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Destacar-se como Instituição promotora da cultura, dos valores cristãos

por meio da educação e comprometida com o desenvolvimento sustentável e a justiça social. 

missão

visão

valores

Construção de uma nova geração empreendedora, com ênfase na ação
 prática de sucesso, humanamente respeitosa e socialmente igualitária.

Pastoralidade Igualdade Liberdade Justiça Pluralidade Solidariedade

quem somos?

2 Campus com
Infraestrutura Completa

Corpo Docente formado
por Mestres e Doutores

Metodologia de ensino
focado na prática



DE CAMPINA GRANDE

DESIGN DE
INTERIORES

RECURSOS
HUMANOS

FARMÁCIA

ODONTOLOGIA

MEDICINA
VETERINÁRIA

docência para educação especial e inclusiva;

neuroaprendizagem e práticas pedagógicas;

direitos fundamentais e sistema de direitos humanos;

direito, auditoria e compliance;

análises clínicas e controle de qualidade;

farmácia clínica e prescrição farmacêutica;

auditoria em serviços de saúde;

marketing digital;

gastronomia e gestão.

cyber security;

ciências de dados;

auditoria, avaliação e perícia da engenharia;

psicologia e aconselhamento pastoral;

gestão eclesiática do 3º setor;

psicologia organizacional e gestão de pessoas;

saúde mental e atenção psicossocial;

cozinha brasileira;

graduações

GRA
DUA
ÇÕES+ de15PÓS pra você!



DE CAMPINA GRANDE

DE CAMPINA GRANDE

Laboratório
de microscopia

laboratório
de química

Laboratório de
medicina veterinária

laboratório
de ODONTOLOGIA

Novo

G R A N D E  C O M O  V O C Ê !



DE CAMPINA GRANDE

MEDICINA VETERINÁRIA

Duração: 5 Anos
Turno: Manhã: 8:00 ao 12:00 / Noite: 18:30 as 22:00
Vagas: Turmas reduzidas 40 Vagas

ESTÁGIO CLÍNICO

LABORATÓRIOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Hospital Veterinário da própria Faculdade
Clínicas Parceiras
 Fazenda Escola

 Química;
 Microscopia;
 Anatomia
Topográ�ca

Clínica e cirurgia de animais de pequeno
porte e de grande porte: Prestar atendimento
clínico e cirúrgico a animais domésticos.

Centros de pesquisa: Atuar na investigação e
pesquisa no desenvolvimento de biotecnologias.

Indústria de produtos para animais:
Acompanhar a produção e a comercialização de
alimentos, rações, vitaminas, vacinas e
medicamentos. Cuidar do marketing dos produtos e
prestar assistência técnica ao cliente.

Indústria de produtos de origem
animal: Fiscalizar estabelecimentos que
produzam, vendam ou exportem produtos de
origem animal.

Manejo e conservação de espécies: Estudar
animais silvestres em cativeiro ou em seu habitat,
cuidando de sua reprodução e preservação.
Implantar e administrar projetos ecológicos e em
reservas naturais.

Perícia técnica: Avaliar a saúde de animais de
competições esportivas e a possível ingestão por
eles de medicamentos e hormônios proibidos.

Produção e sanidade animal: Controlar a
saúde de rebanhos. Prevenir e controlar doenças
em propriedades rurais.

Saúde pública veterinária: Prevenir e
controlar zoonoses e doenças transmitidas por
vetores. Atuar na vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental.

Tecnologia de produção animal:
Desenvolver técnicas e métodos de
aperfeiçoamento genético, alimentação.

Tecnologia de reprodução animal:
Desempenhar o ensino, a direção, o controle e a
orientação dos serviços de inseminação arti�cial e
reprodução assistida.

Educação e Extensão Rural: Trabalhar a
organização da educação rural relativa à pecuária..

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-



DE CAMPINA GRANDE

ODONTOLOGIA

Duração: 5 Anos
Turno: Manhã: 8:00 ao 12:00 / Noite: 18:30 as 22:00
Vagas: Turmas reduzidas 40 Vagas

Clínica da própria Faculdade
Clínicas Parceiras

Odontologia legal:  Odontologia Legal é a
especialidade que tem como objetivo a pesquisa de
fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos
que podem atingir ou ter atingido o homem – vivo,
morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou
vestígios.

Ortopedia: A Ortopedia Funcional dos Maxilares é
uma especialidade da odontologia que soluciona
desequilíbrios ósseos, musculares e de
funcionamento dos maxilares, alinhamento dos
dentes e problemas de ATM. Os aparelhos
ortopédicos produzem remodelamento das
estruturas ósseas, musculares, articulares e
funcionais.

