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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

As Ciências Biológicas estudam, em síntese, a vida. Englobando desde um 

tamanho molecular até ecossistemas inteiros. É uma área que se envolve nas 

questões da saúde e na garantia do funcionamento e interação corretos entre 

diferentes agentes.

As Ciências da Saúde são as áreas de estudo relacionadas com a vida, a saúde e 

a doença, seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas, 

que se utilizam, principalmente, dos seguintes princípios metodológicos e atuações: 

Na fase diagnóstica - anamnese, sondagem, exames clínicos, exames 

laboratoriais e testes. 

Na fase de atuação - indicação de medicamentos, aplicação de 

manobras, massagens, exercícios terapêuticos específicos e atividades físicas, 

orientações de dietas, posturas e mudança comportamental. 

Na fase de acompanhamento - comparações de exames e testes, avaliação clínica 

e retornos periódicos.

A área de Ciências da Saúde não busca, apenas, formar profissionais com foco no 

mercado. A proposta é contribuir na formação de alguém que assista à população, 

preocupado com a melhoria dos serviços prestados.

Quem gosta da área, e acaba se dando melhor nela, também costuma gostar de 

lidar com pessoas, tem meticulosidade e atenção para detalhes, sabe relacionar 

eventos e fenômenos, tem interesse por questões científicas e sociais e apresenta 

facilidade de concentração.



BIOLOGIA

O Biólogo é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas sobre a 

origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento de seres vivos.

O Bacharel em Ciências Biológicas da UNISUAM é um cientista que possui 

vasta área de atuação. Ele estuda todos os seres vivos e suas 

particularidades, suas interações com o meio em que vivem e as interações 

entre si. Também analisa as relações entre os diversos seres e o ambiente, 

estuda a preservação, saneamento, manejo e sustentabilidade da 

biodiversidade e dos ecossistemas, propondo sempre a melhoria ao 

desenvolvimento do planeta e o respeito à vida.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/ciencias-biologicas-lic/


EDUCAÇÃO FÍSICA

O curso de Bacharelado em Educação Física UNISUAM tem como objeto de 

estudo o movimento do corpo humano nas situações de jogo, ginástica, 

esportes, danças e lutas. O caráter multidisciplinar da área se manifesta na 

pluralidade de aplicações que abrangem expressões e manifestações 

culturais, a funcionalidade do corpo, o bem-estar físico e toda e qualquer 

perspectiva de promoção, manutenção e reabilitação da saúde e da 

melhoria da qualidade de vida.

Inserido na Área da Saúde, o curso da UNISUAM é direcionado nas 

competências e habilidades focadas na funcionalidade humana, 

proporcionando a aquisição de conhecimentos de conceitos, procedimentos 

e atitudes específicas do profissional de Educação Física, como 

planejamento, organização, gestão, prescrição, acompanhamento, 

supervisão, coordenação, direção e controle de atividades físicas, esportivas 

e recreativas, com competência técnica, comportamento ético, rigor 

científico, atitude crítica e responsabilidade social.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/edu-fisica-bac/


ENFERMAGEM

A promoção da saúde, do bem-estar do ser humano e o compromisso social 

com o indivíduo e com a comunidade são compromissos assumidos no 

curso de Enfermagem UNISUAM desde o primeiro dia de aula. 

A formação generalista oferecida pela UNISUAM disponibiliza toda estrutura 

e conhecimento necessários para que os alunos tenham capacidade de se 

destacar no mercado, aprofundando o entendimento das transformações no 

mundo do trabalho, impulsionadas pela revolução tecnológica que se 

desenvolve no setor da saúde e pela crescente exigência de qualidade, 

produtividade, resolutividade e competitividade dos serviços de saúde, 

sejam públicos ou privados.

Tudo pensado para promover a formação do Enfermeiro qualificado, no 

rigor científico e nos princípios éticos. Um profissional capaz de orientar, 

treinar e comandar equipes de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, além 

de participar no planejamento e avaliação de programas de saúde.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/enfermagem/


ESTÉTICA E COSMÉTICA

O Brasil é um dos 3 maiores consumidores de produtos e serviços de beleza 

no mundo, o mercado nacional continua abundante em tempos de crise 

tanto para o público feminino quanto para o recente mercado masculino. 

Para atender a essa demanda cada vez maior e mais exigente, a UNISUAM 

forma profissionais com conhecimento generalista e altamente capacitados 

ao exercício de suas funções nas diversas fases e áreas dos serviços de 

beleza e saúde.

O corpo docente altamente qualificado e a infraestrutura completa que o 

curso de Estética e Cosmética UNISUAM possui promovem o conhecimento 

multidisciplinar com aulas em laboratórios completos e especializados, 

levando os alunos do curso a aprofundarem o conhecimento técnico, a fim 

de promoverem sua atividade de uma maneira mais segura e profissional. 

