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é preciso! 

Como planejar o 
curso superior?

Quais os critérios para escolher 
uma profissão?
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É preciso sempre renovar o conhecimento adquirido e ir 
em busca de novos desafios

algumas carreiras não saem de moda nunca, pois são imprescindíveis. entre essas estão os 
chamados cursos clássicos, como medicina, engenharia, direito, odontologia, administração, 
economia e as áreas ligadas ao ensino. Mudam, no entanto, rapidamente, a forma como essas 
carreiras são oferecidas. 

Para não ficarem defasados, estudantes e profissionais precisam estar constantemente 
atualizados com as novas demandas da sociedade. Não perder de vista as inovações 
tecnológicas é mais do que necessário, assim como renovar sempre o conhecimento 
adquirido. atualmente, há engenheiros voltados especificamente para os setores hospitalar 
e de petróleo e gás. Na saúde, há áreas que mesclam informação genética e farmácia, para 
desenvolvimento de remédios de ponta.

os jovens que estão aptos a ingressar nas universidades têm cada vez mais opções de 
profissões que podem abraçar. Qual será promissora? É possível apontar algumas tendências. 
Permanecem fortes as áreas de informação, que se relacionam com praticamente todas 
as atividades atuais; a gerontologia, por conta do envelhecimento populacional, com 
especialização em aposentadoria; setores ligados à sustentabilidade e qualidade de vida 
(gestor de resíduo e gestor de ecorrelações, por exemplo) e consumo e entretenimento. 

ainda na lista das cada vez mais estabelecidas estão todas as carreiras que advêm do uso 
da tecnologia, mas sempre com novidades, como gestor de big data (volume de informações 
que circula na internet); especialistas em cloud computing; gestor de redes sociais e gestor de 
marketing para e-commerce.

em voga também está o desejo do jovem de viajar para o exterior – seja para concluir o 
ensino médio, aprender inglês ou deslanchar na carreira. É sempre um desafio interessante! 
as empresas, na hora da contratação, consideram um diferencial essa experiência que, com 
frequência, agrega maturidade e muito conhecimento ao estudante.

finalizando, é sempre bom ter em mente que o mercado de trabalho e as carreiras evoluem 
no mesmo ritmo que a sociedade, a economia, os comportamentos. fique atento na hora da 
escolha!

Neste guia, pretendemos chamar atenção para essas questões, lembrando sempre 
que toda opção tem um custo. Por isso a necessidade de sempre se planejar 
financeiramente para a realização de um objetivo. Facilitamos esse trabalho para 
você, fornecendo os preços de alguns cursos. Por este guia, também é possível fazer 
simulações para saber qual contribuição será recomendada destinar ao PrevJovem 
Bradesco PGBL ou VGBL. 

Fontes: O Guia de Profissões e Carreiras foi elaborado tendo como base os dados 
sobre cursos mais procurados em 2012-13, segundo o Ministério da Educação e 
informações da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Fundação Vunesp 
e Fundação Cesgranrio. Outras fontes importantes de referência foram as próprias 
faculdades e universidades incluídas no Guia, que forneceram e informações sobre os 
cursos e os custos das mensalidades.

Como planejar o curso superior?

se as tendências profissionais são dinâmicas, uma certeza pais e 
alunos têm: os cursos superiores, sejam de curta ou longa duração, 
garantem vantagem competitiva para quem opta por eles. Por isso, 
é fundamental planejar desde já essa etapa na educação com o 
PrevJovem Bradesco.

afinal, preparar-se para o futuro significa muito mais do que adquirir 
bens. significa investir na educação e no conhecimento para 
enfrentar com sucesso o mercado de trabalho.

Nesta edição do Guia de Profissões e Carreiras no século XXi, 
apresentamos uma relação das principais profissões existentes e 
de universidades e faculdades brasileiras, contendo os cursos mais 
procurados pelos estudantes.

Por meio deste material, você poderá ter uma ideia de quanto terá 
que constituir de reserva no PrevJovem Bradesco para prover a 
educação de seu filho.

Critérios de seleção

Como critério de seleção das profissões aqui apresentadas optou-
se, nesta atualização do Guia de Profissões e Carreiras, tomar por 
base as carreiras mais procuradas nos principais vestibulares do 
país em 2012. dessa forma, levou-se em consideração a relação 
candidato/vaga das universidades mais conceituadas de são Paulo 
e do rio de Janeiro, públicas e privadas.
 
Também tomou-se por referência os cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino citadas neste guia, cuja lista está disponível 
entre as páginas 19 e 23. 

Que critérios levar em conta na hora de se 
definir por uma profissão? 

Quantos jovens, no momento de fazer sua inscrição em um curso 
vestibular, se deparam com várias dúvidas sobre qual profissão 
seguir?

Muitos escolhem influenciados por familiares ou amigos, critério que 
pode se mostrar insatisfatório ao longo da formação. É importante 
também não ficar totalmente preso a questões mercadológicas,  

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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pois todos os setores se encontram em fase de expansão e sofrem transformações ao 
longo dos anos.

Veja, a seguir, algumas dicas oferecidas por especialistas em orientação vocacional para 
quem busca uma profissão: 

aprofundar o conhecimento nas áreas pelas quais se sente atraído: visitar os espaços 
de trabalho que pretende ocupar; conversar com pessoas formadas.

estimular o autoconhecimento: refletir sobre habilidades e gostos e pensar o que 
espera de uma profissão.

Manter conexão permanente com o mundo: reconhecer as demandas do momento e 
projetar o futuro.

Buscar atualização constante: reciclar conhecimento sempre, em qualquer área.

obter informação sobre as instituições de ensino que oferecem os cursos pretendidos: 
se eles são regulamentados e quais as condições da universidade escolhida.

Preparar-se bem para o mercado: já na faculdade, estagiar logo que possível na área, 
para obter uma visão mais realista da profissão e ter melhores chances no mercado. 

Projeto de vida

a escolha de uma profissão exige responsabilidade, pois se trata de um projeto de vida. 
Mas é importante considerar que esse projeto pode mudar ao longo dos anos. Portanto, 
se seu filho achar que fez uma escolha equivocada, encoraje-o a mudar de rumo e buscar 
algo que o agrade.

Importante: É fundamental atentar para o perfil do profissional que, cada vez 
mais, é valorizado nos ambientes de trabalho. Segundo especialistas, ele deve 
estar preparado para mudanças, ser criativo em várias situações, se manter 

constantemente atualizado e, principalmente, saber lidar com pessoas. 

A inteligência emocional e a humanização das relações de trabalho estão em alta 
em todos os setores.

Veja no 
Guia de Profissões
A seguir, você verá as profissões 

mais procuradas pelos jovens 
atualmente. 

Lembre-se de que a escolha de 
uma profissão pode ser decisiva 

para seu filho. 

Por isso, é 

importante planejar
 

desde já seus estudos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Antes de se decidir por qualquer curso, vale a pena verificar se ele é 
reconhecido pelo MEC e se dá direito ao aluno, depois de formado, 
fazer pós-graduação. 

Para mais informações, acesse: 

www.portal.mec.gov.br

Ocupações 
que não saem 
de moda
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administração 
de empresas

agronomia

essa carreira permite ao profissional atuar em vários setores, desde que se 
especialize. a área de atuação escolhida irá pautar o tipo de atividade a ser 
exercida. Por definição, o administrador é uma pessoa capaz de organizar, 
planejar e orientar a utilização dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e 
humanos das empresas. É o administrador quem tem de procurar soluções para 
os vários tipos de problemas administrativos que surgem em uma corporação. 
assim, há aqueles especializados em administração de pessoal, outros em 
administração de finanças e outros em orçamento, por exemplo. o curso tem 
duração de quatro anos.

Cada vez mais o agrônomo é alguém que pensa sobre as melhores maneiras de 
otimizar os recursos oferecidos pelo solo, trabalhando junto a empresas e na 
área de pesquisa. o curso tem duração de quatro anos, em média, e muita ênfase 
em disciplinas como Biologia, Química, física, Mecânica e fisiologia animal e 
Vegetal. além de desenvolver estudos sobre técnicas de plantio, o agrônomo 
trabalha como administrador rural, organizando uma grande corporação agrícola.  
Como em quase todas as carreiras, é importante pensar numa especialização em 
nível de mestrado ou doutorado, a fim de se destacar no mercado de trabalho. 
o ensino superior, para quem se dispuser a seguir carreira acadêmica, é outro 
campo importante de atuação para esse profissional.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Ciências
Biológicas

arquitetura

Ciências da
Computação

Biotecnologia

seu foco são todos os organismos vivos. os biólogos estão preparados para 
atuar em várias áreas, integrando muitas vezes equipes multidisciplinares 
no desenvolvimento de pesquisas que investigam a origem dos seres vivos e 
suas estruturas e funções, por exemplo. o curso dura cerca de quatro anos.  
Há várias especialidades dentro das Ciências Biológicas, como a Botânica, 
que estuda as plantas, e a Bioquímica, que estuda as reações químicas nos 
seres vivos. atualmente, um campo que vem ganhando bastante importância 
é a biotecnologia. os conhecimentos do biólogo, pela grande diversidade de 
setores que abarcam, podem ser aplicados na medicina, no meio ambiente, na 
agricultura, na indústria e na pecuária.

o arquiteto e urbanista é hoje figura indispensável nos grandes centros urbanos. 
É ele quem planeja o espaço físico e faz intervenções que visam ao bem-estar 
da população. Também é atribuição do arquiteto planejar uma edificação para 
torná-la funcional e agradável a quem irá morar ou trabalhar nela. 
Hoje também é bastante comum os arquitetos atuarem em áreas como 
decoração e paisagismo. 
o arquiteto também pode trabalhar como desenhista industrial ou designer 
gráfico, entre outras atividades mais recentes. o curso dura, em média, cinco 
anos.

Quem opta por esse curso estará apto a desenvolver e adaptar sistemas de 
programação, projetando e desenvolvendo softwares básicos. o curso oferece 
um campo promissor de atuação, que não se restringe à área de computação. 
inclui, por exemplo, o desenvolvimento de trabalhos práticos no setor, o que exige 
dedicação aos aspectos científicos. Por isso, cabe ao bacharel da Computação 
dedicar-se a esses aspectos, trabalhando no desenvolvimento e na adaptação 
de sistemas importados, bem como na criação de novas linguagens de 
programação e novas arquiteturas de hardware. Quem opta por essa área deve 
ter raciocínio lógico, concentração e organização, entre outras características. 
o mercado é amplo e abrange empresas privadas, universidades e consultorias. 
o curso dura quatro anos.

Capacita profissionais para atuar com células vivas de natureza microbiana, 
seja vegetal ou animal. o biotecnólogo está apto tanto a projetar e a construir 
equipamentos como, por exemplo, manejar plantas destinadas à reprodução 
em escala industrial. seu campo de atuação é vasto: indústria farmacêutica, 
de cosméticos, agrícola, pecuária, alimentar, ambiental, área de química fina 
e medicina. seus objetivos são prevenção de doenças, maior produtividade 
agrícola, produção de novos produtos farmacêuticos, melhoria do meio ambiente, 
manejo de espécies animais e vegetais na área da reprodução, entre outros. 
o curso exige bons conhecimentos teóricos e práticos em biologia molecular, 
imunologia, bioquímica, genética, microbiologia, parasitologia, cultura de célula 
animal e vegetal e de disciplinas relacionadas à engenharia. Tem duração de 
quatro anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Comunicação e
Multimeios

designer de
Produto

desenho industrial

Ciências
sociais

Ciências
econômicas

o perfil de quem opta esse curso é de alguém que mescla criatividade com 
competência e espírito crítico. Bem alinhado às tendências contemporâneas 
de comunicação, esse curso oferece ao estudante a possibilidade de contato 
com as áreas de som, imagem, animação e texto. seu propósito é unir esses 
saberes no domínio de um único canal. o profissional dessa área deve dominar 
ainda linguagens de programação em multimeios, design digital, hipertexto, 
computação gráfica, lógica computacional, lógica da navegação, tratamento 
de imagens e de som, realidade virtual, edição para internet, sintaxe visual, 
entre outros. Também precisa ter conhecimentos humanísticos, artísticos e 
filosóficos. ao se formar, com quatro anos de curso, encontra campo de trabalho 
em empresas públicas e privadas, na área da educação e em veículos de 
comunicação em geral. 

