessários para uma 
formação específica e aprofundada, além de lhe proporcionar uma 
visão mais ampla do processo de educar e possibilitar o seu pleno 
desenvolvimento intelectual.

PÚBLICO ALVO

O Curso de Sistemas para Internet tem como público-alvo alunos que 
concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar na área.

DURAÇÃO DO CURSO: 4 SEMESTRES (2 ANOS)
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