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Embora do ponto de vista técnico todo e qualquer conhecimento produzido 

pela humanidade seja uma “Ciência Humana”, a expressão Ciências 

Humanas em si refere-se somente àquelas ciências que têm o ser humano 

como seu objeto de estudo ou foco.

Em outras palavras, as Ciências Humanas ou Humanidades são uma área do 

conhecimento voltada para o estudo do homem como ser social. A área de 

Ciências Sociais Aplicadas reúne campos de conhecimento interdisciplinares, 

voltados para os aspectos sociais das diversas realidades humanas.

Ou seja, estão reunidos nessa área cursos que, embora tenham conteúdos 

diferentes, têm o mesmo objetivo: entender quais são as necessidades da 

sociedade e, também, quais são as consequências de viver em sociedade.



ADMINISTRAÇÃO

A compreensão do dinâmico mercado empresarial é um pilar do curso. Para 

isso, o desenvolvimento do potencial do aluno e o estímulo à atitude 

empreendedora são buscados permanentemente durante toda a formação 

por meio de aulas interativas e dinâmicas, que têm como intuito levar o 

aluno à reflexão sobre questões como inovação, responsabilidade social e 

ética, tendo, assim, base para um melhor aproveitamento em cursos de 

Especialização e Pós-Graduação.

O aluno de Administração UNISUAM adquire conhecimento para planejar, 

organizar, dirigir e controlar as atividades de uma empresa, seja ela pública 

ou privada.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/administracao/
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Sempre atenta às transformações políticas, econômicas e sociais, e à 

consequente e inevitável transformação das organizações, a UNISUAM prepara 

profissionais para as atuais exigências do mercado. 

O curso de Ciências Contábeis UNISUAM possui professores com ampla 

vivência no mercado, atuantes em diversos segmentos, todos atualizados com 

as normas contábeis de padrão internacional aplicadas no Brasil. 

Aptos às funções de gestão, inovação e tomada de decisão, os alunos do curso 

de Ciências Contábeis recebem direcionamento profissional e, assim, 

potencializam sua capacidade de conduzir a organização; liderar o processo 

contábil gerencial; estabelecer relações inter e intrapessoal e desenvolver 

conhecimentos técnicos e tecnológicos, nas áreas Financeira, Gerencial, 

Atuarial, Tributária, Fiscal, Auditoria, Analista, Perícia, Contabilidade Pública, 

Pesquisa e Acadêmica. 

Os estudantes são estimulados a participar do Projeto de Práticas Contábeis, 

em que aprendem a abrir uma empresa, fazer declarações de imposto de 

renda, atender aos clientes e têm acesso aos conteúdos do site da Receita 

Federal restritos a auditores fiscais e a alunos participantes deste projeto. 

Através dessa atuação, os alunos adquirem conhecimento prático, aumentam o 

seu leque de atuação no mercado e desenvolvem a habilidade de pensar além 

dos paradigmas normais e identificar recursos além de seu ambiente normal.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/ciencias-contabeis/


DIREITO

Fonte de inspiração e de conhecimento atemporais, o Direito atua em todos 

os campos sociais existentes, e que ainda virão a existir, assim como nas 

novas tecnologias, na expansão econômica e na globalização.

Em sincronia com as mudanças sociais, o curso de Direito UNISUAM 

assume o compromisso de formação com sólida cultura geral, humanística 

e axiológica, dando ao aluno a capacidade para analisar e dominar a 

terminologia jurídica, possuir raciocínio lógico, coerência de pensamento e 

expressão e, sobretudo, poder de argumentação. 

Além disso, os professores estimulam a índole investigativa para a produção 

e evolução dos saberes relativos à sua atuação profissional, existencial, 

afetiva e política. 

A UNISUAM possui, ainda, o Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, local onde o 

aluno encontra todas as ferramentas necessárias para encontrar sua área 

de atuação e desenvolver todo o seu potencial profissional.

Saiba mais

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


GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Uma das carreiras que mais cresce no país, a Gestão de Recursos Humanos 

é, hoje, uma área imprescindível para o crescimento estratégico de 

qualquer empresa. Por isso, a UNISUAM molda profissionais completos, 

para que dominem aspectos psicológicos e humanos, tenham visão 

empreendedora e estratégica, capacidade de liderança e administração de 

conflitos, sempre a fim de obter o máximo que cada equipe pode oferecer 

em concordância com as características da organização.

O curso de Gestão de Recursos Humanos UNISUAM forma profissionais 

capacitados a serem o fator decisivo para o desenvolvimento de uma 

empresa, oferecendo o conhecimento necessário para que o profissional de 

RH tenha a habilidade de gerenciamento de pessoas, analisando e 

detectando aspectos humanos favoráveis, ou não, à empresa, promovendo 

um ambiente propício ao desenvolvimento humano e dando todo o suporte 

necessário para o crescimento profissional por meio de treinamentos, 

orientações e feedbacks.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/gestao-de-recursos-humanos/


JORNALISMO

Em um mercado cada vez mais exigente, a UNISUAM prepara profissionais 

para a realidade da interatividade com o público nas diversas plataformas 

por onde a audiência transita, mantendo compromisso com a verdade e 

promovendo a informação com espírito crítico e postura ética diante da 

sociedade.