Cada vez mais os economistas ocupam importantes postos no mercado de 
trabalho. Para tanto, precisam estar sintonizados com tudo o que acontece no 
mundo em termos de política e, claro, economia. Também precisam dominar outras 
áreas, como história, sociologia e matemática, pois todos os acontecimentos de 
um país acabam por interferir diretamente em sua economia. os economistas 
devem estar preparados para fazer previsões sobre o desenvolvimento de 
um determinado país, por exemplo. É comum também que se especializem em 
políticas monetárias, entre outras áreas. No geral, o economista deve pensar 
sobre a melhor forma de aproveitamento de recursos como matéria-prima e 
trabalho, além de se preocupar com o desenvolvimento de bens e serviços. o 
curso tem duração de quatro anos.

Num mundo que valoriza cada vez mais a forma e a plasticidade das coisas, 
o designer de produto é um profissional em permanente evolução. ainda mais 
porque tem de acompanhar como ninguém o desenvolvimento tecnológico. 
Com o advento da internet e a valorização da moda nas passarelas, ganhou 
mais campo de trabalho, podendo atuar também como web designer ou fashion 
designer. deve sempre saber a medida certa entre beleza e funcionalidade. Na 
indústria, trabalha no desenvolvimento de máquinas, utilitários para banheiro 
e cozinha, eletrodomésticos, móveis. Para tanto, é indispensável ampla cultura 
geral, além de apurado senso estético. Na graduação, o curso tem duração 
estimada de quatro anos.

Poucos profissionais estão tão aptos como os cientistas sociais a explicar 
as turbulências que as sociedades enfrentam. Também é possível fazer uma 
especialização em determinada área, como a antropologia, por exemplo.  
Nos grandes centros urbanos, os cientistas sociais atuam junto ao poder público 
e até mesmo em empresas privadas, sempre tentando oferecer subsídios para 
uma melhor compreensão dos movimentos sociais, como a organização de 
trabalhadores sem-terra, no campo, e sem-teto, nas cidades. Participam ainda da 
formação de partidos políticos e, para serem respeitados no mercado, precisam 
ter uma sólida formação humanística. o curso tem duração de quatro anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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enfermagem

engenharia
ambiental

educação
física

direito

o profissional de enfermagem auxilia diretamente o médico na recuperação 
do paciente, em todas as fases da vida. o enfermeiro cuida da saúde com 
embasamento científico, bases técnicas e visão política e social. Também pode 
se dedicar a fornecer orientações sobre saúde em escolas e clínicas e coordenar 
o trabalho de auxiliares e atendentes de enfermagem. 
Tem grande campo de trabalho em hospitais, clínicas e casas de saúde. Muitas 
vezes integra equipes multidisciplinares, especialmente em trabalhos de 
reabilitação, incluindo idosos e portadores de deficiência. É importante que 
tenha equilíbrio emocional, habilidade manual, facilidade no trato com pessoas, 
capacidade de concentração e senso de observação. o curso tem duração de 
quatro anos.

o mercado está em expansão para os profissionais com especialização 
e diferencial. autocontrole, autoconfiança, capacidade de comunicação e 
negociação, gosto pela pesquisa e pelo debate são as principais características 
de um profissional bem-sucedido. Também é importante ter bastante cultura 
geral. além de trabalhar como advogado (bacharel em direito), o formado em 
direito pode seguir carreira pública, prestando concurso para delegado de 
polícia, juiz, promotor de Justiça, procurador ou defensor público. o curso 
tem duração de cinco anos, mas é importante investir na reciclagem e na 
especialização constantes. algumas áreas de destaque: direito ambiental, 
direito do consumidor, direito comercial e direito autoral.

a engenharia ambiental tem como objetivo promover o respeito aos limites 
dos recursos naturais, ou seja, contribuir para a prevenção e a minimização de 
alterações  causadas por atividades humanas no meio ambiente, o que direta ou 
indiretamente, afetam a saúde e o bem-estar da população.
o engenheiro ambiental tem capacidade de avaliar e minimizar os impactos 
ambientais indesejáveis e reduzir os efeitos adversos das atividades produtivas 
nos meios físicos e biológicos. Há uma grande procura por profissionais do ramo 
de engenharia ambiental no Brasil devido às exigências legais de proteção ao 
meio ambiente.

É importante que esse profissional tenha coordenação motora, seja dinâmico e 
tenha bastante facilidade em lidar com pessoas. Como em qualquer profissão, 
a especialização e a reciclagem constantes estão se tornando indispensáveis 
para obter diferencial no mercado. o curso tem duração de quatro anos e inclui 
disciplinas como anatomia, Psicologia, enfermagem e Microbiologia. É comum 
o formado se dedicar ao ensino, mas não faltam perspectivas de trabalho nas 
áreas de condicionamento físico e treinamento esportivo. Grandes empresas 
e clínicas de reabilitação também costumam se interessar pelo trabalho do 
educador físico.  

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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engenharia
industrial

engenharia
Mecânica

engenharia da 
Computação

engenharia
Civil

Conter o desperdício é a palavra de ordem do engenheiro industrial, cuja 
graduação demora cinco anos. ele deve estar pronto para otimizar recursos 
e oferecer soluções que melhorem o desempenho de uma indústria e 
consequentemente garantam um produto final de qualidade para o consumidor. 
deve ter profundo interesse pela pesquisa, grande capacidade de organização e 
senso prático. além disso, precisa ter habilidade especial no trato com pessoas, 
pois tem também a atribuição de determinar metas na produção e a orientação 
de operários, informando-os sobre como aproveitar melhor todos os recursos de 
um determinado equipamento.

o engenheiro civil atua diretamente na elaboração de cálculos para a construção 
de uma ponte, por exemplo. Nesse sentido, está apto para supervisionar e 
fiscalizar uma construção, entre outras atribuições. 
Garantir a segurança dos usuários de uma edificação, assim como obter a 
melhor relação custo/benefício de um material, avaliar um terreno, estudar a 
incidência de luz solar numa construção e decidir sobre o determinado uso de 
equipamentos numa obra estão entre outras atividades de responsabilidade 
do engenheiro civil. Também atua na construção de obras de grande impacto 
ambiental, como barragens, rodovias, aeroportos, estádios. a formação mínima 
do engenheiro civil tem duração de cinco anos.

o formado neste curso, com duração mínima de cinco anos, tem campo de 
trabalho na robótica, nas áreas de transporte, instrumentação e projetos. sua 
especialidade é projetar todos os detalhes das máquinas, desde os menores até 
os de grandes dimensões. 
em tese, deve estar apto para colocar em funcionamento qualquer objeto, sem 
nunca perder de vista a relação custo/benefício da operação. Para tanto, os 
engenheiros mecânicos precisam ter gosto por cálculos e grande interesse na 
construção de coisas, assim como no seu funcionamento. Cada vez mais, para 
se destacar no mercado, a profissão exige uma especialização ou cursos de 
pós-graduação. 

impossível pensar no mundo de hoje sem esse profissional. Quase tudo o que 
fazemos no nosso dia a dia exige a presença de um computador e, logicamente, 
por trás do equipamento, está o engenheiro da computação. É atribuição desse 
profissional o desenvolvimento de projetos que facilitem o uso da tecnologia. 
Para tanto, ele deve se debruçar sobre a elaboração de programas que 
contemplem sempre a relação da máquina com o usuário. indispensável em 
praticamente qualquer empresa é cada vez mais valorizado também no setor 
hospitalar. a profissão exige profundo conhecimento de informática e engenharia 
eletrônica. o curso tem duração média de cinco anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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engenharia
de Produção

Mecânica

farmácia 
Bioquimica

engenharia de 
Pesca

engenharia
Naval

o curso de engenharia de Produção Mecânica tem por objetivo integrar homens, 
materiais, equipamentos, métodos e processos, o que contribui para que o 
profissional se torne capaz, ao final dos cinco anos de formação, de atuar nos 
diferentes níveis de uma empresa. isso porque o curso mescla conhecimentos 
técnicos de engenharia mecânica com os das áreas administrativas e 
econômicas. um engenheiro de produção está apto a racionalizar métodos de 
produção, processos e sistema, tendo como foco melhorar a produtividade. 
ele atua em postos de coordenação, planejamento e controle, e também pode 
trabalhar no desenvolvimento de softwares específicos para o setor. ocupa lugar 
geralmente em indústrias, empresas de prestação de serviços, em corporações 
nacionais ou multinacionais, públicas ou privadas.

engenharia naval é área que cuida de construção, projeto e manutenção de 
embarcações como navios e barcos. 
o engenheiro naval pode gerenciar serviços de manutenção, conservação de 
cascos, motores e máquinas e planejar todas as etapas do comércio fluvial ou 
marítimo. Na área de pesquisa, pode desenvolver novas tecnologias e adaptá-
-las a submarinos, por exemplo. o profissional também deve ter aptidão para 
construir plataformas marítimas e tubulações para o transporte de petróleo 
em projetos oceânicos, e para trabalhar com esportes náuticos. o curso de 
engenharia Naval tem duração média de cinco anos.

aqui a ênfase é o estudo da utilização das substâncias químicas. o profissional, 
que leva cinco anos em média para se formar, tem de estar apto para pesquisar 
e combinar substâncias, a fim de transformá-las em medicamentos, produtos 
higiênicos e cosméticos. 
Ter aptidão para pesquisa, aliás, é premissa básica de quem ingressa neste 
curso. Gostar de Biologia, física e Química também é fundamental, pois essas 
são as disciplinas básicas do curso. além de trabalhar em empresas químicas, a 
profissão tem amplo campo nas universidades, para quem se dispuser a seguir 
carreira acadêmica.

engenharia de pesca é o ramo da engenharia voltado para o cultivo e a 
preservação dos estoques pesqueiros e da fauna aquática. o engenheiro de 
pesca tem competência para desenvolver técnicas que permitam melhorar os 
resultados das atividades pesqueiras e gerenciar as atividades voltadas para a 
industrialização e a  comercialização do pescado.
o profissional também pode projetar fazendas marinhas e fazer uso de técnicas 
de criação e reprodução em cativeiros de peixes, crustáceos e moluscos. a área 
de engenharia de pesca é bem promissora em nosso país, pois temos uma costa 
rica e apta para cultivo, exploração e captura de peixes. a duração do curso é 
de cinco anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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física

fonoaudiologia

Gastronomia

fisioterapia

o fonoaudiólogo se dedica ao estudo da linguagem e da audição, bem como de 
todos os distúrbios ligados a essas áreas. Promove o tratamento de problemas 
com exercícios e técnicas específicos. Também está apto a prevenir esses 
males. atua muito em equipes multidisciplinares, com psicólogos e dentistas, e 
na área da saúde do trabalhador. 
o currículo do curso, com duração de quatro anos, inclui Psicologia, Pedagogia, 
Bioquímica e anatomia, entre outras. É importante para exercer a profissão, 
ter boa capacidade de comunicação, facilidade no trato com as pessoas, alta 
capacidade de análise e interpretação, entre outras atribuições.

o físico está apto para exercer as funções de professor, seja universitário ou 
do curso médio, e pesquisador. entre as atividades do físico está o estudo de 
leis que regem a natureza, como o magnetismo e a composição da matéria. 
esse conhecimento pode ser aplicado em questões práticas, como nas 
telecomunicações, e até mesmo na área médica, em laboratórios de radiologia e 
ressonância magnética, por exemplo. Para exercer a função é preciso gostar de 
Matemática, ter capacidade de concentração, gosto pela pesquisa e interesse 
profundo pelas novas tecnologias, além de um raciocínio abstrato desenvolvido. 
o curso dura quatro anos e, para se destacar no mercado, é interessante buscar 
uma especialização.

Quem se forma em Gastronomia – uma área em plena expansão no Brasil – domina, 
ao concluir o curso de quatro anos, técnicas que tornam mais ágil as atividades 
de planejamento, organização, execução e comercialização de serviços de 
alimentação em diversos níveis. além de atividades de gerência, o formando em 
Gastronomia pode criar e desenvolver pratos e bebidas. Também atua elaborando 
cardápios em restaurantes ou em organizações de lazer e turismo. está apto 
ainda a selecionar ingredientes, negociar com fornecedores e treinar pessoal 
especializado para a área. No manejo direto com o alimento, leva muito em conta, 
além do sabor, a apresentação final do produto. seu campo de atuação inclui 
ainda lanchonetes, empresas de serviços alimentícios, fabricantes de alimentos 
congelados, bufês, hotéis, companhias aéreas, escolas, entre outros.

