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Com um mercado cada 
vez mais exigente e 
competitivo, ter um 

diferencial nos dias de hoje 
é indispensável, tanto para o 
serviço público, quanto para o 
privado. O Centro Universitário 
Unieuro, sempre buscando 
a melhor forma de preparar 
seus discentes para o mundo 
profissional, oferece novos 
cursos de pós-graduação.

 O UNIEURO tem cursos de 
pós-graduação nas áreas de 
saúde, meio ambiente, educação, 
direito e gestão pública, a pós 
é a chance de um aumento 
salarial. Ou seja, pode ser o 
fator chave para deslanchar sua 
carreira. Além da estrutura ser 
apropriada para o aprendizado 
do discente, o corpo docente é 
um dos melhores do mercado. 
Mais de 70% do corpo docente 
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QUALIDADE COM OPORTUNIDADE

é composto de mestres e 
doutores, um fato incomum em 
uma instituição particular.

 O novo coordenador de 
pós-graduação, professor dou-
tor Klecius Renato Silveira 
Celestino, tem uma ampla visão 
sobre o que é preciso para 
ser bem-sucedido na carreira 
profissional. ”O UNIEURO tem 
todas as vantagens para quem 
procura ensino de qualidade e 
êxito profissional. Infraestrutura 
e profissionais renomados no 
mercado é o que enriquece os 
cursos da instituição.” 

 Além da pós-graduação 
proporcionar impulso na carreira 
profissional, ela é capaz de 
preparar o profissional, também 
para um concurso público. 
“Além de um ganho real no 
salário, o indivíduo que faz um 

curso de pós-graduação es-
tá automaticamente treinado 
para o concurso público”, diz 
Klecius, que também destaca 
a importância da formação de 
redes de relacionamento para o 
futuro profissional.

Trazer empregabilidade pa-
ra os alunos do UNIEURO é a 
principal meta, que, além de 
palestras, seminários, congressos 
e workshops, quer implantar 
minicursos que contemplarão 
alunos de graduação, pós-
graduação, e funcionários da 
instituição. 

Serão criados ainda cursos 
em áreas bastante promissoras, 
como em Design de Interiores, 
Gastronomia, para que os alunos 
saiam da instituição altamente 
capacitados para o mercado de 
trabalho.
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A área da saúde é uma das mais promissoras 
quanto ao desenvolvimento tecnológico, 
aprimorando significamente os 
procedimentos de diagnósticos e terapia. 
Porém, tal modernização do setor exige 

dos profissionais da área, investimentos constantes e 
atualização profissional.

A população do Distrito Federal é grande usuária 
dos serviços de saúde. Na avaliação do professor 
doutor José de Souza Soares, do curso de Análises 
Clínicas, a região é carente de profissionais capacitados. 
Pensando nisso, o Centro Universitário Unieuro 
oferece o curso de especialização para preparar os 
profissionais altamente qualificados. “A especialização, 
que é diferenciada, apresenta aulas práticas e teóricas 

ministradas por professores mestres e doutores que 
possuem expressivas notoriedade no mercado”, afirma 
Soares. 

O UNIEURO oferece, ainda, laboratórios equipados 
com recursos que permitem a visualização e a prática 
dos mais diversos procedimentos. Além disso, a teoria 
e a prática caminham juntas e proporcionam uma 
correta interpretação dos variados testes clínicos.

O curso é destinado a portadores de diploma de 
graduação superior devidamente registrado como 
farmacêuticos, biomédicos, médicos, biólogos e outros 
profissionais da saúde.

 Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
3445-5888 ou pelo site www.unieuro.edu.br.

Pós-graduação: 
UNIEURO oferece 
especialização em 
análises clínicas

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
cursos de graduação, as instituições formam profissionais 
generalistas, sendo que torna-se necessário, aos 
graduados, seguir investindo na consolidação de sua 
carreira profissional. Neste sentido, os novos profissionais 
tem ingressado em cursos de pós-graduação logo após 
a conclusão do curso de graduação, a fim de iniciar 
precocemente o sucesso profissional e adição de mais 
especialidades ao seu currículo.

Esse é o foco oferecido pelo Centro de Pós-graduação 
lato sensu - CPG do Centro Universitário Unieuro. 
Baseado na competência e qualidade, o CPG oferece 
aos alunos corpo docente altamente qualificado, com 
experiências acadêmicas e de mercado, metodologias 
de ensino atualizadas e ênfase na capacitação técnica 
competitiva para atuar frente às novas mudanças.

Elenice Pacheco, aluna de farmácia do UNIEURO, 

vê a pós-graduação como uma forma de se preparar 
melhor para o mercado de trabalho. “Creio que uma 
pós-graduação poderá enriquecer o meu currículo, além 
de dar mais base no exercício da minha profissão”, diz.  
Para ela, quanto mais conhecimento adquirido, maior 
capacidade de se destacar. “Busco mais conhecimento, 
oportunidade de trabalho, e maior salário em 
consequência disso”, comenta.

A instituição tem se consolidado na área de saúde 
e oferece ampla e rica estrutura aos alunos tanto na 
graduação quanto na pós-graduação. “A estrutura na 
área de saúde do UNIEURO é uma das vantagens da 
instituição”, finaliza.                                                                                              

O UNIEURO oferece cursos de pós-graduação em 
Especialização e MBA e Mestrado. Todos voltados para 
a exigência do mercado de trabalho, porque o UNIEURO 
acredita no que faz e principalmente acredita em você.

Alunos investem na carreira
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