
Auditoria, Consultoria e Avaliação Ambiental
Com caráter multidisciplinar e orientação prática, o curso 
oferece a capacitação para tomada de decisões e geren-
ciamento de trabalhos relacionados ao meio ambiente. 
O objetivo é especializar gestores com uma linguagem 
coerente, que permita imprimir conhecimento e prati-
cidade na gestão de usos e serviços, e conscientizar as 
comunidades pela defesa de interesses comuns.

Biotecnologia e Empreendedorismo
A proposta do curso é juntar o conhecimento científi co 
ao empreendedorismo, com intuito de aprimorar a ca-
pacidade de inovação. Durante o curso, os profi ssionais 
serão auxiliados no lançamento de novos produtos, servi-
ços e protocolos. O objetivo é habilitá-los para empreen-
der na área interdisciplinar entre tecnologias, ambiente 
e saúde, por meio do conhecimento e das possibilidades 
da Biotecnologia.

Cuidados Paliativos
O curso forma profi ssionais de saúde para atuar na área 
de Cuidados Paliativos, possibilitando o enfrentamento 
de situações cotidianas de terminalidade, para atuar dire-
tamente em ambulatórios, hospitais gerais ou unidades 
hospitalares especializadas, além da atuação em atendi-
mento domiciliar, hospedarias ou na área de gestão em 
saúde.

Direito Contratual
Os contratos têm grande importância nas relações so-
ciais e econômicas, sendo indispensáveis para a concre-
tização de objetivos tanto para a atividade econômica, 
quanto na esfera do indivíduo. Esta especialização visa 
o aprimoramento de toda abrangência contratual con-
temporânea e a habilitação para a prática jurídica condi-
zente com as exigências do ambiente contratual.

Direito e Processo do Trabalho
As legislações trabalhistas passam por constantes mu-
danças, por isso, o profi ssional que atua com direitos e 
processos do trabalho deve estar sempre atualizado. O 
curso forma profi ssionais capazes de contribuir para o 
desenvolvimento local, regional e nacional, nos aspectos 
científi co, social, cultural e econômico, além de se desta-
carem nas funções de mediação, conciliação, arbitragem 
e liquidação de confl itos.

Direito, Inovação e Tecnologia
O curso possui uma abordagem prática que visa prepa-
rar o profi ssional para os desafi os do Direito 4.0. Por meio 
de um programa estruturado, a pós-graduação capacita 
para funções cada vez mais demandadas pelo mercado 
jurídico e pelo ecossistema de inovação e tecnologia, 
através de uma proposta pedagógica interdisciplinar, sis-
têmica e com enfoque prático.

Educação, Cultura e Diversidade
O curso forma profi ssionais com domínio teórico e di-
dático para a promoção de uma educação pautada na 
ética cultural e ambiental das relações em sociedade. A 
proposta da especialização é uma formação ética e com-
petente de profi ssionais da educação, sempre buscando 
garantir o desenvolvimento humano, a transparência na 
comunicação e o respeito à vida e à pluralidade.

Endodontia
Uma especialização que investe na atualização da área 
odontológica e disponibiliza microscópio operatório, ul-
trassom, motores rotatório e reciprocante, sensor para 
radiografi a digital e aparelhos para obturações termo-
plásticas, além de tomografi a computadorizada para 
procedimentos, laserterapia para potencializar a limpeza 
dos canais radiculares e intervenção sob analgesia inala-
tória. 

Ensino da Língua Inglesa e Novas Tecnologias
A pós oferece ao aluno a oportunidade de aprender o 
que há de mais atual no ensino do inglês, com subsídios 
teóricos e metodológicos de análise e interpretação de 
obras literárias, teatrais, ensaísticas e tipos textuais. O 
curso trabalha com foco em atividades que perpassam 
a realidade do professor ou falante da língua no que diz 
respeito ao trabalho com a linguagem em uso, o texto e o 
contexto, favorecendo a aplicabilidade do idioma.

Farmácia Oncológica
O curso tem como objetivo formar profi ssionais da área 
da saúde, especialmente farmacêuticos, para atuar de 
forma signifi cativa na assistência oncológica e nos pro-
cessos de manipulação de medicamentos quimioterá-
picos antineoplásicos, hormônios, e medicamentos de 
suporte terapêutico, com segurança para lidar com o 
paciente oncológico e em serviços multidisciplinares de 
saúde. 