Ortodontia: Ortodontia é a especialidade que tem
como objetivo a prevenção, a supervisão e a
orientação do desenvolvimento do aparelho
mastigatório e a correção das estruturas
dentrofaciais, incluindo as condições que requeiram
movimentação dentária, bem como harmonização
da face no complexo maxilomandibular.

Radiologia ou imaginologia: O especialista em
radiologia capacita o cirugião-dentista a realizar as
técnicas radiográ�cas intra e extrabucais,
interpretar a anatomia e as patologias do complexo
maxilomandibular nos diferentes exames de
imagens.

Patologia Oral e Maxilofacial: Tem como
objetivo o estudo laboratorial das alterações da
cavidade bucal e estruturas anexas, visando ao
diagnóstico �nal e ao prognóstico dessas alterações..

Estomatologia: A Estomatologia é uma
especialidade da Odontologia que tem como
�nalidade prevenir, diagnosticar e tratar as doenças
que se manifestam na cavidade da boca e no
complexo maxilomandibular.

Endodontia: é a especialidade da odontologia
responsável pelo estudo da polpa dentária, de todo
o sistema de canais radiculares e dos tecidos
periapicais, bem como das doenças que os a�igem.

Odontogeriatria: é uma especialização da
Odontologia que cuida da saúde bucal de idosos,
prevenindo e tratando os problemas comuns a essa
faixa etária.

Epidemiologia: Ele atua no estudo da e�cácia das
políticas de saúde pública, na análise de situações
de epidemias, no estudo das condições de vida da
população afetada e na proposição de planos de
saúde e saneamento públicos.

Periodontia: é a ciência que diagnostica, previne e
trata as doenças da gengiva e dos tecidos de
sustentação dos dentes. Essas alterações patológicas 
como a gengivite (in�amação dos tecidos gengivais
que circundam os dentes) e a periodontite 
(in�amação que atinge os tecidosperiodontais, 
provocando a destruição do osso alveolar, responsável

 pela �xação dos dentes).
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Saúde Coletiva: Dirige, planeja, administra e
supervisiona as políticas sociais de saúde de órgãos
públicos ou privados e na gestão das unidades de
saúde, além de trabalhar com ações de controle e
elaboração de campanhas.

Dentística: Dentística ou odontologia estética é o
ramo da odontologia que atua na área da cosmética
e restauração dental, especialidade mais usada em
consultórios dentários. Entre outros serviços, os
pro�ssionais dessa especialidade tratam de
clareamentos dos dentes, uso de resinas diretas,
peeling gengival, facetas e restaurações estéticas.

Prótese: Tem como objetivo a reconstrução dos
dentes destruídos ou a reposição dos dentes
ausentes visando a manutenção das funções do
sistema estomatognático e devolvendo ao paciente
a função, saúde, conforto e estética, ou seja, é o
responsável pela Reabilitação Oral.

Odontopediatria: A odontopediatria é o ramo da
odontologia que cuida da saúde bucal das crianças.
Os odontopediatras são responsáveis pela saúde
não só das crianças, mas também dos bebês e das
gestantes.
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ESTÁGIO CLÍNICO

LABORATÓRIOS

 Dentística;
 Química;
 Microscopia;
Anatomia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Titulação: Cirurgião Dentista



DE CAMPINA GRANDE

ODONTOLOGIA

Traumatologia bucomaxilofacial: é o especialista
trata doenças e tumores da boca, corrige anomalias
faciais como maxilar ou mandíbula muito grande,
pequena ou desviada para os lados (assimetrias).
Está apto a tratar de casos mais complexos de
reconstrução facial, Dores faciais (na ATM) e
problemas de apneia do sono.

Disfunção temporaomandibular e dor
orofacial: Esta especialidade tem por objetivo
promover e desenvolver uma base de conhecimento
cientí�co para melhor compreensão no diagnóstico
e tratamento das dores e desordens do aparelho
mastigatório, região orofacial e outras estruturas
relacionadas.

Odontologia para pacientes especiais – PNE:
PNE é a especialidade que tem por objetivo o
diagnóstico, a preservação, o tratamento e o
controle dos problemas de saúde bucal dos
pacientes que apresentam uma complexidade no
seu sistema biológico e/ou psicológico e/ou social.

Estratégia da Saúde da Família: A Estratégia
Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da
atenção básica no país, de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério
da Saúde e gestores estaduais e municipais como
estratégia de expansão, quali�cação e consolidação
da atenção básica a saúde.