O aluno adquire conhecimento para planejar, executar e avaliar a alteração 

estética individual e coletiva, concebendo, planejando, gerenciando e 

operacionalizando o emprego da beleza, sempre valorizando as condições 

étnico-raciais em prol da saúde e do bem-estar da sociedade.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/estetica-e-cosmetica/


FARMÁCIA

O Farmacêutico é o profissional que promove, protege e recupera a saúde 

coletiva e individual. Por isso, a UNISUAM impulsiona o conhecimento dos 

alunos por meio de uma formação multidisciplinar, na qual o aluno é 

capacitado a exercer sua profissão em diversos segmentos da área 

Farmacêutica, podendo atuar no setor de fármacos e medicamentos, em 

análises clínicas e toxicológicas, na produção, teste e controle de alimentos e 

cosméticos, na vigilância sanitária, em hospitais, empresas e laboratórios de 

pesquisa, da esfera pública ou privada, além de atuar como pesquisador ou 

professor em universidades.

Em crescimento exponencial, o mercado farmacêutico brasileiro tem sido 

impulsionado nos últimos anos pelo crescimento da comercialização de 

produtos de beleza e cosmética e maior acesso da população a remédios. 

O crescimento populacional e o maior poder aquisitivo da população é a razão 

de termos cada vez mais produtos ofertados no mercado nacional, gerando, 

assim, um impulso na economia e valorizando cada dia mais os profissionais 

de Farmácia, responsáveis pela produção e controle desses produtos.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/farmacia/


FISIOTERAPIA

O Curso de Fisioterapia UNISUAM vem, ao longo dos anos, se fortalecendo no 

meio acadêmico e profissional por ter assumido, como compromisso, a oferta de 

um curso de Graduação que forma profissionais qualificados e comprometidos 

com os aspectos legais, técnicos e científicos do exercício da profissão. 

Premiado anualmente com 3 estrelas pelo Guia do Estudante, desde 2007, e 

com conceito 4 pelo ENADE/MEC, é reconhecido como o melhor curso de 

Fisioterapia privado do Rio de Janeiro. 

O Fisioterapeuta formado pela UNISUAM é um profissional de destaque no 

mercado. Desde a sua formação, ele atua na área, tendo à sua disposição a 

Clínica-Escola que é referência de tratamento para grandes hospitais da cidade, 

como o Instituto Nacional do Câncer e Hospital Geral de Bonsucesso, oferecendo 

atendimento em áreas diversas da Fisioterapia. 

O aluno tem, ainda, a oportunidade de aperfeiçoamento profissional alinhado 

com as necessidades do mercado, participando de projetos vinculados à 

Universidade Aberta à Terceira Idade, Projetos de Extensão e Projetos de 

Iniciação Científica, que contribuem sobremaneira para a formação diferenciada 

e mais coerente com as exigências atuais do mercado de trabalho e com a 

realidade da assistência à saúde no Brasil.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/fisioterapia/


GASTRONOMIA

Criado em 2007, eleito pelo CPC, em 2010, o melhor do estado do Rio de 

Janeiro, o curso de Gastronomia UNISUAM não forma apenas chefs, mas, 

principalmente, profissionais criativos, com uma pitada de experimentalismo 

e originalidade na elaboração de cardápios, compromissados com a cultura, 

a diversidade e as influências do "mosaico" cultural brasileiro com 

sensibilidade e expertise para planejar, executar, avaliar 

e empreender em serviços de alimentação, tendo como meta fundamental 

a garantia da segurança alimentar e o prazer da boa comida.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/gastronomia/


NUTRIÇÃO

Profissionais de Nutrição possuem papel fundamental na promoção e 

recuperação da saúde coletiva. Por isso, a UNISUAM forma Nutricionistas 

capacitados a planejar, executar e avaliar ações e atividades de atenção 

alimentar e nutricional que envolva seu principal objeto de trabalho: a 

alimentação e a nutrição do homem, tendo como meta fundamental a 

garantia da segurança alimentar, contribuindo para a promoção e a 

recuperação da saúde, prevenção de doenças e, consequentemente, a 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

Desde os períodos iniciais do curso, o aluno tem contato com a realidade da 

atuação do profissional Nutricionista, podendo atuar desde a saúde pública 

até a docência.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/nutricao/


PSICOLOGIA

O curso de Psicologia UNISUAM, nota 5 pelo MEC, conceito máximo, pratica um 

Ensino técnico-prático que desenvolve o posicionamento investigativo e 

questionador em seus alunos, tornando-se um ambiente fértil para a construção de 

saberes e para a absorção de experiências do cotidiano de um profissional da área.

Durante o curso, o aluno é estimulado a confrontar conceitos teóricos e técnicos 

desenvolvidos durante as aulas, de forma que o conhecimento seja construído a 

partir de uma vivência com o meio externo, transcendendo, assim, a sala de aula.

As linhas de pesquisas desenvolvidas com minorias e em grupos sensíveis da 

sociedade são fontes de aprimoramento de conhecimentos e desenvolvimento 

pessoal, bem como fontes de propostas de intervenções que melhorem as 

condições do sofrimento psíquico das pessoas.