Fitoterapia Aplicada à Prática Clínica
O curso possibilita a educação continuada dos profi s-
sionais que são prescritores legais em fi toterapia, como 
nutricionistas, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fi -
sioterapeutas e dentistas, capacitando-os para atuar de 
forma efi caz na prática fi toterápica. A pós oferece co-
nhecimento aprofundado sobre a legislação vigente e 
as formas de utilização, e busca ampliar a compreensão 
acerca do uso de fi toterápicos.

Fundamentos Teóricos da Clínica das Psicoses
O curso busca atender à necessidade de formação con-
tinuada dos profi ssionais que atuam nos consultórios, 
escolas, campo jurídico, hospitais, Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) entre outros. O objetivo é capacitar 
esses profi ssionais sobre as psicoses, seus desdobra-
mentos clínicos e sociais.

Governança e Enfrentamento de 
Confl itos Socioambientais

Por meio de uma abordagem participativa e colaborati-
va, o curso é baseado em uma ecologia de saberes que 
estrutura as práticas de enfrentamento aos confl itos so-
cioambientais. O objetivo é formar profi ssionais para agir 
ativamente na construção de soluções de recuperação 
de laços sociais, modos de vida, relações de trabalho e 
territoriais quando confrontados com problemas socio-
ambientais extremos.

Harmonização Orofacial
Um curso para cirurgiões dentistas interessados em pro-
mover a reabilitação psicossocial, funcional e estética do 
complexo maxilo-mandibular por meio dos conceitos da 
harmonização orofacial, habilitando-se como especialis-
ta na área.

Inovação em Direito Civil e Processo Civil
Um curso que propõe o aprimoramento de conhecimen-
tos técnico-científi cos e habilidades teórico-refl exivas so-
bre as novas dinâmicas sociais na seara civilista, além de 
explorar as inovações nos mecanismos de resolução de 
confl itos no âmbito do poder judiciário. Direcionado aos 
profi ssionais que desejam uma educação continuada de 
qualidade e que buscam se atualizar sobre o panorama 
do Direito.

MBA Gestão da Qualidade e 
Produtividade Lean Seis Sigma

A gestão da qualidade tem ganhado uma exposição 
cada vez maior em função das crescentes exigências do 
mercado. O curso forma profi ssionais para lidar com o 
cenário competitivo global, aplicando técnicas de gestão 
de vanguarda que caracterizam as empresas de classe 
mundial.

MBA Manejo de Pastagem
O curso forma profi ssionais da área de Ciências Agrárias 
para atender à crescente demanda do setor produtivo, 
fortalecendo o setor agropecuário e promovendo a inte-
ração ensino-serviço, através da transferência de tecno-
logia. As competências desenvolvidas estão relacionadas 
às estratégias inovadoras em manejo de pastagem e 
sustentabilidade nas práticas de agronegócio da região.

Planejamento Tributário
Para profi ssionais que queiram qualifi cação para atuar 
em posições gerenciais, técnicas e operacionais e que 
busquem aprimorar habilidades de legislação tributária 
em âmbito público e privado. O curso explora o exercício 
de práticas teórico-científi cas e técnico-metodológicas, 
por meio de uma formação nos aspectos jurídicos, eco-
nômicos e contábeis.

Prótese Dental / Reabilitação Oral
Destinado a profi ssionais da área de Odontologia que 
queiram aperfeiçoar o conhecimento técnico-científi co e 
promover a reabilitação psicossocial e funcional do com-
plexo maxilo-mandibular, o curso explora a confecção de 
prótese fi xa convencional, removível, adesiva e sobre os 
Implantes para pacientes que buscam restabelecimento 
de sua função mastigatória.

Saúde, Ambiente e Inovação
O curso forma profi ssionais para atender às demandas 
do setor produtivo, com capacidade para desenvolver e 
utilizar estratégias inovadoras e fortalecer a interação en-
sino-serviço com transferência de tecnologia. Por meio 
de uma perspectiva interdisciplinar, esta pós-graduação 
contribui para o desenvolvimento da região do Vale do 
Rio Doce, impactando na melhoria da qualidade de vida 
da população.

Tecnologias Educacionais e Educação a Distância
O curso é destinado a profi ssionais que queiram uma 
formação com domínio técnico e didático para o uso ino-
vador das tecnologias digitais nos processos de ensino 
e aprendizagem, além de competências para atuar na 
educação a distância para lidar com os aspectos multi-
disciplinares de diversas tecnologias.