Implantodontia: Implantodontia é um ramo da
Odontologia que se destina ao tratamento do
edentulismo, com reabilitações protéticas
suportadas ou retidas por implantes dentários. No
Brasil, diferentemente de outros países, é uma
Especialidade da Odontologia, segundo a Res. CFO
168/90.

Auditor: Dentre as atribuições do auditor da área
odontológica estão a análise do plano de tratamento
proposto pelo cirurgião-dentista credenciado, o
acompanhamento e a análise da documentação
odontológica, veri�cando sua consistência,
indicação e ocasião da realização do tratamento.

Reabilitação oral: A Reabilitação Oral se
interrelaciona com a Implantodontia, Periodontia,
Diagnóstico, tratamento das Disfunções
Temporomandibulares (DTMs) e com as demais
especialidades odontológicas. É a especialidade que
combina todas as demais especialidades para um
tratamento completo, global e e�caz.

Clínico Geral: envolve a prevenção, diagnóstico e
tratamento de uma ampla variedade de doenças e
desordens dos dentes e gengivas. A clínica geral
tem como meta a odontologia preventiva, já que os
exames regulares e manutenção da saúde bucal
podem impedir o desenvolvimento de sérios
problemas dentários que exigem onerosos
tratamentos.

Odontologia do Esporte: A Odontologia do
Esporte trabalha com as particularidades e
especi�cidades dos atletas com a intenção de promover, 
além de saúde bucal adequada a essa
população, uma melhora no seu rendimento físico.

Odontologia do trabalho: Odontologia do
Trabalho é a especialidade que tem como objetivo a
busca permanente da compatibilidade entre
atividade em meio ambiente laboral e a preservação
da saúde bucal do trabalhador.
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DE CAMPINA GRANDE

FARMÁCIA

Laboratório de análises clínicas da própria Faculdade
Clínicas Parceiras
Farmácia e Hospitais Parceiros

ANÁLISES CLÍNICO-LABORATORIAIS: Os
conhecimentos técnicos, farmacológicos e
bioquímicos aplicados na análises clínicas;
bacteriologia clínica; banco de materiais biológicos;
banco de órgãos, tecidos e células; banco de
sangue; banco de sêmen; biologia molecular;
bioquímica clínica; citogenética; citologia clínica;
citopatologia; citoquímica; cultura celular; genética;
hematologia clínica; hemoterapia;
histocompatibilidade; histoquímica;
imunocitoquímica; imunogenética;
imunohistoquímica; imunologia clínica;
imunopatologia; micologia clínica; microbiologia
clínica; parasitologia clínica; reprodução humana e
virologia clínica.

FARMÁCIA INDUSTRIAL: O farmacêutico na
indústria é responsável pela pesquisa,
desenvolvimento, produção, comercialização e
distribuição de seus produtos. Atua nas seguintes
áreas:  gases e misturas de uso terapêutico;
hemoderivados; cosméticos; indústria farmacêutica
e de insumos; farmoquímicos; de saneantes;nanotecnologia;
pesquisa e desenvolvimento e tecnologia de fermentação.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES: O farmacêutico é primordial
nas ações que relacionam as Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do
Ministério da Saúde.

SAÚDE PÚBLICA: Atua nas seguintes áreas:
atendimento farmacêutico de urgência e
emergência; controle de qualidade e tratamento de
água; controle de vetores e pragas urbanas;
epidemiologia genética; Estratégia Saúde da Família
(ESF)

TOXICOLOGIA: O farmacêutico nas análises
toxicológicas realiza análises para identi�car e
quanti�car os agentes químicos, em matrizes
biológicas e não biológicas. Atua nas seguintes
áreas: análises toxicológicas; toxicogenética;
TOXICOLOGIA ambiental - analítica – clínica –
alimentos - cosméticos – emergência –
medicamentos – desportiva – experimental -
forense - ocupacional e toxicologia veterinária.

GESTÃO: Atua nas seguintes áreas: assuntos
regulatórios; auditoria em saúde; avaliação de
tecnologia em saúde; empreendedorismo; garantia
da qualidade; gestão ambiental, da assistência
farmacêutica; da qualidade; de farmácias e
drogarias; risco hospitalar; controle de laboratório
clínico; logística farmacêutica e marketing
farmacêutico.