É uma das carreiras mais procuradas nos últimos anos. o profissional tem um amplo 
campo de trabalho, como hospitais, academias de ginástica, clubes esportivos, 
consultórios de ortopedia, centros de reabilitação, entre outros. Costuma integrar 
equipes multidisciplinares. seu objetivo é corrigir posturas e recuperar funções 
perdidas ou debilitadas por causa de acidentes e doenças. alguns profissionais 
se especializam e atuam diretamente em uTis de centros hospitalares. uma área 
importante nesse setor é a chamada fisioterapia respiratória, para os doentes que 
ficam muito tempo acamados. Com o desenvolvimento de novas tecnologias que 
possibilitam a recuperação desses pacientes a médio e longo prazo, o profissional 
de fisioterapia se torna cada vez mais peça indispensável desse processo de 
reabilitação. o curso tem duração de quatro anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Geografia

História

Hotelaria

Gerontologia

esse curso está bastante ligado à atividade acadêmica, e frequentemente o 
historiador prefere seguir o magistério. Mas o historiador também pode viver de 
pesquisa e consultoria. 
Nesses campos, faz levantamento de dados, análise de documentos, produção 
cultural, organização de acervos, eventos e exposições, além de prestar 
assessoria a empresas de turismo, no planejamento de roteiros de viagens. o 
curso dura  quatro anos e exige pessoas com espírito de investigação aguçado, 
boa memória e capacidade de síntese. Também é importante ter gosto pela 
leitura e habilidade para o texto.

Com duração de quatro anos, o curso de Geografia exige um profissional com 
habilidade para texto e matemática, interesse pelas ciências, raciocínio abstrato 
e espacial. Também é importante a capacidade de observação aguçada. ele 
pode trabalhar na área urbana, especificamente no seu planejamento, no 
manejo de recursos naturais, na construção de obras de impacto ambiental, 
como hidroelétricas e polos industriais. 
a ideia é que o geógrafo, com um profundo conhecimento da Terra tanto da 
parte física quanto humana tenha condições de propor soluções para os 
problemas que a atingem. Também pode trabalhar no ensino, tanto superior 
como fundamental e Médio.

em quatro anos, o curso prepara o aluno para atuar em atividades de caráter 
hospitaleiro. isso compreende empresas de hospedagem com atividades de 
várias naturezas. entre elas, as voltadas para a prestação de serviços em hotéis 
nos setores de alimentos e bebidas, hospedagem, controladoria, marketing; 
áreas afins como gastronomia, lazer, recreação e cruzeiros marítimos;  hospitais, 
clínicas e spas. o formando tem competência para exercer atividades ligadas 
a planejamento e gestão, organização e administração nos setores hoteleiros, 
extra-hoteleiros e de “restauração”. Também está apto para trabalhar com 
consultoria e desenvolvendo planos de negócios para empresas do setor. outro 
segmento é o mercado de alimentos e bebidas – o profissional pode planejar 
cardápios e o manejo de gastos no setor. 

o curso de Gerontologia tem como objetivo entender o processo de 
envelhecimento e proporcionar ações que permitam ao idoso envelhecer com 
saúde e qualidade de vida. são atividades da gerontologia todas aquelas que 
se referem ao processo de envelhecimento, longevidade e terceira idade. o 
gerontólogo tem aptidão para investigar os fenômenos fisiológicos, psicológicos, 
sociais e culturais relacionados com o envelhecimento do ser humano. a 
gerontologia é diferente da geriatria. a geriatria é uma especialidade médica 
que previne e trata as doenças e as incapacidades em idades avançadas.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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informática
Biomédica

Letras

Medicina

Jornalismo

o profissional que se forma em Letras está apto a estudar, pesquisar e ensinar 
língua portuguesa e outro idioma que preferir (inglês, latim, grego, alemão, 
francês etc) e literaturas específicas como, por exemplo, a americana ou a 
francesa. Tudo irá depender da opção que fez. É muito amplo o campo ligado 
à vida acadêmica e aos ensinos fundamental e Médio. o curso tem duração de 
quatro anos e, obviamente, exige muito gosto por leitura e texto, assim como 
bom conhecimento gramatical. Também é importante ter capacidade de análise 
e revisão, habilidade para tradução e versão de textos para outros idiomas e 
ampla cultura geral.

o profissional da área de informática biomédica tem habilidade para desenvolver 
e implementar softwares que otimizem os trabalhos em centros médicos em geral. 
Por ter conhecimento em ciência da computação e ciências médicas, também cria 
e adapta equipamentos eletrônicos móveis para a realização de exames e pode 
ainda liderar projetos de informatização em clínicas e centros de pesquisa. 
o profissional em informática biomédica pode ainda atuar como consultor 
autônomo, desenvolvendo programas de computador e dando suporte a projetos 
de informatização no setor médico. o curso dura quatro anos.

Mais do que qualquer outro profissional, o médico, por causa do avanço constante 
da ciência, deve estar sempre buscando reciclar seus conhecimentos. Prevenir 
e diagnosticar doenças, assim como prescrever remédios e tratamentos, são 
as principais atribuições dos médicos. além de clinicar, os médicos podem fazer 
carreira acadêmica, trabalhar em áreas de pesquisas ou administração de 
empresas que lidem com a saúde. em geral, ao acabar a faculdade, que tem 
duração de seis anos, o aluno acaba realizando uma especialização (residência), 
com duração de mais dois anos, em média. É um curso, portanto, que exige 
dedicação exclusiva. Na profissão, é preciso muita disponibilidade de tempo. Para 
ser médico é preciso ter algumas habilidades básicas, como boa coordenação 
motora, e algumas virtudes, como paciência e determinação.

a profissão exige pessoas com gosto pela aquisição constante de conhecimento, 
em diversas áreas, interesse por formas variadas de comunicação, objetividade 
e capacidade de síntese. Também é fundamental ter gosto pela leitura e 
habilidade para escrever, assim como um bom conhecimento de português, ampla 
cultura geral e facilidade no trato com as pessoas. entre outras atribuições, 
o profissional é encarregado de colher notícias e transmiti-las da forma mais 
verdadeira possível pelos meios de comunicação (jornais, internet, revistas, 
rádio e televisão). embora não seja mais obrigatório o diploma, as empresas 
preferem os profissionais com curso superior. Há ainda um campo grande de 
trabalho em empresas, públicas e privadas, onde o profissional pode atuar como 
assessor de imprensa e divulgador. o curso tem duração de quatro anos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Medicina
Veterinária

Nutrição

oceanografia

Naturologia

Profissional em ascensão, o nutricionista atua em hospitais, restaurantes, 
consultórios de psicologia e endocrinologia, academias de ginástica, centros de 
reabilitação ou mesmo em clínicas particulares. ele é responsável pelo estudo dos 
alimentos e seus componentes, orientando as pessoas sobre a melhor forma de 
utilizá-los em dietas saudáveis, visando à preservação da saúde e à qualidade de 
vida. o nutricionista atua também no controle da obesidade e de uma série de outros 
distúrbios, como diabetes e problemas cardiovasculares. Por sua especificidade, 
integra equipes multidisciplinares. o curso tem duração de quatro anos.

É uma profissão que dá ao especialista a possibilidade de trabalhar tanto 
diretamente com animais, em clínicas ou fazendas, como na indústria 
alimentícia. Com duração de cinco anos, o curso inclui aulas de Microbiologia, 
Genética, Nutrição e Produção animal. o profissional também pode trabalhar na 
prevenção e no controle de zoonoses (doenças transmitidas por animais). outra 
possibilidade é se especializar no controle de doenças genéticas e atuar na área 
de ecologia e preservação de animais selvagens. É preciso ter gosto apurado 
para os estudos e a pesquisa. Como a medicina, exige do profissional constante 
aperfeiçoamento e reciclagem.

oceanografia é a ciência que estuda os oceanos. Quem tem formação em 
oceanografia se chama oceanógrafo e é habilitado a pesquisar o ambiente e 
os processos marinhos. o profissional tem aptidão para coletar e interpretar 
informações sobre as condições físicas, químicas, biológicas e geológicas dos 
ambientes aquáticos, desenvolver técnicas de exploração dos recursos naturais 
e minerais dos mares, e avaliar os efeitos das atividades humanas sobre o 
ecossistema. Pode atuar nos setores públicos ou privados e em oNGs voltadas 
à preservação ambiental. a duração média  do curso é de cinco anos.

o naturólogo, ou natuterapeuta, é o profissional que, após quatro anos de estudo, 
se preocupa em oferecer soluções terapêuticas no âmbito da natureza. ou seja, 
busca, entre as terapias naturais, métodos de cuidado, manutenção e recuperação 
da saúde. seu foco é a promoção do bem-estar, da qualidade de vida e do equilíbrio 
entre o ser humano e o meio em que vive. Cabe a ele recomendar tratamentos 
complementares, valendo-se de plantas medicinais, cores e luzes, massagens, 
atividades físicas, alimentação saudável, entre outras. em sua formação, recebe 
conhecimentos da área de humanas e aprofunda-se nas ciências naturais, 
pesquisando aplicações, indicações, propriedades básicas e benefícios. Não 
deve dispensar conhecimentos de medicina, bem como as técnicas tradicionais e 
modernas de tratamento. atua em hospitais, postos de saúde, casas de repouso, 
spas e clínicas privadas.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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odontologia

Propaganda e
Marketing

Psicologia

Pedagogia

Com a globalização da economia, a propaganda e o marketing ganharam maior 
importância na vida das empresas. Neste panorama onde “a propaganda é a alma 
do negócio”, o publicitário tem sido peça fundamental na administração moderna, 
exigindo estudos do comportamento do consumidor, pesquisas de mercado e 
outras ferramentas. a internet também criou novos campos de trabalho. 
o mercado exige que o profissional seja dinâmico, tenha boa cultura geral, 
capacidade de agir sob pressão e muita criatividade. o curso tem duração média 
de quatro anos e algum tipo de especialização é sempre um diferencial num 
mercado bastante competitivo.

os dentistas ou odontólogos estão aptos a cuidar da saúde bucal. Previnem 
e tratam cáries e outras patologias de maior complexidade, como problemas 
gengivais e até tumores. Com duração de cinco anos, o curso de odontologia tem 
um currículo que se assemelha ao de Medicina sob certos aspectos. anatomia e 
fisiologia, por exemplo, são disciplinas obrigatórias no primeiro ano. 
Hoje, como em quase todas as profissões, as especializações se tornaram 
imprescindíveis para o dentista ter um diferencial no mercado de trabalho. Há 
os cirurgiões-bucais, os odontologistas legais (que oferecem laudos em ações 
judiciais), os odontopediatras, os ortodontistas e os periodontistas, entre outros.

o curso de Psicologia tem duração mínima de cinco anos. os profissionais que 
atuam na área integram com frequência equipes multidisciplinares em clínicas, 
hospitais, postos de saúde, órgãos de saúde pública, escolas, clubes esportivos, 
entre outros locais. Também podem se colocar nas empresas, em áreas como 
recursos humanos e treinamento, tendo como principal atribuição a seleção de 
pessoal, a formação de equipes e a preparação de executivos. É importante 
que um psicólogo tenha autoconfiança, capacidade de concentração, de 
comunicação e afiado senso de investigação. são profissionais cada vez mais 
indispensáveis, em razão do mundo complexo e conturbado em que vivemos.

o profissional em pedagogia tem por missão acompanhar o processo de 
aprendizagem de um indivíduo, seja adulto ou criança. deve identificar suas 
dificuldades e ajudá-lo a superar os problemas. o curso tem duração de quatro 
anos e espera-se que o pedagogo tenha apurada capacidade de análise e de 
comunicação, equilíbrio emocional, gosto por ensinar e treinar e muita paciência, 
entre outras características. seu campo de trabalho não se restringe a escolas. 
É cada vez mais frequente a presença de um pedagogo numa grande corporação, 
gerenciando departamentos de treinamento e seleção e organizando seminários 
e programas de capacitação de funcionários.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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Química
forense

relações
Públicas

saneamento
ambiental

relações 
internacionais

os rPs, assim denominados os profissionais dessa área, devem saber acima 
de tudo se relacionar com as pessoas. É uma profissão que exige discrição e 
apurado senso de observação. o curso tem duração de quatro anos. os rPs têm 
um vasto campo de trabalho como, por exemplo, em assessorias de imprensa, 
fazendo a “ponte” entre o cliente e o público. No seu dia a dia, os rPs devem 
promover as relações entre pessoas, empresas e organizações, assim como 
divulgar informações a funcionários e ao público externo sobre projetos e 
serviços do cliente que representam. É importante o contato constante com a 
mídia e o profundo interesse pela pesquisa e opinião pública.

o profissional em química forense é capaz de solucionar dúvidas de um crime ou 
acidente, utilizando seus conhecimentos  de química. as aptidões permitem que 
o profissional aplique métodos rigorosamente científicos e aprenda a justificar 
e defender conclusões coerentes durante um processo criminal. além disso, tem 
habilidade para investigar e analisar uma situação imparcialmente por meio de 
medidas científicas. os profissionais em química forense podem trabalhar em 
laboratórios de investigação públicos ou privados, e ingressar nas universidades 
no desenvolvimento de metodologias científicas.

o estudante adquire conhecimentos sobre ciências agrárias e ambientais. 
a formação de quatro anos oferece competências para atuar em setores 
voltados para o tratamento de esgoto e do sistema de abastecimento de água. 
Também se preocupa com o armazenamento do lixo e busca soluções que 
evitem a contaminação do solo, do ar e dos lençóis freáticos. atua no sentido 
de recuperar áreas poluídas e acompanha o desenvolvimento de projetos 
hidráulicos. No curso, o aluno terá contato com disciplinas da área de exatas 
e são aprofundados os conhecimentos sobre tecnologia sanitária, geologia 
ambiental, instalações hidráulicas e saneamento rural. o mercado de trabalho 
está em empresas de arquitetura, engenharia, companhias de tratamento de 
esgoto, empresas hídricas e prefeituras de forma geral. 