Com grande conhecimento técnico adquirido pela atuação nos diversos 

programas de melhoria da saúde física e mental oferecidos a pacientes da 

comunidade local em que estamos situados, os Psicólogos formados pela 

UNISUAM ganham destaque em sua atuação profissional em diferentes âmbitos 

que demandem competências como análise, avaliação, investigação, prevenção e 

intervenção em processos psicológicos, sociais e na promoção de soluções que 

privilegiem a adoção de estratégias inovadoras para o enfrentamento dos 

conflitos humanos e sociais.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/psicologia/


COMO FAÇO PARA ME MATRICULAR NA UNISUAM?

Além do processo seletivo tradicional – Vest UNISUAM, você também pode se matricular com a sua nota do ENEM. E mais: dá para 

ingressar como Transferido ou Portador de Diploma também.

Nas 3 modalidades (ENEM, Transferido e Portador de Diploma) não é necessário realizar a prova do Vest e você garantirá o preço 

fixo do início até o fim do curso*.

*Somente para ingressantes 2018/1.



COMO ME MATRICULO COM A MINHA NOTA DO ENEM?

Os candidatos com mais de 30 (trinta) pontos no ENEM de 2006 a 2008 ou mais de 300 (trezentos) pontos na prova objetiva e na 

redação do ENEM de 2009 a 2017 estão aptos a se matricularem, garantindo preço fixo durante todo o curso e, mais, não 

precisam fazer o Vest UNISUAM.

Basta comparecer à Unidade mais próxima com os seguintes documentos originais:

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio, com publicação no Diário Oficial;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Carteira de Identidade;

- Título de Eleitor;

- Certificado de Reservista ou equivalente;

- Cadastro de Pessoa Física (CPF/o documento);

- Comprovante de Residência;

- Boletim do ENEM (apresentação obrigatória).

Ficou alguma dúvida? Acesse unisuam.edu.br ou ligue para: 4042-1294



POR QUE SE TRANSFERIR PARA A UNISUAM?

Se a sua Instituição de ensino não muda, mude para a melhor.

Na UNISUAM, aluno transferido de outra universidade tem preço fixo durante todo o curso, sem a necessidade de realizar a prova 

de transferência. Além disso, ainda pode aproveitar as disciplinas já cursadas. 

Basta comparecer à Unidade mais próxima com os seguintes documentos originais:

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio, com publicação no Diário Oficial;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Carteira de Identidade;

- Título de Eleitor;

- Certificado de Reservista ou equivalente;

- Cadastro de Pessoa Física (CPF/o documento);

- Comprovante de Residência;

- Histórico Escolar da instituição atual com Coeficiente de Rendimento (CR);

- Declaração da instituição de origem informando a situação atual;

- Declaração de Conduta Escolar/Subjúdice;

- Declaração de Regularidade junto ao ENADE;

- Declaração de Disciplinas Cursadas (caso não constem no Histórico Escolar);

- Programas de Disciplinas/Ementas.

Ficou alguma dúvida? Acesse unisuam.edu.br ou ligue para: 4042-1294



JÁ TENHO UM DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. COMO 
FAÇO PARA CURSAR MINHA SEGUNDA GRADUAÇÃO?

A UNISUAM também oferece benefícios para você que já é formado e deseja cursar uma nova Graduação. Preço fixo durante todo 

o curso, sem a necessidade de prestar o Vestibular e você ainda pode aproveitar as disciplinas já cursadas na sua Graduação 

anterior.

Basta comparecer à Unidade mais próxima com os seguintes documentos originais:

- Diploma da Graduação;

- Histórico da Graduação;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Carteira de Identidade;

- Título de Eleitor;

- Certificado de Reservista ou equivalente;

- Cadastro de Pessoa Física (CPF/o documento);

- Comprovante de Residência;

- Programas de Disciplinas/Ementas.

Obs: Ex-alunos da UNISUAM não necessitam da apresentação do programa de disciplinas.

Ficou alguma dúvida? Acesse unisuam.edu.br ou ligue para: 4042-1294



UNISUAM: Vocação para transformar

Há mais de 45 anos atuando no ramo acadêmico, a UNISUAM também se transformou através dos anos enquanto 

transformava a realidade de muitos alunos. Começou como o Colégio Luso Carioca, uma escola preparatória para o 

Colégio Naval. Formou normalistas, enquanto Escola Normal Luso Carioca, e chegou ao Ensino Superior como 

SUAM, o primeiro Centro Universitário do Brasil, mantendo sempre o aluno em primeiro lugar, com o foco em sua 

missão de promover o desenvolvimento do Homem praticando um ensino de qualidade.

20mil
Alunos matriculados

4 polos
Educacionais

28 cursos

De Graduação

40 cursos

De Pós- Graduação

2 Mestrados e

1 Doutorado
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