ALIMENTOS: Atua nas seguintes áreas: cuidados
farmacêuticos no uso dos suplementos alimentares,
alimentos funcionais e nutracêuticos; banco de leite
humano; controle de qualidade de alimentos;microbiologia 
de alimentos; nutrição enteral;
nutrigenômica; pesquisa e desenvolvimento de
alimentos e produção de alimentos.

FARMÁCIA: Todos os estabelecimentos públicos ou
privados, farmácias, clínicas, hospitais, postos de
saúde e unidades de pronto atendimento, onde
ocorre a dispensação de medicamentos devem
contar com a assistência de um farmacêutico
responsável técnico.

FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA: Atua nas
seguintes áreas:  farmácia clínica: domiciliar;
cardiologia, em cuidados paliativos; geriatria;
hematologia; oncologia; pediatria; reumatologia;
terapia antineoplásica; em unidades de terapia
intensiva; farmácia hospitalar e outros serviços de
saúde, nutrição parenteral; pesquisa clínica,
consultórios farmacêuticos.
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Duração: 5 Anos
Turno: Manhã: 8:00 ao 12:00 / Noite: 18:30 as 22:00
Vagas: Turmas reduzidas 40 Vagas

ESTÁGIO CLÍNICO

LABORATÓRIOS

 Química;
 Microscopia;
 Fisiologia;
Anatomia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO



design de interiores

Cria e desenvolve projetos de espaços internos, considerando fatores estéticos, simbólicos,
ergonômicos, socioculturais e produtivos.

Realiza pesquisa de tendências.

Planeja, desenvolve e gerencia projetos de interiores com o uso de materiais e recursos sustentáveis.

Desenha, representa e expressa o projeto de interiores gra�camente de forma bi e tridimensional.

Elabora maquetes e modelos volumétricos com uso de técnicas diferenciadas de expressão grá�ca.

Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

Escritórios de arquitetura, desenvolvendo projetos de ambientação e complementando o trabalho do
arquiteto;

Lojas de decoração (móveis, luminárias, tintas, revestimentos, etc.), assessorando aos clientes e
vendedores na escolha das melhores opções de elementos a serem utilizados nos ambientes;

Empresas organizadoras de eventos, sendo o responsável, ou compondo uma equipe, que de�na a
decoração e a organização dos locais em que ocorrerão os mais diversos tipos de eventos;

Escritórios particulares autônomos, desenvolvendo projetos ou assessorando clientes na organização
e decoração de ambientes internos. 

Maquetaria.
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DE CAMPINA GRANDE

Biblioteca incluindo acervo especí�co e atualizado
Laboratório de Informática
Laboratório de desenho
Laboratório de desenho arquitetônico, materiais e revestimentos.

Duração: 2 Anos
Turno: Manhã: 8:00 ao 12:00 / Noite: 18:30 as 22:00
Vagas: Turmas reduzidas 40 Vagas

INFRAESTRUTURA

PERFIL PROFISSIONAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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DE CAMPINA GRANDE

recursos humanos

Biblioteca incluindo acervo especí�co e atualizado
Laboratório de Informática

Duração: 2 Anos
Turno: Manhã: 8:00 ao 12:00 / Noite: 18:30 as 22:00
Vagas: Turmas reduzidas 40 Vagas

INFRAESTRUTURA

PERFIL PROFISSIONAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Saber motivar, liderar, negociar e 
solucionar con�itos;

Departamento de Recursos Humanos de
empresas privadas (pequenas, médias ou de
grandes porte, dos variados segmentos);

Supervisor ou Analista de recrutamento e
seleção.

Instituições públicas (governo); Supervisor ou Analista de cargos e salários.

Empresas de consultoria; Supervisor ou Analista de treinamento e
desenvolvimento de pessoal;

Empresas de recolocação de pro�ssionais; Técnico de recrutamento e de treinamento
em cargos e salários.

Assistente de departamento de pessoal.

Analista de mercado de mão de obra.

Desenvolvimento de gestão de carreiras;

Gerente de Recursos Humanos;

Desenvolver treinamentos e criar ações de
motivação;
Gerir os direitos trabalhistas: folha de
pagamento, tributos e benefícios;

Administrar os motivos de desligamento por
demissão ou aposentadoria;

Desenvolver e gerenciar planos de carreira
nas empresas;

Lidar com equipes de trabalho e 
administrar con�itos;

Elaborar planos de recrutamento, seleção,
avaliação e treinamento de pessoal; Administrar processos organizacionais;

De�nir per�s pro�ssionais para as diferentes
áreas da empresa; Analisar estratégias da empresa;

Dominar as técnicas de gerenciamento de
pessoas;

Gerir programas de saúde no trabalho.