No curso, que tem duração de cinco anos, o aluno aprofunda questões de direito, 
política e economia. É imprescindível ainda ter domínio de línguas estrangeiras. 
a graduação é procurada por aqueles que almejam uma carreira internacional, 
como a diplomacia. o aluno deve saber pensar estrategicamente, compreender 
as diversas culturas, saber lidar com o público, adaptar-se a mudanças, ter 
habilidade em negociar e mostrar interesse por processos históricos, políticos 
e socioeconômicos. o curso – com foco em política internacional – oferece 
disciplinas teóricas e práticas, como antropologia, integração regional, 
Cooperação internacional, sistemas Políticos, resoluções de Conflito, Comércio 
exterior e Técnicas de Negociação. o profissional pode atuar como analista de 
política externa, do comportamento dos estados no sistema internacional e na 
formulação de projetos políticos, em órgãos como a oNu, entre outros.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL
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sistemas de
informação

Turismo

esse curso tem como objetivo preparar pessoas para lidar com os novos desafios 
que o século XXi nos oferece. o profissional pode ocupar funções organizacionais, 
sendo o responsável por fazer da tecnologia uma aliada da empresa. dessa forma, 
sua grande tarefa é desenvolver e manter sistemas de informação direcionados 
à administração de dados organizacionais, capturando-os, armazenando-os e 
tratando-os, segundo critérios da organização à qual está vinculado.  deve buscar 
a redução de desperdícios, otimizar atividades, controlar custos e zelar pela 
qualidade de um produto ou serviço. Também está capacitado para identificar e 
solucionar problemas de informação por meio dos computadores. o mercado de 
trabalho é amplo, em razão da informação generalizada nos setores públicos e 
privados da sociedade.  o curso tem duração de quatro anos.

o mercado é irregular, com altos e baixos, dependendo da conjuntura econômica 
e social mundial e também das estações do ano. Mas, por outro lado, cada vez 
mais pessoas viajam a negócios, seja no próprio país ou para o exterior, o que 
faz com que cresçam as perspectivas de emprego. a profissão é ampla e pode 
englobar desde o agente de viagem até o guia de turismo com especialização 
- turismo ecológico, por exemplo, é uma atividade cada vez mais em expansão. 
Também entram aqui os operadores de viagem, que fazem trabalho externo, de 
visita a hotéis e a outros lugares, a fim de avaliar a qualidade das acomodações 
e o potencial de interesse. É importante para este profissional uma cultura geral 
ampla, capacidade de improviso, habilidade para lidar com o público e dinamismo. 
o curso tem duração de quatro anos.

Começe a planejar desde já!

escolha o curso nas tabelas a seguir e faça uma simulação. 

Como planejar e assegurar o futuro de quem você ama!

Veja um roteiro de como calcular o quanto precisará investir em Previdência Privada para 
custear uma faculdade para seu filho. 

e elaboramos ainda uma tabela com simulação de contribuição e uma lista com  faculdades 
e universidades particulares, bem como os cursos mais requisitados.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL



Previdência Privada: 
PrevJovem Bradesco
Nesta edição apresentamos 3 simulações para que você 
possa analisar qual é mais interessante. 

Medicina - PUC - SP

Você pode imaginar, por exemplo, que seu filho recém-
nascido irá cursar Medicina, ingressando aos 18 anos 
em uma universidade. em 2013, a mensalidade do curso 
na Pontifícia universidade Católica, de são Paulo, era 
de r$ 4.199,00. se considerarmos que o curso completo 
dura 72 meses e o tempo de contribuição será de 18 
anos (216 meses), o valor estimado da mensalidade no 
PrevJovem Bradesco PGBL ou VGBL para programar 
o pagamento da faculdade de Medicina de seu filho 
durante 6 anos será de r$ 991,43.

Sistemas de Informação - Unisinos - RS

outra situação hipotética: cursar sistemas de 
informação. Na unisinos, no rio Grande do sul, o curso 
dura 48 meses, com mensalidade de r$ 1.623,48 em 
2013. Considerando um tempo de contribuição de 18 
anos (216 meses), o valor estimado da mensalidade no 
PrevJovem Bradesco PGBL ou VGBL para programar o 
pagamento da faculdade de sistemas de informação de 
seu filho durante 4 anos será de r$ 255,55.

Engenharia de Produção - Univ. de Salvador - BA 

Para quem optar pela faculdade de engenharia 
ambiental na universidade de salvador, na Bahia, o 
curso dura 60 meses, ao custo mensal de r$ 842,60 em 
2013. Considerando um tempo de contribuição de 18 
anos (216 meses), o valor estimado da mensalidade no 
PrevJovem Bradesco PGBL ou VGBL para programar o 
pagamento da faculdade de engenharia ambiental de 
seu filho durante 5 anos será de r$ 165,79.

Veja os valores atuais 
de faculdades e 

universidades de 
todo o Brasil

agora, procure na cartilha o curso que 
melhor pode se adaptar ao perfil do seu 
filho e faça o seu plano. Calcule sempre 
o tempo restante entre a idade efetiva 

que ele tem e a idade em que ele deverá 
iniciar o seu curso na universidade 

(a sugestão é 18 anos).

obs.: os custos apresentados foram 
informados pelas universidades em 

setembro/2013, podendo a qualquer 
momento sofrer alterações.

o valor da renda 
apresentada ao lado 
foi estimado em uma 

rentabilidade média de 
reserva de 4% ao ano. 

Para efeito dessa simulação, 
foi considerado um 

carregamento médio de 3% 
sobre as contribuições. a 

estimativa contempla ainda 
12 contribuições e 12 

rendas ao ano.
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Alagoas

Acre

Amazonas

Bahia

faCuLdades Telefone site administração análise de 
sistemas

arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

Civil

engenharia 
da 

Produção

engenharia 
elétrica farmácia Medicina 

Veterinária odontologia Publicidade e 
Propaganda

Centro de estudos superiores de Maceió - Campus i - Maceió (82)3215-5000 www.cesmac.com.br 448,03 570,68 592,43 626,07 527,84 674,53 576,61 576,61 576,61 612,22 820,90 1.433,13 471,78

administração Ciências 
Contábeis

Ciências da 
Computação direito fisioterapia

faculdade alagoana de administração - Maceió (82)3304-5200 www.aesa.edu.br 410,99 384,47 496,49 553,43 673,88

administração Ciência da 
Computação fisioterapia

faculdade da Cidade de Maceió - Maceió (82)3214-2800 www.facima.edu.br 424,10 515,45 695,40

faCuLdades Telefone site administração Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 
Propaganda

faculdade Nilton Lins - Manaus (92)3643-2000 www.niltonlins.br 720,36 392,40 1.216,00 905,40 764,64 764,64 764,64 667,40 5.297,14 625,00 1.112,80 767,40

odontologia

faculdade do amazonas - Manaus (92)3484-6068 www.iaes.com.br 1.248,28

administração direito enfermagem engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica farmácia odontologia

universidade Paulista - Manaus (92)3643-3800 www.unip.br 570,83 873,22 757,89 784,50 784,50 608,63 1.233,90

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciencias da 
Computação

Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil

engenharia 
de 

Produção

engenharia 
Mecânica farmácia odontologia

Centro universitário do Norte - Manaus (92)3213-5038 www.uninorte.com.br 590,28 676,34 677,81 571,40 1.075,37 861,88 891,86 891,86 891,86 782,87 1.297,14

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

Civil
sistemas de 
informação

faculdade Metropolitana de Manaus - Manaus (92)2101-1030 www.fametro.edu.br 427,50 490,00 480,60 810,00 550,80 680,00 430,20

faCuLdades Telefone site administração Biomedicina Ciências Biológicas fisioterapia Psicologia sistemas de 
informação

união educacional do Norte - uNiNorTe - rio Branco (68)3302-7070 http://www.uninorteac.com.br 616,24 971,05 616,24 1.275,86 971,05 685,28

administração Biomedicina Ciências Biológicas enfermagem farmácia sistemas de 
informação

faculdade Meta - rio Branco (68)3226-1501 www.fameta.edu.br 446,25 1.085,70 519,75 906,68 1.293,60 483,00

faCuLdades Telefone site administração Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

da Produção fisioterapia Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

universidade Católica de salvador - 
Campus federação - salvador (71) 3324-7740 http://www.ucsal.br/ 625,40 625,40 995,00 995,00 907,36 907,36 995,00 729,63 519,40

administração Ciências 
Contábeis

design de 
Produto e de 

Moda
direito Jornalismo Psicologia

faculdade da Cidade do salvador - 
salvador (71)3254-8000 www.faculdadedacidade.edu.br 475,69 475,69 753,90 787,61 475,69 818,93

administração Ciências 
Contábeis direito

faculdade Batista Brasileira - 
salvador (71)3505-3434 www.fbb.br 750,00 750,00 976,00

administração Ciências 
Biológicas

Ciências 
aeronauticas direito engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

Mecatronica farmácia Medicina odontologia Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

fundação de tecnologia e ciências 
- salvador (71)3254-6666 www.funcacaoftc.org.br 445,73 558,33 789,56 783,91 620,37 733,17 733,17 675,49 4.124,98 1.504,11 445,53 445,53

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL



Guia de Profissões e Carreiras 2014

20

Ta
b

e
la

s 
d

e
 U

ni
ve

rs
id

a
d

e
s

administração Biomedicina Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

Química farmácia Jornalismo

Centro universitário Maurício de 
Nassau - salvador (71)3505-4500 www.mauriciodenassau.edu.br 557,45 620,23 493,54 834,26 747,53 755,31 755,31 630,23 557,45

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciências 

Contábeis design direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
da 

Computação

engenharia de 
Produção

engenharia 
Mecatronica Medicina

universidade salvador - salvador (71)3021-2800 http://www.unifacs.br 956,80 1.122,10 990,90 633,80 974,00 1.110,50 997,20 893,20 1.110,20 867,90 893,20 940,30 4.791,80

administração Ciências 
Biológicas

Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia de 

Produção
sistemas de 
informação

universidade Católica do salvador (71)3203-8902 www.ucsal.br 625,40 625,40 567,10 995,00 995,00 907,36 907,36 907,36 519,40

administração Ciências 
Contábeis direito enfermagem odontologia Psicologia

faculdade de ilhéus - ilhéus (73)2101-1700 www.faculdadedeilheus.com.br 490,00 490,00 780,00 685,00 1.500,00 640,00

Biomedicina enfermagem fisioterapia Medicina odontologia Psicologia

escola Bahiana de Medicina e saúde 
Pública - salvador (71)2101-1900 www.bahiana.edu.br 1.165,00 1.100,00 960,00 2.730,00 2.100,00 1.085,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 

Produção
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica farmácia Medicina 

Veterinária odontologia sistemas de 
informação

união Metropolitana de educação e 
Cultura - Campus Lauro de freitas (71)3378-8900 http://www.unime.edu.br/ 1.079,00 1.539,00 849,00 1.399,00 1.499,00 989,00 989,00 1.165,27 989,00 1.399,00 2.399,00 2.429,00 1.219,00