O curso de Jornalismo UNISUAM capacita profissionais técnica e 

intelectualmente para a criação, produção, distribuição, recepção e análise 

crítica da mídia, em suas práticas e inserções culturais, políticas e 

econômicas, sem nunca deixar a estética de lado, estimulando, ainda, a 

criatividade e a utilização de técnicas e instrumentos, fundamentais para o 

aperfeiçoamento da capacidade de apuração de fatos e a produção de 

conteúdo relevante.

Para desenvolver todo o potencial dos alunos, a UNISUAM dispõe de um 

prédio pensado exclusivamente para o curso de Comunicação Social, o 

Núcleo Hans Donner - NHD, onde o aluno encontra laboratórios 

especializados para a editoração de imagem e vídeo, estúdios de fotografia 

e de TV, ilhas de edição, agência de publicidade e redação de jornalismo.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/jornalismo
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MARKETING

Formar profissionais de Marketing criativos, capazes de aliar competência e 

habilidades profissionais em soluções mercadológicas é o objetivo do curso 

de Marketing UNISUAM. 

O profissional formado pela UNISUAM possui conhecimento para exercer 

funções de análise, planejamento, execução e gerência de projetos de 

Marketing, independente do tamanho da corporação, com capacidade 

técnica e prática para que seja capaz de utilizar todas as ferramentas 

existentes, a fim de elaborar a melhor estratégia de inserção/interação 

para/com o seu público.

Um fator primordial para a diferenciação do profissional de Marketing 

formado pela UNISUAM no mercado de trabalho é a sua capacidade 

analítica de entender o comportamento do consumidor e o mercado em que 

cada produto está inserido. 

Durante o curso, o aluno é estimulado a elaborar diagnósticos assertivos e 

propor planos de ação baseados em estudos e pesquisa de mercado, 

podendo, assim, atuar também na crescente área de Consultorias de 

Marketing para startups ou empresas já consolidadas.

Saiba mais

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


PROCESSOS GERENCIAIS

O curso de Processos Gerenciais UNISUAM forma futuros Gestores que 

farão a diferença no ambiente empresarial com ampla capacidade de gerir 

recursos de qualquer tipo de empresa de forma eficiente e mais 

competitiva. 

Concebido por profissionais de alto gabarito e elevada experiência 

acadêmica, o curso apresenta, em sua estrutura, disciplinas que preparam 

o aluno para a condução de processos gerenciais em ambientes complexos, 

voláteis e de alta competitividade, localizados ou globalizados.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/processos-gerenciais/


PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Publicitários formados pela UNISUAM são multitarefas, com conhecimento 

aprofundado em novas mídias, capacitados a encontrarem soluções 

inovadoras para as demandas do acelerado momento de transformação dos 

hábitos e costumes de consumo da sociedade moderna. 

O aprendizado de conceitos da Antropologia do Consumo, Crossmídia, 

Transmídia e de Branding Content fazem dos Publicitários formados pela 

UNISUAM profissionais capazes de transformar em resultados positivos as 

ações de comunicação de clientes de qualquer porte.

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda UNISUAM vivenciam o dia 

a dia de um profissional do exigente mercado de comunicação por meio das 

atividades oferecidas no Núcleo Hans Donner - NHD, um centro de 

produção audiovisual, onde, desde os primeiros períodos do curso, o Ensino 

se une à prática, proporcionando contato com todos os aparatos técnicos 

necessários para a atuação profissional nas áreas de criação, planejamento, 

produção e execução de campanhas, on e offline, mídia, atendimento, 

pesquisa, gerenciamento de produto, promoção de vendas e 

neuromarketing.

Saiba mais

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


SERVIÇO SOCIAL

Fundado em 1973, já tendo formado mais de 10 mil profissionais, o curso 

de Serviço Social UNISUAM já foi 2 vezes condecorado com o Mérito 

Carioca da Assistência Social, além de ter sido homenageado na Câmara 

dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro pela Deputada Edna Rodrigues.

O profissional formado pela UNISUAM se destaca dos demais por ser 

capacitado a atuar nas diversas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas 

sociais públicas e de organizações da sociedade civil.

Como diferencial, ele é capacitado a realizar serviços e ações 

socioeducativas, gestão, assessoria e consultoria, articulação com a rede de 

serviços, supervisão, estudos e pesquisas socioeconômicas, dentre outros, 

com inserção profissional em vários espaços sócio-ocupacionais, inclusive 

no magistério.

Saiba mais

https://www.unisuam.edu.br/graduacao/servico-social/


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



Matrículas em: 

Siga nossas Redes Sociais

unisuam.edu.br

https://www.facebook.com/UNISUAM/
https://www.facebook.com/UNISUAM/
https://twitter.com/unisuam_mais
https://twitter.com/unisuam_mais
https://www.instagram.com/unisuam/
https://www.instagram.com/unisuam/
https://www.linkedin.com/school/558402/
https://www.linkedin.com/school/558402/
http://www.unisuam.edu.br/