Ceará
faCuLdades Telefone site administração direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção
engenharia 

elétrica farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 
Propaganda Jornalismo

universidade de fortaleza - 
fortaleza (85)3477-3000 http://www.unifor.br/ 903,00 1.032,00 1.098,00 1.245,00 1.275,00 1.245,00 1.673,00 4.526,00 1.353,00 2.079,00 1.016,00 1.287,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis design direito enfermagem engenharia 

da Produção
engenharia 

elétrica
engenharia 

Química fisioterapia Nutrição Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

faculdades Nordeste - fortaleza (85)3052-4848 www.fanor.educacao.ws 770,00 1.284,60 699,00 813,20 1.052,45 1.075,80 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.088,62 976,50 820,63 675,64

administração direito enfermagem fisioterapia

faculdade do Vale do Jaguaribe 
- aracati (88)3421-9750 www.fvj.br 383,00 677,00 626,00 699,00

administração Comunicação 
social direito enfermagem farmácia fisioterapia

faculdade de ensino e Cultura do 
Ceará - fortaleza (85)4009-3400 www.iesc.edu.br 290,00 322,00 687,00 840,00 840,00 840,00

administração Ciências 
Contábeis

design 
Gráfico direito engenharia de 

Produção Jornalismo Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

faculdade 7 de setembro - 
fortaleza (85)4006-7600 www.fa7.edu.br 801,00 668,00 668,00 1.043,00 1.150,00 811,00 811,00 861,00

administração Ciências 
Contábeis

sistemas de 
informação

faculdade Lourenço filho - 
fortaleza (85)3455-9000 www.flf.edu.br 600,00 600,00 700,00

administração Ciência da 
Computação

Ciências 
Contábeis direito engenharia de 

Produção

faculdade de fortaleza (85)4009-3400 www.fafor.br 290,00 322,00 465,00 687,00 599,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito engenharia 

ambiental e sanitária
engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica

engenharia 
Química

sistemas de 
informação

faculdade faNor - fortaleza (85)3052-4848 www.fanor.edu.br 770,61 1.284,54 699,14 1.052,45 1.073,10 1.137,42 1.073,10 1.073,10 1.073,10 675,64

administração Ciências 
Contábeis enfermagem direito farmácia sistemas de 

informação

faculdade Metropolitana da 
Grande fortaleza (85)3206-6400 www.fametro.com.br 429,20 429,20 728,57 691,27 691,27 494,00

administração direito enfermagem engenharia 
Civil Medicina sistemas de 

informação

Centro universitário Christus - 
fortaleza (85)3457-5300 www.fchristus.com.br 798,00 1.005,00 841,50 952,00 4.452,00 744,00

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL



Guia de Profissões e Carreiras 2014

21

Ta
b

e
la

s 
d

e
 U

ni
ve

rs
id

a
d

e
s

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciência da 

Computação
Comunicação 

social enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil farmácia Medicina Nutrição odontologia sistemas da 

informação

universidade Católica de Brasilia (61)3356-9000 http://www.ucb.br/ 1.020,20 1.348,88 2.054,10 1.507,44 1.404,60 2.253,76 1.644,48 1.656,48 2.149,28 4.507,94 1.831,18 2.878,50 1.370,40

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito enfermagem farmácia fisioterapia Medicina Medicina 

Veterinária odontologia sistemas da 
informação

união educacional do Planalto Central (61)3248-5100 http://www.faciplac.edu.br 547,00 965,00 547,00 1.345,00 1.485,00 1.449,00 1.551,00 4.253,00 1.198,00 2.068,00 547,00

faCuLdades Telefone site enfermagem farmácia fisioterapia Medicina

escola superior de Ciências da santa 
Casa de Misericórdia de Vitória (27) 3334-3500 http://www.emescam.br/ 757,00 813,00 780,00 3.377,00

direito

Centro de ensino superior de Vitória 
- Vitória (27) 3041-0111 http://cesv.br/ 659,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciência da 
Computação direito engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

de Produção
engenharia 

Química Medicina odontologia relações 
internacionais

sistemas de 
informação

universidade de Vila Velha (27) 3421-2163 www.uvv.br 567,03  975,00 691,00 925,00 995,00 957,00 957,00 957,00 3.708,00  1.758,00 575,65 621,57

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil

engenharia 
da 

Computação

engenharia 
de Produção

engenharia 
mecânica odontologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas de 
informação

faculdades integ. espirito-santense (27)2122-4100 www.faesa.br 598,00 975,00 735,00 916,00 665,00 970,00 975,00 975,00 975,00 975,00 1.769,00 675,00 669,00

administração direito

faculdade de Cien.econ.Vila Velha (27)3200-4358 www.metodistaes.edu.br 470,00 574,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis

Ciências 
econômicas direito

faculdade Nacional - Vitória (27)2123-2900 http://www.finac.br 473,00 825,00 473,00 473,00 814,00

administração arquitetura e 
urbanismo direito engenharia 

ambiental engenharia Civil engenharia 
de Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica farmácia Medicina

faculdade univix - Vitória (27)3335-5666 www.univix.br 678,00 1.264,00 994,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 1.159,00 839,00 3.989,00

administração Ciências 
Contábeis enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 

Produção farmácia sistemas de 
informação

faculdade Católica salesiana do 
espírito santo - Vitória (27)3331-8500 www.catolica-es.edu.br 509,00 518,00 788,00 835,20 759,00 653,00 522,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica farmácia Medicina sistemas de 

informação

Centro universitário do espírito 
santo - Colatina (27)3723-3000 www.unesc.br 549,07 959,08 499,76 863,22 1.103,89 959,07 959,07 959,07 1.103,89 3.942,17 596,10

faCuLdades Telefone site administração agronomia arquitetura 
e urbanismo

Ciências 
Biológicas

Ciências 
Contábeis direito engenharia 

Civil

engenharia 
da 

Computação

engenharia 
elétrica

engenharia  
Mecânica Pedagogia Publicidade e 

Propaganda Quimica

fac. anhanguera Ciências Humanas (62)3246-1404 www.anhanguera.edu.br 550,00 1.137,50 780,00 569,93 450,00 885,46 770,01 661,25 770,01 770,01 569,93 495,00 569,93

administração agronomia arquitetura 
e urbanismo direito enfermagem engenharia 

Civil

engenharia 
de 

Computação

engenharia 
Mecânica farmácia Medicina  odontologia sistemas da 

informação

evangélica faculdades integradas (62)3310-6600 www.unievangelica.edu.br 668,38 822,54 898,81 858,03 969,23 880,12 768,72 880,12 1.063,41 4.186,90 2.103,14 661,34

administração arquitetura e 
urbanismo direito engenharia 

Civil
engenharia de 
Computação

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica

engenharia 
de Produção

eng. de 
Telecomunicações Jornalismo Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

faculdades alfa faria - Goiânia (62)3272-5000 http://www.alfa.br/ 450,00 650,00 830,00 800,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 550,00 600,00 550,00 500,00

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciência da 

Computação direito enfermagem engenharia 
Civil

engenharia 
de 

Computação

engenharia 
elétrica

engenharia 
de Produção Medicina Psicologia Publicidade e 

Propaganda

universidade Católica de Goias (62)3946-1021 http://www.ucg.br 775,00 1.108,10 916,94 993,81 949,04 1.122,41 1.066,31 1.127,63 1.098,43 1.098,43 4.601,66 1.102,37 867,87
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Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

faCuLdades Telefone site administração Biomedicina direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
da Produção farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas de 
informação

Centro univ. Maranhão - são Luis (98)3214-4277 http://www.extranet.ceuma.br/sitenovo 570,90 1.098,90 1.076,90 1.229,94 1.076,90 1.076,90 1.076,90 1.098,90 5.883,93 1.021,90 2.195,74 570,90 768,90

administração direito enfermagem engenharia 
Civil fisioterapia

faculdade de Ciências e Tecnologia 
do Maranhão - Caxias (99)3422-6800 www.facema.edu.br 452,15 645,98 740,76 848,77 848,77

administração Ciências 
Contábeis

Ciências 
econômicas direito enfermagem farmácia odontologia sistemas de 

informação

faculdade de imperatriz - imperatriz (99)3524-8298 www.facimp.edu.br 606,54 606,54 606,54 991,00 820,00 978,64 2.000,00 769,00

administração Ciências 
Contábeis direito enfermagem

faculdade do Maranhão - são Luis (98)3227-1238 www.facam-ma.com.br 530,00 530,00 780,00 730,00

administração Biomedicina Ciências 
Contábeis Jornalismo Publicidade e 

Propaganda

faculdade são Luis - são Luis (98)3214-6400 www.facsaoluis.br 620,00 885,04 620,00 695,04 695,04

faCuLdades Telefone site administração arquitetura 
e urbanismo direito enfermagem farmácia fisioterapia Jornalismo Medicina Medicina 

Veterinária odontologia Psicologia Publicidade e 
Propaganda

sistemas da 
informação

universidade Cuiabá - Beira rio - Cuiabá (65)3363-1000 http://www.unic.br 1.119,00 1.719,00 1.159,00 1.079,00 1.979,00 1.719,00 1.189,00 5.399,00 2.529,00 2.849,00 1.419,00 1.189,00 1.069,00

administração agronomia arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Comunicação 

social enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
de alimentos

engenharia 
Civil

engenharia 
de Produção farmácia odontologia sistemas da 

informação

Centro universitário de Várzea Grande (65) 3688-6006 http://www.univag.edu.br 744,00 1.135,00 1.250,00 1.190,00 799,00 785,00 772,00 870,00 912,00 912,00 1.302,00 1.932,00 894,00

administração Biomedicina educação física enfermagem Psicologia Turismo

fauldade de Cuiabá (65) 3052-8120 http://www.fauc.com.br 340,00 714,00 395,00 620,00 579,00 295,00

faCuLdades Telefone site administração Ciência da 
Computação

Ciências 
Contábeis direito engenharia da 

Produção fisioterapia Nutrição Pedagogia Publicidade e 
Propaganda

serviço 
social Turismo

faculdade Campo Grande (67) 3378-9000 http://www.icges.edu.br 502,74 343,37 488,56 681,19 748,75 649,56 686,25 440,83 320,48 561,25 320,48

administração agronomia arquitetura e 
urbanismo direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 
Computação

engenharia 
Mecânica farmácia Medicina 

Veterinária Nutrição Psicologia Publicidade e 
Propaganda

universidade Católica dom Bosco (67)3312-3800 http://www.ucdb.br/ 689,00 1.021,20 907,50 961,40 885,50 907,50 907,50 990,00 894,50 1.255,80 894,30 1.110,90 812,40

administração agronomia arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciência da 

Computação direito enfermagem engenharia 
Civil farmácia Medicina 

Veterinária Nutrição odontologia Publicidade e 
Propaganda

Centro universitário da Grande dourados 
- uNiGraN (67) 3411-4141 http://www.unigran.br/ 558,00 774,00 819,00 819,00 646,00 710,00 819,00 819,00 819,00 1.170,00 819,00 1.624,00 449,00

faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciência da 

Computação direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
de Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica Medicina Publicidade e 

Propaganda

Centro universitário de Belo 
Horizonte 0800-0307900 http://www.unibh.br/ 885,00 1.114,00 1.023,00 1.015,00 1.042,00 792,98 934,00 1.074,00 937,00 1.029,00 973,94 4.758,31 886,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciência da 
Computação

Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

de energia
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica

engenharia 
Quimica odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda

universidade Católica de Belo 
Horizonte (31)3319-4444 http://www.pucminas.br 872,00 1.321,00 1.012,00 1.088,00 872,00 1.117,00 1.261,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 1.880,00 1.158,00 994,00

administração direito engenharia 
de Minas

engenharia 
de Produção

Publicidade e 
Propaganda

sistemas da 
informação

faculdades ProMoVe - Belo 
Horizonte  (31) 2103-2103 www.faculdadepromove.br 793,00 904,00 1.294,00 916,00 793,00 793,00
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administração arquitetura e 
urbanismo direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil

engenharia 
da 

Computação

engenharia 
de Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Quimica Jornalismo Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

universidade de uberaba - 
uberaba (34)3319-6600 http://www.uniube.br/ 545,88 1.059,09 692,69 754,66 783,71 783,71 783,71 783,71 783,71 783,71 791,02 791,02 596,25

administração agronomia Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil farmácia Medicina Medicina 
Veterinária Nutrição odontologia Psicologia

universidade José do rosário 
Vellano - alfenas-uNifeNas (35)3299-3000 http://www.unifenas.br 692,32 987,76 1.108,90 846,88 995,78 987,27 1.115,12 1.310,47 4.591,48 2.139,36 1.109,87 2.438,41 1.063,56

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciência da 

Computação
Ciências 

aeronáuticas direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia de 
Produção

engenharia 
elétrica

Publicidade e 
Propaganda Turismo

universidade fuMeC - Belo 
Horizonte  0800 0300 200 http://www.fumec.br/ 886,93 1.358,28 997,20 1.004,27 1.147,20 1.057,20 997,26 991,80 991,80 991,80 999,21 1.037,40 747,73

administração Biomedicina direito enfermagem farmácia Medicina Nutrição serviço 
social

sistemas da 
informação

Terapia 
ocupacional

faculdade de Minas - BH - 
faMiNasBH (31)2126-3100 http://www.faminasbh.edu.br 689,58 747,20 754,12 860,04 997,08 4.990,00 675,00 549,96 687,76 612,58

administração Ciências 
Contábeis enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 

Produção farmácia sistemas de 
informação

faculdade Católica salesiana 
do espírito santo - Vitória (27)3331-8500 www.catolica-es.edu.br 509,00 518,00 788,00 835,20 759,00 653,00 522,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica farmácia Medicina sistemas de 

informação

Centro universitário do espírito 
santo - Colatina (27)3723-3000 www.unesc.br 549,07 959,08 499,76 863,22 1.103,89 959,07 959,07 959,07 1.103,89 3.942,17 596,10

faCuLdades Telefone site administração 
Comércio exterior direito enfermagem engenharia da 

Computação
engenharia da 

Produção farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

Centro ensino sup. do Pará - Belém (91)4009-9100 http://www.cesupa.br/ 837,75 1.147,64 1.088,96 1.147,64 1.147,64 1.088,96 4.558,01 1.088,96 2.228,44 966,93 880,54

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito engenharia Civil engenharia de 

Produção

faculdade ideal - Belém (91)3323-6000 www.grupoideal.com.br 1.019,83 1.286,65 834,45 1.199,04 1.272,45 1.265,17

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências da 
Computação direito engenharia Civil engenharia de 

Produção enfermagem relações 
internacionais

universidade da amazônia - Belém (91)4009-3000 www.unama.br 849,91 1.331,76 1.331,76 939,75 1.285,51 1.285,51 918,44 849,91

administração Jornalismo Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

faculdade do Pará - Belém (91)3198-1300 www.fap-pa.edu.br 664,96 798,08 782,08 739,98

administração direito

faculdade de Belém - Belém (91)3201-1318 www.fabelnet.com .br 642,50 927,00

administração Biomedicina enfermagem odontologia farmácia

escola superior da amazônia - Belém (91)3224-7720 www.esamaz.com 774,76 982,48 1.232,04 2.357,92 1.109,37

Pará

Paraíba
faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 

urbanismo
Ciências 

Contábeis
Ciência da 

Computação direito enfermagem engenharia 
Civil fisioterapia fonoaudiologia odontologia Psicologia

Centro univ. de João Pessoa - 
João Pessoa (83)2106-9200 www.unipe.br 781,00 829,00 781,00 867,00 781,00 724,00 933,00 1.025,00 640,00 1.740,00 781,00

enfermagem Medicina

faculdades de enfermagem e de 
Medicina Nova esperança - João 

Pessoa
(83)2106-4777 www.facene.com.br  764,89 4.992,00

administração Ciências Contábeis Ciência da 
Computação direito fisioterapia

associação Paraibana de ensino 
renovado - João Pessoa (83)2106 9600 www.asper.com.br/ 346,64 346,64 393,80 553,42 472,82
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administração Ciências Contábeis direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil Nutrição

faculdade internacional da 
Paraíba - João Pessoa (83)3133-2900 www.fpb.edu.br 540,00 730,00 618,00 620,00 572,00

Ciências 
Contábeis direito filosofia serviço social

faculdade de filosofia, Ciências e 
Letras de Cajazeiras - Cajazeiras (83)3531-3500 www.fescfafic.edu.br 483,00 677,00 311,50 386,00

administração direito farmácia Pedagogia

faculdade são francisco da 
Paraíba - Cajazeiras (83)3531-3011 www.faculdadesaofrancisco.edu.br 380,00 650,00 680,00 260,00

administração Ciências Contábeis direito enfermagem educação física Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

instituto de educação superior 
da Paraíba - Cabedelo (83)2106-3800 www.iesp.edu.br 619,00 619,00 674,00 674,00 674,00 619,00 619,00

administração Ciências Contábeis direito enfermagem fisioterapia

união de ensino sup. de Campina 
Grande - Campus Centro (83)3321-4601 www.unescfaculdade.com.br 488,00 488,00 655,00 655,00 655,00

arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito economia enfermagem fisioterapia Jornalismo Nutrição odontologia Psicologia serviço social sistemas de 

informação

faculdades integradas de Patos (83)3421-2742 www.fiponline.com.br 948,00 812,00 885,00 390,00 747,00 850,00 494,00 738,00 1.756,00 738,00 403,00 688,00

Paraná
faCuLdades Telefone site administração Biomedicina direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica farmácia Medicina Medicina 
Veterinária odontologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

Centro ensino superior de 
Maringá (44)3221-6360 www.cesumar.br/ 532,00 888,00 887,00 747,00 853,00 1.233,00 1.233,00 1.067,00 4.743,35 1.495,00 1.709,00 853,00 804,00

administração Biomedicina direito enfermagem engenharia 
Civil

engenharia 
Produção

engenharia 
elétrica farmácia Medicina odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

Centro universitário Positivo (41)3317-3000 www.up.com.br 897,00 1.357,00 997,00 839,00 1.443,00 1.136,00 1.318,00 1.653,00 3.960,00 2595,00 1262,00 1.136,00 867,00

administração direito engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica

engenharia 
Quimica Medicina odontologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação Turismo

Pontifícea univ. Católica (41)3271-1515 www.pucpr.br/ 1.022,00 1.074,00 1.373,00 1.717,00 2.046,00 1.672,00 2.046,00 1.862,00 3.915,00 2.521,00 1.296,00 1.121,00 1.074,00

administração agronomia análise de 
sistemas Biomedicina direito enfermagem engenharia 

de alimentos
engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica farmácia Medicina 
Veterinária odontologia Publicidade e 

Propaganda

univ. do Norte do Paraná (43)3371-7700 www2.unopar.br/ 619,00 1.190,00 580,00 949,00 749,00 843,00 739,00 1.063,00 859,00 873,00 1424,00 1.790,00 589,00

administração arquitetura 
e urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

agronômica
engenharia 

Civil farmácia Medicina 
Veterinária odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

universidade Paranaense - 
uNiPar-umuarama (44)3621-2842 www.unipar.br 590,00 960,00 1.130,00 895,00 750,00 1.235,00 1.235,00 1.135,00 1.560,00 2.120,00 825,00 685,00 610,00

administração Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecanica farmácia Medicina 

Veterinária odontologia Psicologia

universidade Tuiuti do Paraná 
- Curitiba 0800-410800 www.utp.br/ 698,00 1.050,00 925,00 742,00 810,00 1.080,00 1.266,00 1.075,00 1.368,00 1.284,00 1561,00 1.827,00 1.025,00

administração Ciências 
Contábeis

Ciências 
econômicas direito enfermagem sistemas da 

informação

faculdades santa Cruz - 
Curitiba (41) 3052-4900 www.santacruz.br 632,62 577,16 475,64 740,72 687,14 592,20

administração sistemas da 
informação

faculdade expoente - Curitiba (41)3312-4100 www.faculdadeexpoente.edu.br 620,86 726.58

administração agronomia arquitetura direito enfermagem engenharia 
elétrica farmácia fisioterapia Gestão 

ambiental
Medicina 

Veterinária Nutrição odontologia Produção Publicitária

Centro ensino superior dos 
Campos Gerais-Ponta Grossa (42) 3219 8000 www.cescage.edu.br 702,00 1.396,00 1.254,00 807,00 1.061,00 1.376,00 1.129,00 1.359,00 759,00 1.595,00 927,00 2.031,00 759,00

administração agronomia Biomedicina Ciência da 
Computação enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Produção farmácia Medicina Medicina 

Veterinária Nutrição Psicologia

faculdade ingá - Maringá (44)3033-5009 www.faculdadeinga.com.br 484,00 875,00 598,00 365,00 616,00 875,00 875,00 547,00 875,00 4.640,00 875,00 596,00 513,00
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Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 
urbanismo

Ciência da 
Computação

Ciências 
Biológicas direito engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

Química fisioterapia Jornalismo Psicologia Publicidade e 
Propaganda

universidade Católica de 
Pernambuco - recife (81) 2119-4000 www.unicap.br 868,96 1.042,75 1.042,75 1.042,75 1.042,75 1.042,75 1.129,64 1.042,75 1.042,75 1.042,75 1.042,75 1.042,75

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciências 

aeronáuticas
Ciências da 

Computação direito engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
de 

Produção
Medicina Medicina 

Veterinária odontologia Publicidade e 
Propaganda

faculdade Mauricio de Nassar - 
Campus Graças - recife (81) 3413-4611 www.mauriciodenassau.edu.br 594,75 658,90 703,00 900,00 799,00 835,25 755,31 755,31 755,31 4.490,00 1.499,00 1.603,93 616,34

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil Jornalismo Nutrição Psicologia Publicidade e 
Propaganda

faculdade do Vale do ipojuca - faViP 
- Campus Caruaru - Caruaru (81) 3722-8080 www.favip.edu.br 647,00 907,00 619,00 937,00 927,00 905,00 701,00 880,00 873,00 700,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciência da 
Computação

Ciências 
Contábeis design economia

engenharia 
de Controle e 
automação

engenharia 
de 

Produção
Jornalismo Publicidade e 

Propaganda

faculdade de Boa Viagem - Campus 
imbiribeira - recife (81)3081-4444 www.fbv.edu.br/ 826,99 876,00 863,44 826,99 840,66 826,99 863,44 863,44 906,72 906,72

administração Biomedicina Ciências 
Contábeis Jornalismo Publicidade e 

Propaganda

faculdade são Luis - são Luis (98)3214-6400 www.facsaoluis.br 620,00 885,04 620,00 695,04 695,04

faCuLdades Telefone site administração Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção
engenharia 

elétrica farmácia fisioterapia Jornalismo Nutrição Psicologia

faculdade santo agostinho (86)3215-8700 www.fsanet.com.br 519,26 519,26 692,69 781,70 841,43 841,43 841,43 827,60 894,71 549,72 613,68 692,74

direito enfermagem farmácia Medicina odontologia Psicologia sistemas de 
informação

faculdade faCid (86)3216-7937 www.facid.com.br 760,00 805,00 845,00 3.970,00 1.568,00 715,00 640,00

administração Ciências 
Contábeis

Ciência da 
Computação direito enfermagem Jornalismo Publicidade e 

Propaganda

faculdade de Ciências Humanas, 
saúde e exatas de teresina (86)3232-4888 www.ceut.com.br 487,14 487,14 525,33 735,63 719,90 555,20 592,54

administração Ciência da 
Computação

Ciências 
Contábeis enfermagem

faculdade do Piauí - Teresina (86)3232-2500 www.fapi/pi.edu.br 281,87 452,11 269,56 659,13

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

Civil Medicina odontologia

faculdade de saúde, Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí (86)2106-0700 www.uninovafapi.edu.br 576,02 950,00 792,84 675,75 744,60 1.021,40 3.280,00 1.545,32

administração arquitetura e 
urbanismo

design de 
interiores direito enfermagem engenharia 

Civil

instituto Camillo filho (86)3122-8800 www.icf.edu.br 573,74 862,79 487,53 748,32 740,58 928,37

faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Biológicas direito engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia de 

Petróleo
engenharia 

de Produção
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

Pontifícia univ. Católica do rio 
Janeiro (21)3527-1341 www.puc-rio.br/ 2.237,00 2.636,00 2.526,00 2.237,00 2.745,00 2.745,00 2.745,00 2.745,00 2.745,00 2.129,00 2.237,00 2.664,00

administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina Ciências da 

Computação direito engenharia 
Civil

engenharia de 
Petróleo

engenharia 
de Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica fisioterapia Psicologia relações 

internacionais

univ. Católica de Petrópolis (24)2244-4000 www.ucp.br 643,00 973,00 1.080,00 972,00 1.013,33 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.188,00 1.188,00 1.013,33

administração arquitetura e 
urbanismo direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 

Petróleo
engenharia de 

Produção
engenharia 

Quimica farmácia Medicina Medicina 
Veterinária odontologia sistemas da 

informação

universidade do Grande rio 0800-2820007 www.unigranrio.br/ 583,00 784,00 790,00 832,00 1.010,00 930,00 986,00 856,00 879,00 4.930,00 1.295,00 1.841,00 748,00

administração Ciências 
aeronáuticas

Ciências 
econômicas

engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia de 
Petróleo

engenharia de 
Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica

relações 
internacionais

sistemas de 
informação Turismo

universidade estácio de sá (21)3231-6000 www.estacio.br/ 774,08 988,82 696,96 1.060,00 1.098,08 1.098,08 1.098,08 1.098,08 1.098,08 1.048,00 700,02 698,04
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administração direito enfermagem engenharia 
Civil

engenharia 
de Petróleo

engenharia de 
Produção

engenharia 
elétrica

engenharia 
Mecânica farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 

Propaganda

universidade Gama filho 0800 606 9999 www.ugf.br/ 590,00 620,00 680,00 1.030,00 1.130,00 1.130,00 1.080,00 1.130,00 1.010,00 4.100,00 870,00 1.530,00 720,00

Ciências 
Biológicas enfermagem farmácia fisioterapia Medicina Medicina 

Veterinária odontologia

universidade iguaçu 0800 021 2013 www.unig.br/ 498,00 731,00 731,00 731,00 4.980,00 1.513,00 2.148,00

administração análise de 
sistemas

Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia de 

Produção farmácia fisioterapia Jornalismo odontologia Psicologia Publicidade e 
Propaganda

univ. salgado de oliveira (21) 2138-4964 www.universo.edu.br 849,00 878,00 579,00 878,00 805,00 872,00 878,00 903,00 878,00 878,00 1.982,00 878,00 878,00

administração Biomedicina Biologia enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia de 
Produção farmácia fisioterapia Psicologia

Centro universitário Celso 
Lisboa (21) 3289-4747 www.celsolisboa.edu.br 506,00 673,00 421,00 607,00 705,00 705,00 673,00 652,00 727,00

farmácia Medicina

faculdade de Medicina 
de Campos - Campos dos 

Goytacazes 
(22) 2101-2929 www.fmc.br 933,37 3.587,51

administração Ciências da 
Computação

Ciências 
Contabéis design engenharia 

de Produção Jornalismo Publicidade e 
Propaganda

Centro universitário unicarioca (21) 2563-1919 www.unicarioca.br 499,00 499,00 449,00 499,00 699,00 499,00 499,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências da 
Computação

Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia de 

Petróleo
engenharia de 

Produção farmácia informática Publicidade  

Centro universitário augusto 
Motta - Bonsucesso (21)3882-9797 www.unisuam.edu.br 544,90 960,83 538,01 547,39 573,48 689,37 689,37 689,37 708,06 721,17 689,37 501,11 544,90

faCuLdades Telefone site administração Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

da Produção
engenharia 

elétrica farmácia Medicina Nutrição odontologia Publicidade e 
Propaganda

sistemas de 
informação

universidade Potiguar - Campus 
Natal - Natal (84)3215-1234 www.unp.br 479,00 556,00 885,00 1.021,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.143,00 4.704,00 875,00 1.846,00 826,00 648,00

administração arquitetura e 
urbanismo

Ciências 
Biológicas

Ciências 
Contábeis

Comércio 
exterior direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

de Produção

Centro universitário faCeX - Natal (84)3235-1415 www.unifacex.edu.br 520,00 990,00 540,00 520,00 455,00 780,00 810,00 990,00 990,00

administração Contábeis direito sistemas de 
informação

faculdade Mater Christi - Mossoró (84)3422-0540 www.materchristi.edu.br 365,00 345,00 480,00 470,00

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul
faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 

urbanismo Biomedicina Comunicação 
digital direito engenharia 

ambiental
engenharia 
alimentos

engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica farmácia Gestão 

financeira Gestão de rH Publicidade e 
Propaganda

univ. do Vale do rio dos sinos (51)3591-1122 www.unisinos.br 1.645,20 1.758,24 1.538,46 2.197,80 1.645,20 1.758,24 1.758,24 1.758,24 1.758,24 1.758,24 1.244,04 1.244,04 1.758,24

administração Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção
engenharia 
Mecânica farmácia Gastronomia Gestão de rH Psicologia Publicidade e 

Propaganda

Centro universitário feeVaLe (51)3586-8800 www.feevale.br 1264,83 2023,73 1264,83 1264,83 1264,83 1264,83 1264,83 1264,83 1264,83 1264,83 1214,24 1770,77 1264,83

administração Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 
Biomédica

engenharia 
Quimica farmácia Nutrição odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda

Centro univ. franciscano (55)3220-1220 www.unifra.br 936,18 1.118,25 1.067,66 1.021,24 1.174,32 1.160,50 1.114,08 1.114,08 1.331,25 1.021,24 2.002,80 1.160,50 1.021,24

administração Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção
engenharia 

elétrica
engenharia 

Quimica farmácia Medicina Nutrição odontologia Psicologia

Pontifícea univ. Católica Pa (51)3320-3573 www3.pucrs.br 1.353,46  1.476,91 1.353,46  r$ 2.301,09 1.561,72 1.476,91 1.392,10  1.476,91 1.561,72 3.569,33 1.392,10 2.481,64 1.731,34

administração agronomia Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 

Quimica farmacia Medicina Medicina 
Veterinária Nutrição Publicidade e 

Propaganda

univ. Caxias do sul (54)3218-2100 www.ucs.br 813,00 1.262,00 1.292,00 813,00 1.057,00 1.569,00 1.712,00 1.569,00 1.973,00 3.393,00 2.101,00 1.821,00 1.077,00

administração agronomia Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica farmácia fisioterapia Medicina 
Veterinária Nutrição Psicologia Publicidade e 

Propaganda

univ. regional do Noroeste do rs (55) 3332-0200 www.unijui.edu.br 868,70 1.653,25 1.103,75 998,25 1.140,48 1.434,35 1.324,15 1.506,37 1.030,55 1.609,25 1.090,97 1.197,55 998,25
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Rondônia

Roraima

Santa Catarina

faCuLdades Telefone site administração Ciências Biológicas direito enfermagem Medicina Nutrição odontologia sistemas de 
informação

faculdade são Lucas (69)3211-8001 www.saolucas.edu.br 556,00 595,00 841,00 899,00 4.890,00 786,00 1.632,00 519,00

administração Ciências Biológicas direito enfermagem farmácia sistemas de 
informação

instituto Luterano de ensino superior (69)3416-3100 www.ulbra.br/portovelho 1.013,00 788,40 1.126,00 1.126,00 1.200,00 1.013,00

administração arquitetura e 
urbanismo direito enfermagem Publicidade e 

Propaganda
sistemas de 
informação

união das escolas superiores de rondônia (69)3733-5550 www.uniron.edu.br 636,06 912,02 1.011,79 933,46 611,26 582,16

administração arquitetura e 
urbanismo Ciência da Computação Ciências 

Contábeis design economia engenharia de 
Controle e automação

engenharia 
de Produção Jornalismo Publicidade e 

Propaganda

faculdade de Boa Viagem - Campus imbiribeira (81)3081-4444 www.fbv.edu.br/ 826,99 876,00 863,44 826,99 840,66 826,99 863,44 863,44 906,72 906,72

administração Biomedicina Ciências Contábeis Jornalismo Publicidade e 
Propaganda

faculdade são Luis (98)3214-6400 www.facsaoluis.br 620,00 885,04 620,00 695,04 695,04

faCuLdades Telefone site administração
análise e 

desenvolvimento de 
sistemas

Ciências Biológicas Ciências 
Contábeis direito engenharia da Produção farmácia fisioterapia odontologia Psicologia

faculdade Cathedral - Boa Vista (95)2121-3460 www.cathedral.edu.br/boavista 415,00 418,00 398,00 398,00 545,00 515,00 620,00 660,00 1.250,00 660,00

administração agronomia enfermagem

faculdade roraimense de ensino superior 
- Boa Vista (95)2121-5708 www.fares.edu.br 430,00 588,00 688,00

administração Ciências Contábeis sistemas de informação Publicidade e 
Propaganda

faculdade estácio atual - Boa Vista (95)2121-5500 www.faculdadeatual.edu.br 518,08 518,08 547,92 548,00

administração Ciências Contábeis sistemas de informação Publicidade e 
Propaganda

escola superior da amazônia - Belém (91)3224-7720 www.esamaz.com 774,76 982,48 1.232,04 2.357,92 1.109,37

faCuLdades Telefone site administração Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

Computação
engenharia 

Quimica farmácia Medicina  odontologia Publicidade e 
Propaganda

univ. do Vale itajaí - itajaí 0800-7231300 www.univali.br 695,60 1.585,65 857,80 789,40 1.153,20 1.047,19 1.092,72 1.029,60 1.092,72 1.496,50 3.100,14 2.929,20 912,00

administração Ciências 
Biológicas direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

Computação
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica

engenharia 
Quimica Medicina odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda

univ. oeste santa Catarina (49)3551-2000 www.unoesc.edu.br 560,60 590,60 713,92 802,25 894,75 858,96 930,54 858,96 930,54 2.916,87 1501,92 719,52 651,80

administração direito engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
Produção

engenharia 
Mecânica

engenharia 
Quimica farmácia Medicina odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

univ. da região de Joinville (47)3461-9000 www.univille.edu.br 784,00 959,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 1.230,00 4.443,00 2.196,00 1.126,00 785,00 855,00

administração Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica Medicina Nutrição odontologia Psicologia Publicidade e 
Propaganda

sistemas da 
informação

univ. do sul de sC 800 970 7000 www.unisul.br 672,48 856,00 856,00 1.198,40 1.106,64 1.106,64 922,20 4.508,28 977,76 2.830,08 1.027,20 856,00 856,00

administração artes 
Visuais Biomedicina Ciências 

Biológicas direito enfermagem engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica

engenharia 
Produção Medicina  odontologia sistemas da 

informação

univ. do Planalto Catarinense (49) 3251-1022 www.uniplac.net/ 382,91 602,76 979.64 504,08 647,53 636,94 968,32 876,89 920,32 3.057,41 1.491,82 643,12

administração direito enfermagem Ciências 
Biológicas

engenharia 
Civil design fisioterapia Psicologia sistemas da 

informação

univ. do Contestado  (49) 3252-1022 www.unc.br/ 522,40 729,74 674,31 612,00 1.037,40 529,30 787,68 778,08 611,60
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faCuLdades Telefone site administração arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia 
de Petróleo

engenharia 
de Produção

Medicina 
Veterinária

Publicidade e 
Propaganda

Centro univ. Monte serrat - 
santos (13)38282100 www.unimonte.br/ 621,00 829,00 755,00 749,00 783,00 766,00 766,00 766,00 766,00 1.497,00 712,00

administração design do 
Produto

engenharia 
de alimentos

engenharia 
Civil

engenharia 
de 

Computação

engenharia 
elétrica

engenharia 
eletrônica

engenharia 
Mecânica

engenharia 
de Produção

engenharia 
Quimica

escola de engenharia Mauá - são 
Paulo (11)4239-3000 www.maua.br 1.218,00 1.397,20 1.662,42 1.662,42 1.662,42 1.662,42 1.662,42 1.662,42 1.662,42 1.662,42

administração Biomedicina direito enfermagem farmácia engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
de Petróleo

engenharia 
de Produção

engenharia 
elétrica

Medicina 
Veterinária

Publicidade e 
Propaganda

sistemas da 
informação

faculdades integradas fiaM/
faaM/fisP/fMu 0800-0163766 http://fmu.br/ 549,00 589,00 789,00 589,00 589,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 1.187,00 549,00 578,00

administração arquitetura e 
urbanismo Cinema direito engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica

engenharia 
de Produção

engenharia 
Quimica

Publicidade e 
Propaganda rádio e TV

fund. armando a. Penteado - 
faaP - são Paulo (11)3662-7000 www.faap.br 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.180,00 2.744,00 2.744,00 2.744,00 2.744,00 2.744,00 3.168,00 3.168,00

administração administração 
Pública direito economia

fundação Getúlio Vargas (11)3799-3322 http://portal.fgv.br/ 2.884,00 2.884,00 4.035,00 2.900,00

administração Ciências 
Biológicas direito engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil

engenharia 
da 

Computação

engenharia de 
Materiais

engenharia 
de Produção

engenharia 
eletrônica

engenharia 
Mecânica Psicologia relações 

internacionais
sistemas da 
informação

fundação santo andré - santo 
andré (11)4979-3342 www.fsa.br 593,16 606,35 766,70 1.028,17 1.028,17 1.028,17 1.028,17 1.028,17 1.028,17 1.028,17 853,03 593,16 619,53

administração Ciências 
atuariais

Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Produção Medicina Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação Turismo

Pontifícia univ. Católica - são 
Paulo (11)3670-8589 www.pucsp.br/ 1.553,00 1.539,00 1.346,00 1.738,00 1.329,00 1.715,00 1.884,00 1.645,00 4.199,00 1.990,00 1562,00 1.346,00 1.241,00

administração direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica Medicina Nutrição odontologia Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação Turismo

Pontifícia universidade Católica 
de Campinas (19)3343-7000 www.puc-campinas.edu.br/ 873,00 1.129,00 1.529,00 1.345,00 1.345,00 1.619,00 4.474,00 1.759,00 2.555,00 1.671,00 1175,00 1.359,00 1.227,00

administração Biomedicina direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica

engenharia 
Produção Medicina Medicina 

Veterinária Nutrição Psicologia sistemas da 
informação

univ. anhembi Morumbi - são 
Paulo (11)4007-1192 www.anhembi.br 1.015,00 890,00 1.115,00 740,00 1.130,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 4.900,00 1.760,00 990,00 890,00 990,00

administração Ciências 
farmacêuticas direito enfermagem

engenharia 
de 

Computação

engenharia 
Civil

engenharia 
Produção

engenharia 
Quimica Medicina Nutrição Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

univ. de ribeirão Preto - ribeirão 
Preto - uNaerP 8007718388 www.unaerp.br/ 992,00 1.090,00 992,00 861,00 895,00 996,00 996,00 895,00 4.770,00 1.157,00 1.075,00 741,00 799,00

administração agronomia Biomedicina direito enfermagem engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
Produção farmácia Medicina Medicina 

Veterinária odontologia sistemas da 
informação

univ. do oeste Paulista - Pres. 
Prudente - uNoesTe 0800-7715533 www.unoeste.br 489,00 910,00 1.349,00 630,00 792,00 910,00 925,00 925,00 998,00 5.100,00 1.445,00 1.765,00 575,00

administração Biomedicina direito enfermagem farmácia fisioterapia Medicina Nutrição odontologia Psicologia

universidade de  Mogi das Cruzes 
- uMC (11)4798-7015 www.umc.br 931,00 1.981,00 938,55 1.378,56 1.441,74 1.378,56 4.825,66 1.394,65 1.651,46 820,68

administração
arquitetura e 
urbanismo Biomedicina direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Produção farmácia Medicina Medicina 

Veterinária Nutrição odontologia

universidade de Marília- uNiMar (14)2105-4000 www.unimar.br/ 632,96 1.044,39 1.202,63 712,09 949,45 1.169,72 1.169,72 1.169,72 1.082,36 5.989,50 1.559,63 838,68 1.582,41

administração agronomia direito enfermagem engenharia 
aeronáutica

engenharia 
ambiental

engenharia 
Civil

engenharia 
de 

Computação

engenharia 
elétrica Medicina odontologia Jornalismo sistemas da 

informação

universidade de Taubaté - uNiTau (12)3625-4100 www.unitau.br/ 725,00 810,00 790,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 3.930,00 1.355,00 885,00 725,00

administração Ciências 
Biológicas direito enfermagem farmácia Jornalismo Negócios 

internacionais Nutrição Psicologia Publicidade e 
Propaganda

rádio, TV e 
internet

relações 
internacionais

sistemas da 
informação

universidade Metodista de 
Piracicaba - uNiMeP (19)3124-1666 www.unimep.br/ 922,00 1.167,00 1.058,00 980,00 1.112,00 995,00 914,00 979,00 1.278,00 1.087,00 995,00 857,00 910,00

São Paulo
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administração Ciências 
Biológicas direito engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica

engenharia 
Produção farmácia Jornalismo Nutrição Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

universidade Mackenzie (11)2114-8000 www.mackenzie.com.br 1.455,00 1.601,00 1.406,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.863,00 1.201,00 1.601,00 1.455,00 1.601,00 1.401,00 1.569,00

administração Biomedicina Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

Civil
engenharia 

elétrica
engenharia 
Mecânica farmácia fisioterapia Propaganda e 

Marketing Psicologia

universidade Paulista - 
araraguara - uNiP 8000109000 www.unip.br 515,63 563,30 563,30 556,97 563,30 639,63 639,63 639,63 563,30 494,97 515,63 690,77

administração Biomedicina direito engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica

engenharia 
Produção farmácia Nutrição Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação Turismo

anahnguera educacional - 
uNiBaN (11)5180-9000 www.uniban.br 499,00 549,00 519,00 689,00 689,00 689,00 679,00 569,00 519,00 519,00 419,00

administração arquitetura e 
urbanismo direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia de 

Petróleo
engenharia 
Produção farmácia Nutrição Psicologia Publicidade e 

Propaganda
sistemas da 
informação

universidade Católica de santos 
-uNisaNTos (13)3205-5555 www.unisantos.br 985,00 1.383,00 1.210,00 1.186,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.128,00 1.319,00 1.300,00 1.112,00 974,00

administração Ciência da 
Computação direito enfermagem engenharia 

ambiental
engenharia 

Civil
engenharia da 
Computação

engenharia 
de alimentos

engenharia 
elétrica

engenharia 
Produção farmácia Medicina 

Veterinária Nutrição

universidade de sorocaba (15)2101-2000 www.uniso.br 800,00 912,00 800,00 982,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 982,00 1.624,00 982,00

Sergipe

Tocantins

faCuLdades Telefone site Medicina odontologia farmácia Nutrição enfermagem Ciências 
Biológicas direito administração engenharia 

Civil
engenharia da 

Produção
engenharia 

elétrica
sistemas de 
informação

Publicidade e 
Propaganda

univ. Tiradentes - aracajú 8007292100 www.unit.br/ 4.450,00 1.549,00 759,00 599,00 799,00 769,00 749,00 434,00 639,00 619,00 - 649,00 534,00

direito engenharia 
Civil

engenharia 
elétrica

engenharia 
Química

Medicina 
Veterinária Psicologia

faculdade Pio décimo - Campus iii (79)3225-7075 www.piodecimo.com.br 625,00 690,00 690,00 690,00 1.050,00 695,00

administraçãoenfermagem fisioterapia Nutrição Psicologia

faculdade estácio - Campus sergipe (79)2106-0100 www.portal.estacio.br 444,00 629,00 640,00 638,40 649,08

faCuLdades Telefone site administração agronomia Ciências 
Contábeis direito engenharia 

ambiental engenharia Civil engenharia 
de Produção engenharia elétrica sistemas de informação

faculdade Católica de Tocantins - Palmas (63)3221-2100 www.catolica-to.edu.br 646,49 740,15 646,49 850,09 863,57 863,57 863,57 863,57 726,95

administração direito enfermagem

faculdade de Palmas - Palmas (63)3221-2611 www.fapal.edu.br 518,50 810,86 542,23

administração agronomia Biomedicina direito enfermagem

faculdade Guaraí - Guaraí (63) 3464-1289 www.faculdadeguarai.com.br 564,00 687,00 809,04 719,00 885,00

arquitetura e 
urbanismo enfermagem engenharia 

Civil Medicina odontologia

faculdade Presidente antônio Carlos - 
Porto Nacional (63) 3363-9600 www.itpacporto.com.br 800,00 701,80 771,98 4.510,00 1.257,80

administração Ciências 
Contábeis direito enfermagem engenharia Civil engenharia de Produção farmácia Medicina odontologia sistemas de 

informação

faculdade de Ciências Humanas, 
econômicase da saúde de araguaína (63) 3411-8500 www.itpac.br 456,00 370,00 670,00 694,00 1.079,00 773,00 761,00 4.243,00 1.084,00 514,00

administração direito enfermagem Ciências 
Biológicas engenharia Civil design fisioterapia Psicologia sistemas da informação

univ. do Contestado  (49) 3252-1022 www.unc.br/ 522,40 729,74 674,31 612,00 1.037,40 529,30 787,68 778,08 611,60
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Seja qual for a profissão escolhida pelo 
seu filho, é importante começar a planejar 

e investir desde já!

Veja algumas simulações de Contribuição*

Rentabilidade: 4%
Carregamento médio: 3%

* O valor da renda apresentada acima foi estimado em uma rentabilidade média de reserva de 
4% ao ano. Para efeito dessa simulação foi considerado um carregamento médio de 3% sobre as 
contribuições. O valor mensal é calculado considerando 12 contribuições ao ano para benefício 
de 12 rendas ao ano. Os valores apresentados são apenas estimados, não sendo, portanto, 

garantia desta seguradora.

Renda por prazo certo (60 meses)

Tempo de 
contribuição

em anos

R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00

Única Única Única Única ÚnicaMensal Mensal Mensal Mensal Mensal

15.266,85

15.877,52

16.512,62

17.173,13

17.860,05

18.574,46

19.317,43

20.090,13

20.893,74

21.729,49

22.598,67

23.502,61

24.442,72

25.420,43

26.437,24

27.494,73

28.594,52

29.738,30

98,38

106,47

115,60

126,00

137,93

151,74

167,91

187,08

210,14

238,40

273,81

319,43

380,37

465,81

594,14

808,23

1.236,76

2.522,98

30.533,70

31.755,05

33.025,25

34.346,26

35.720,11

37.148,91

38.634,87

40.180,26

41.787,47

43.458,97

45.197,33

47.005,23

48.885,43

50.840,85

52.874,49

54.989,47

57.189,04

59.476,61

196,76

212,93

231,21

252,00

275,86

303,48

335,82

374,15

420,28

476,81

547,63

638,87

760,74

931,62

1.188,27

1.616,47

2.473,51

5.045,97

45.800,55

47.632,57

49.537,87

51.519,39

53.580,16

55.723,37

57.952,30

60.270,40

62.681,21

65.188,46

67.796,00

70.507,84

73.328,15

76.261,28

79.311,73

82.484,20

85.783,57

89.214,91

295,14

319,40

346,81

378,00

413,79

455,22

503,73

561,23

630,42

715,21

821,44

958,30

1.141,11

1.397,43

1.782,41

2.424,70

3.710,27

7.568,95

61.067,40

63.510,09

66.050,50

68.692,52

71.440,22

74.297,83

77.269,74

80.360,53

83.574,95

86.917,95

90.394,66

94.010,45

97.770,87

101.681,70

105.748,97

109.978,93

114.378,09

118.953,21

393,52

425,86

462,41

504,00

551,72

606,97

671,64

748,31

840,57

953,62

1.095,26

1.277,74

1.521,48

1.863,24

2.376,55

3.232,94

4.947,02

10.091,93

76.334,25

79.387,62

82.563,12

85.865,64

89.300,27

92.872,28

96.587,17

100.450,66

104.468,69

108.647,43

112.993,33

117.513,06

122.213,59

127.102,13

132.186,22

137.473,66

142.972,61

148.691,51

491,90

532,33

578,02

630,00

689,64

758,71

839,55

935,38

1.050,71

1.192,02

1.369,07

1.597,17

1.901,85

2.329,05

2.970,69

4.041,17

6.183,78

12.614,91
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Para mais informações ligue:

4002. 0022
para regiões metropolitanas

0800 570 0022
demais Localidades, em dias úteis, das 7h30 às 19h30. 

Se preferir acesse:

bradescoprevidencia.com.br

Veja na tabela a seguir algumas simulações de 
contribuição para quem quer planejar desde já a 

universidade de seu filho. Basta verificar na coluna da 
esquerda qual será o tempo de contribuição e na linha 

superior o valor da mensalidade do curso. Você pode 
optar por contribuição única ou mensal para obter a renda 

necessária pelo prazo de 60 meses.

VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL


