Boas-vindas

Para início de conversa.
Caro(a) Candidato(a)
É com grande satisfação que lhe damos boas-vindas ao Grupo
Campos Salles, uma instituição de ensino com 97 anos de
tradição, comprometida em buscar sempre o que há de mais
moderno e mais avançado em cada área de conhecimento.
Chegou o momento mais importante de sua vida acadêmica,
escolher uma faculdade. Esta não é uma tarefa fácil, pois no
meio de tantas ofertas disponíveis a tomada de decisão
torna-se complicada.
Este é mais um passo em um processo de educação que, mais
do que nunca, tem que ser contínuo e permanente em busca
de novos conhecimentos, fazer novos amigos, crescer
profissionalmente e pessoalmente.
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Para início de conversa.

Reafirmamos nosso compromisso
de
formar
profissionais
capacitados para um mercado de
trabalho altamente competitivo,
tanto do ponto de vista técnico
quanto ético e humanístico,
acreditando
que
a
relação
ensino-aprendizagem
deva
constituir
uma
experiência
estimulante, produtiva e prazerosa.
De agora em diante seu principal
objetivo será o de aprender a
aprender e, é importante que você
queira realmente aprender bem,
porque aprender não é apenas
memorizar um livro ou alguns de
seus tópicos importantes.
Sua meta deverá ser a de
compreender o que está sendo
desenvolvido nas aulas, poder
aplicar à realidade, reelaborar e
sintetizar, assim como relacionar o
novo com o antigo.
Ainda, gostaríamos de lembrar
que estudar nunca foi uma tarefa
fácil. É preciso muita dedicação e perseverança.
Nas disciplinas oferecidas na modalidade a distância, essa tarefa
requer ainda mais comprometimento e determinação, pois é
você quem determina e organiza o seu ritmo de estudo.
Mas, saiba desde já que você nunca estará sozinho nessa
caminhada, pois sempre terá à disposição uma equipe
preparada e pronta a lhe atender no que for preciso e no que se
fizer necessário para alcançar os objetivos do curso em relação à
sua formação.
Neste guia, vamos ajudá-lo a tomar sua decisão de forma
consciente e com objetivos muito claros.
Um forte abraço.

Prof. Carlos Antonio José Oliviero

Diretor Geral e Acadêmico – Faculdades Integradas Campos Salles

Prof. Fabio Cristiano de Moraes

Diretor Geral e Acadêmico – Faculdade Paulista de Comunicação
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Por que estudar na Campos Salles?

Acreditamos que a formação de um profissional do
século XXI não deva ser apenas baseada em
conhecimento e tecnologia, mas sim, na formação de
um profissional com fortes princípios éticos e morais.
Vivemos em uma sociedade onde o mais importante
é chegar primeiro e não chegarmos juntos, estamos
compartilhando a individualidade ao invés da
solidariedade, nossos amigos agora são virtuais.

Antes vivíamos conectados à
Terra, ao vento à água, agora
apenas estamos conectados a
internet.
Pedir licença, por favor, falar
obrigado, dizer olá, prazer em
reunir amigos juntar a turma e
compartilhar experiências está
dando lugar a mensagens
prontas e curtir fotos de
desconhecidos virou moda.
Aqui, na
Campos
Salles,
unimos a tradição com o novo,
um lugar diferente para se
estar, estudar e trabalhar.
Nossos cursos foram pensados
para
uma
formação
do
“homem total” juntando a
tradição de quase 100 anos
com as últimas tendências
pedagógicas.

Metodologias ativas, gameficação, Unidades de
Aprendizagem baseadas em problemas reais, projetos
integradores extensionistas aplicados diretamente na
comunidade ao entorno de nossos campus e uma
avaliação continuada onde as provas convencionais
deixam de ser prioridade, são alguns de nossos
diferenciais.
É hora de reiniciar o jeito de como você vê o mundo,
que ele pode ser igual, mas diferente.
www.cs.edu.br

Áreas e cursos.

Conheça nossas áreas do
conhecimento e cursos.
Atuamos em 5 áreas do conhecimento (Comunicação, Exatas,
Humanas, Negócios e Saúde), são ao todo mais de 35 cursos
para você escolher:

Área de Comunicação:

Área de Exatas:
Análise e desenvolvimento
de sistemas (ADS);
Sistemas de Informação (SI);
Controle de obras;
Engenharia civil;
Engenharia de produção;
Engenharia elétrica;
Engenharia mecânica.

Área de Humanas:

Publicidade e propaganda;
Rádio, TV e Internet;
Relações Públicas.

Área de Negócios:

Arquitetura e urbanismo;
Direito;
Educação Física (Licenciatura);
Pedagogia;
Serviço Social;
Teologia.

Área da Saúde:
Medicina Veterinária;
Psicologia;
Biomedicina;
Educação física (Bacharelado);
Fisioterapia;
Gestão hospitalar.

Administração;
Ciências contábeis;
Gestão comercial;
Gestão financeira;
Gestão em recursos
humanos;
Logística;
Marketing (presencial e EaD).

Primeira licenciatura e
Formação Pedagógica
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AVA e Portal de Aluno.
AVA - Ambiente Virtual de Apredizado.

O AVA te dá todo o suporte
necessário para que as atividades
acadêmicas se desenvolvam.
Vídeos, textos, infográficos, tudo
isso ajuda a responder perguntas,
certo? Isso acontece porque já
aprendemos a aprender
virtualmente.
Já não dissociamos tanto o que se
aprende em suportes físicos do
que somos capazes de encontrar
na internet.
O AVA organiza as informações do
seu curso e é onde boa parte das
atividades se desenvolve. Seja em
relação aos conteúdos, avaliações,
módulos ou mesmo debates, há
espaços virtuais organizados
especificamente para este fim.

SOU.CS

A Área do Aluno FICS (SOU.CS) é
um espaço interativo e dinâmico
onde todos os alunos podem se
informar e expor suas ideias,
materiais de apoio, cursos online,
enquetes e links rápidos, emissão
de boletos (1a e 2a via), emissão de
certificados, inscrição em eventos,
dentre outras ferramentas.

Então,
deixe
fluir
a
imaginação, permita que as
ideias floresçam e pensem
grande, porque aqui na
Campos Salles, você pode
TUDO e nós acreditamos e
investimos no que temos de
melhor: VOCÊ.
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Estrutura e Aulas.

Nossa missão é atuar, cada vez
mais,
com
empatia,
responsabilidade e amorosidade,
entendendo e acolhendo nossos
alunos
com
um
todo,
reconhecendo-os
coletiva
e
individualmente, observando as
necessidades,
limitações
e
aptidões que cada um carrega,
na essência. Pensando nisso,
fizemos uma pesquisa intensa
sobre
como
ofertar
maior
qualidade de vida para os nossos
alunos,
durante
esta
fase
universitária e descobrimos que:

▶ O tempo da aula é mais
produtivo se não ultrapassar 80
minutos em cada ciclo.
▶Pesquisas
demonstram
que
alunos
que
são
ativos
na
aprendizagem e colaboram em
grupo têm rendimento acadêmico
superior daqueles que têm uma
posição passiva.
As aulas são realizadas em dois blocos de 75 minutos com 20
minutos de intervalo.
A aula começara às 19:10h e terminará às 22h, para os alunos do
período noturno. Já, no período matutino, começará às 08:10h e
terminará às 11h
O que isto significa? Melhora no desempenho do aprendizado, mais
tempo para estudar e realizar as tarefas aplicadas em sala de aula,
mais oportunidades de desenvolvimento prático e, claro, aulas mais
dinâmicas, interessantes e bem menos cansativas que o habitual.
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Estrutura e Aulas.

NEI - Núcleo de
Empreendedorismo e
Inovação.

O

NEI

funciona

como

um

Coworking para os nossos
alunos.
Neste
espaço,
serão
desenvolvidos projetos voltados
para a solução de problemas e
atuação
nas
indústrias
conveniadas da CIESP, nossa
grande parceira neste projeto.
Bacana, não é?
O NEI acontece numa sala
maneiríssima,
preparada
especialmente para os nossos
alunos, com o que há de melhor
em infraestrutura, tecnologia e,
claro, estética, porque trabalhar
em um espaço bonito e
aconchegante também faz toda
a diferença!
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Estrutura e Aulas.

OFFICE 365
A Campos Salles possui uma
parceria
com
a
Microsoft,
oferecerendo a seus estudantes e
docentes, acesso gratuito à solução
completa do Office 365, que inclui o
Office Online (Word, PowerPoint,
Excel
e
OneNote),
1
TB
de
armazenamento no OneDrive, o
Yammer e sites do SharePoint.

Como estudante da FICS, você pode utilizar a ferramenta em até
cinco dispositivos, como smartphones e tablets.
Dessa forma, você pode acessar os programas em qualquer lugar
e a qualquer momento, por meio da computação em nuvem,
facilitando seus estudos e aumentando sua produtividade.
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Estrutura e Aulas
Qualificação do corpo docente

A Campos Salles investiu, nos
últimos anos, mais de R$ 1
contratação
de
milhão na
professores altamente qualificados,
para integrar o nosso corpo
docente.

E tem mais!
Investimos,
também,
na
capacitação dos professores da
casa, com a aquisição do curso de

Pós-Graduação
Metodologias

em

Ativas,

para
possibilitar aos nossos docentes
um novo olhar para o ensino.
Nós

vestimos a camisa da
Educação e acreditamos, há 95
anos, que esta é a mais poderosa
ferramenta para mudar a vida das
pessoas.

Pelo 5º consecutivo, uma Faculdade socialmente responsável

Mudanças que acontecem
não só pela boa atuação em
sala de aula como pelos
exemplos e oportunidades
ofertados pela instituição.
Tamanha responsabilidade
social, garantiu à Campos
Salles, pelo 5º ano

consecutivo, o selo: "Instituição
Socialmente
Responsável",
emitido
pela
ABMES - Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Superior.
É orgulho que fala, né?
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Estrutura e Aulas.

Projetos Integradores
Nas estruturas curriculares dos cursos de graduação
da Campos Salles se desenvolve a partir de uma
atividade
acadêmica
denominada
Projeto
Integrador, que integra a teoria e a prática no
processo de formação. Assim, você saberá onde e
como aplicar cada conhecimento.

A execução do Projeto
Integrador irá de preparar
para a autoaprendizagem e
tem como uma de suas
bases a conexão entre os
conteúdos trabalhados nas
disciplinas e as demandas
reais da sociedade. Nosso
ensino tem a missão de
fazer sentido na sua vida.

Sistema de avaliação
A cada semestre você terá
três
avaliações,
denominadas por P1, P2 e
multidisciplinar
cujo
conteúdo é definido em
cada plano de ensino da
disciplina apresentado e
discutido com o aluno
durante a primeira semana
de aula, obedecendo os
seguintes
critérios
de
avaliação:
Prova P1

Prova P2

Elaborada pelo professor cuja
pontuação deverá seguir as regras
estabelecidas no plano de ensino.
A data de realização da prova é definida
pelo Calendário Acadêmico;

Elaborada pelo professor cuja
pontuação deverá seguir as regras
estabelecidas no plano de ensino.
A data de realização da prova é
definida pelo calendário acadêmico;

Outros instrumentos
avaliativos:

Outros instrumentos
avaliativos:

seminários, exercícios, trabalhos etc,
cuja pontuação deverá seguir as regras
estabelecidas no plano de ensino;

seminários, exercícios, trabalhos etc,
cuja pontuação deverá seguir as regras
estabelecidas no plano de ensino;

www.cs.edu.br

Área de
Comunicação:

Área de Comunição:
O estudante da área de comunicação deve estar
sempre
bem-informado,
ser
criativo,
comunicativo, saber ouvir as pessoas com
atenção e ser curioso com os fatos ao seu redor.
A habilidade para se expressar é um fator
determinante para o profissional de sucesso
nesta área, portanto, é essencial que o estudante
tenha uma capacidade de análise, interpretação
e crítica, para que possa transmitir com clareza
as informações ao seu público-alvo.
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Área de Comunicação:

Publicidade e propaganda:
Ao fazer o curso de Publicidade e Propaganda o aluno estuda
disciplinas como computação gráfica, criação, fotografia,
redação publicitária, bem como política, área comercial e
institucional. Além disso, o aluno tem aulas de administração e
economia.

Campus:
Paulista

Graduação:
Bacharelado

Duração:
7 semestres

Período:
Matutino e
noturno

Relações Públicas:
Ao fazer o curso de Relações Públicas o aluno aprende sobre
organização de eventos, política de comunicação e estudos de
mídia. Há ainda aulas mais teóricas de administração,
economia, marketing e pesquisas de opinião pública. Em
diversas instituições o curso é uma habilitação da graduação
em Comunicação Social.

Campus:
Paulista

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres
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Período:
Matutino e
noturno

Área de Comunicação:

Rádio, TV e Internet:
A grade curricular do curso de Rádio e TV mescla conteúdos
práticos com disciplinas teóricas como antropologia cultural,
estudos culturais, história da arte, legislação e direitos de
imagem, e teorias clássicas da comunicação. Essas são
algumas das matérias que dão o embasamento teórico para o
futuro profissional de Rádio e TV.
A parte prática do curso de Rádio e TV fica por conta das
disciplinas mais específicas como animações, vinhetas e
efeitos, captação e edição de áudio, sonoplastia, edição de
imagens, locução e apresentação, produção para TV,
fotografia, documentário, estrutura de roteiros, dentre outras.

Campus:
Paulista

Graduação:
Bacharelado

Duração:
7 semestres
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Período:
Matutino e
noturno

Área de
Exatas:
Área de Exatas:

A principal característica dos profissionais dessa
área é ter raciocínio lógico e estratégico, gostar
de resolver problemas desafiadores e ter muita
afinidade com a matemática e a física.
Estar sempre atualizado e antenado nas
inovações tecnológicas é fundamental para o
sucesso na carreira, já que os cursos na área de
exatas possuem como objetivo contribuir para o
progresso e desenvolver novas tecnologias.
As profissões mais procuradas nessa área são as
engenharias, sistemas de Informação, ciência da
computação e análise e desenvolvimento de
sistemas.
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Área de Exatas:

Análise e desenvolvimento de sistemas (ADS):
O analista de sistemas desenvolve, analisa, projeta,
implementa, atualiza e mantém sistemas de informação. Além
disso, ele pode gerenciar equipes de desenvolvimento e
diagnosticar problemas, bem como propor melhorias nos
sistemas computacionais.
Este profissional ainda aplica recursos computacionais
(hardware e software) e produz softwares utilizando métodos e
técnicas adequadas.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
5 semestres

Período:
Noturno

Sistemas de Informação (SI):
O profissional de sistemas de informação tem como função
administrar o fluxo de informações que circulam na rede de
computadores, dentro e fora de uma empresa.
Além de desenvolver o processamento, os sistemas de
armazenamento e de recuperação de dados, ele ainda
disponibiliza este material aos usuários da rede, criando,
adaptando e instalando programas para facilitar e organizar
essa consulta. Este profissional ainda pode montar e gerenciar
banco de dados e desenhar páginas de sites.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Área de Exatas:

Controle de obras:
É responsável por executar e controlar projetos de diversos
tipos de obras, como construção de edifícios, barragens,
estradas e aeroportos.
O tecnólogo acompanha, monitora e fiscaliza o andamento
de uma obra, assim como o cumprimento das exigências de
qualidade e segurança do empreendimento. Atua no
planejamento e na gestão do canteiro de obras, definindo os
locais de trabalho, determinando a quantidade dos materiais
utilizados e administrando os recursos humanos. Pode ainda
elaborar orçamentos.
Também trabalha no controle de qualidade de produto nas
indústrias de materiais de construção, como aço, cerâmica,
gesso etc.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
5 semestres
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Período:
Noturno

Área de Exatas:

Engenharia civil:
Capaz de aplicar conhecimentos específicos de forma prática
com o intuito de produzir novas utilidades, o engenheiro
estuda o problema, planeja uma solução, verifica a viabilidade
econômica e técnica, e coordena o desenvolvimento ou até
mesmo a produção.
A área de Engenharia Civil está ligada com as Ciências Exatas.
A Engenharia Civil é a responsável por projetar e executar
obras, bem como acompanhar as etapas da construção ou
reforma. Além disso, o engenheiro civil também pode
especificar redes de instalações elétricas, hidráulicas e
saneamento.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Exatas:

Engenharia de produção:
O profissional de Engenharia de Produção se faz necessário
em quase todos os setores. Ele pode gerenciar os recursos
financeiros, humanos e materiais de uma empresa, bem como
associar seus conhecimentos de engenharia com as técnicas
de administração e economia.
Também é papel do engenheiro de produção planejar as
linhas de produção e controlar os sistemas de abastecimento,
bem como a qualidade do produto.
Ele ainda é o responsável pela produtividade e rentabilidade
dos sistemas e pela gestão dos custos dos processos de
produção.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres

Período:
Noturno

Engenharia elétrica:
O engenheiro elétrico é o profissional encarregado de projetar
e desenvolver componentes, equipamentos e sistemas
eletroeletrônicos empregados em sistemas de geração,
transmissão e distribuição de eletricidade.
O profissional graduado em Engenharia Elétrica domina tudo
relacionado a materiais eletroeletrônicos, sistemas de medição
e de controle, podendo ainda trabalhar com projetos e
manutenção de circuitos ligados à eletrônica digital.
Ainda é possível trabalhar no setor industrial realizando
estudos de viabilidade técnico-econômica, bem como em
estabelecimentos do setor do comércio e na construção civil
emitindo laudos e pareceres técnicos.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Exatas:

Engenharia mecânica:
O profissional de engenharia mecânica é o responsável por
desenvolver, projetar e supervisionar a produção de máquinas,
equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento e de
refrigeração, bem como ferramentas específicas da indústria
mecânica.
Ele também realiza a escolha e dimensiona o material a ser
utilizado, faz os moldes das peças, cria protótipos e testa os
produtos.
É comum o engenheiro mecânico trabalhar com engenheiros
eletricistas, de materiais, de produção e de automação e
controle.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de
Humanas:

Área de Humanas:

As pessoas que seguem as carreiras
profissionais da área de humanas têm como
rotina longas horas de leitura e reflexão sobre a
sociedade e relação dela com o mundo.
Mesmo com uma diversidade de preferências
culturais, condutas religiosas e orientações
políticas, esses estudiosos costumam ser
questionadores, dominam bem a língua escrita
e falada e possuem senso crítico para analisar os
fatos dos pontos de vista histórico, cultural e
social.
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Área de Humanas:

Arquitetura e urbanismo:
O profissional de arquitetura é o responsável por organizar
espaços (externos e internos) para que eles sigam os critérios
de estética, conforto e funcionalidade.
Além de fazer a planta e determinar quais serão os materiais
utilizados na obra, tanto para construção quanto reformar, o
arquiteto também considera os impactos ambientais que a
construção pode causar.
Ele trabalha ao lado de engenheiros, acompanhando a
construção e gerenciando os custos e a mão de obra. No caso
de ambientes internos, o arquiteto faz o planejamento da
reforma, bem como determina a disposição dos móveis e as
cores que são utilizadas nas paredes. Já o arquiteto urbanista
planeja e organiza o crescimento de cidades e bairros.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Humanas:

Direito:
Uma das carreiras mais tradicionais, o Direito é uma ciência que
aplica as normas jurídicas vigentes em um País, com o objetivo
de organizar as relações entre indivíduos e grupos na
sociedade. É possível escolher entre duas áreas: atuar como
advogado ou seguir na carreira jurídica.
Para atuar como advogado é preciso ser aprovado no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e para quem quer ser
juiz, promotor ou delegado de polícia, é preciso prestar
concurso público.
Há diversas áreas de atuação, tanto em órgãos públicos quando
iniciativas privadas, e profissionais especializados nos setores
de Compliance, tributos, trabalhista, recuperação judicial e de
crédito, tecnologia da informação e imobiliário. Propriedade
intelectual e ambiental estão com maior procura no mercado
de trabalho. Isso também vale para profissionais especializados
em direito internacional. Já na carreira pública, o destaque é a
área de defensoria.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Humanas:

Educação Física (Licenciatura):
O professor de Educação Física não precisa obrigatoriamente
ser um atleta em todos as modalidades esportivas, mas é
preciso conhecer a fundo as habilidades motoras de sua
prática de ensino e principalmente os limites dos seus alunos.
Saber ensinar e gostar de interagir com pessoas são aspectos
fundamentais, já que além da questão física, outros fatores
como psicológico e sociocultural estão inseridos na profissão.
Uma boa didática de ensino é importante para qualquer
docente.

Campus:
Lapa

Graduação:
Licenciatura

Duração:
8 semestres

Período:
Noturno

Pedagogia:
O profissional de Pedagogia entende os princípios e métodos
de ensino e administração de instituições de ensino.
O pedagogo pode atuar em dois campos: a administração e a
docência - é possível gerenciar e supervisionar o sistema de
ensino e orientar professores e alunos em relação às aulas.
O formando em pedagogia pode atuar em diversas áreas
relacionadas ao processo de Educação. Assim, a área de
atuação é ampla e vasta.

Campus:
Lapa

Graduação:
Licenciatura

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Área de Humanas:

Serviço Social:
O assistente social é responsável pelo planejamento e
execução de políticas públicas e de programas sociais que
visam o bem-estar e a integração das pessoas na sociedade.
Ainda pode atuar em ações para melhorar as condições de
vida de crianças, adolescentes e adultos.
Além de criar campanhas de alimentação, saúde, educação e
recreação, este profissional planeja projetos assistenciais e
propõe ações em penitenciárias e abrigos para menores.
Para atuar como assistente social é preciso ter inscrição no
Conselho Regional de Serviço Social.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres

Período:
Noturno

Teologia:
O profissional de Teologia atua com o estudo das religiões,
analisando a influência dela na sociedade. Além disso, o
teólogo pesquisa a história, as tradições religiosas, os textos
sagrados, as doutrinas e dogmas das mais diversas religiões.
O teólogo pode seguir tanto o caminho religioso quanto o de
pesquisador ou assessor de grupo religiosos e ecumênicos.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Área de
Negócios:
Área de Negócios:

Trata-se de uma das áreas mais concorridas do
mercado, englobando os profissionais de
Administração, Economia, Contabilidade, entre
outros como marketing, recursos humanos,
gestão comercial e financeira, logística etc.
Uma
das
principais
características
dos
profissionais desta área é a de ser um
empreendedor, seja para si próprio ou para a
empresa que trabalha.
Não dá para imaginar pessoas acomodadas, é
preciso estar sempre se reinventando.
É necessário ser flexível, ter facilidade para se
adaptar a ambientes e aos estilos das pessoas.
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Área de Negócios:

Administração:
Com foco principal em planejar, organizar e gerenciar, o
profissional formado em Administração tem como objetivo
elaborar estratégias para melhorar o desempenho da
empresa, aumentando o lucro, evitando desperdícios e
reduzindo os custos.
O mercado profissional é amplo, uma vez que o administrador
pode trabalhar em empresas privadas, órgãos públicos e no
terceiro setor. Além disso, pode atuar prestando consultorias
ou ter o seu próprio negócio.

Campus:
Lapa e
Paulista

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres

Período:
Noturno

Ciências contábeis:
O profissional de Ciências Contábeis é quem coordena e
controla os registros de compras, vendas, investimentos e
aplicações de uma empresa, ou seja, é o responsável pelas
contas da companhia, verificando o registro e o controle das
receitas, bem como as despesas e os lucros. Além disso, nas
empresas este profissional pode trabalhar na área tributária,
financeira, no RH ou na perícia contábil.
Ele ainda pode optar por atuar em escritórios de contabilidade
ou abrir o seu próprio negócio.

Campus:
Lapa

Graduação:
Licenciatura

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Área de Negócios:

Gestão comercial:
O objetivo da Gestão Comercial é aumentar a qualidade,
produtividade e competitividade de empresas de diversos
setores, tais como serviços, varejo e atacado.
O profissional de Gestão Comercial pode ser responsável pelo
planejamento financeiro, econômico e tributário das
organizações, cuidar da imagem da empresa no mercado,
definir estratégias de venda de produtos e serviços, controlar o
padrão de qualidade e informações gerenciais e comerciais,
entre outras atividades.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
4 semestres

Período:
Noturno

Gestão financeira:
Uma das principais áreas de uma empresa, o profissional
responsável pela Gestão Financeira administra o dinheiro, os
investimentos, os riscos financeiros e o relacionamento com
investidores.
Além disso, ele também pode realizar, dependendo do
tamanho e dos negócios da empresa, cotações de taxa de
câmbio, alterações de taxa de juros, divisas estrangeiras, entre
outras operações.
A área Financeira de uma empresa precisa ser organizada e
funcionar com qualidade. Ela também deve contar com
pessoas de total confiança e que tenham ética e compromisso
nas suas atividades.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
4 semestres
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Período:
Noturno

Área de Negócios:

Gestão em recursos humanos:
Por termos uma legislação trabalhista complexa, isso reforça a
demanda por profissionais tecnólogos e especialistas em
áreas como folha de pagamentos, cargos e salários,
relacionamento com sindicatos, entre outras.
Os principais empregadores são as grandes empresas e
escritórios de consultorias, mas micro, pequenas e médias
empresas também contratam esse profissional.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
4 semestres

Período:
Noturno

Logística:
O profissional de Gestão Logística é responsável por
administrar os materiais e recursos do cotidiano de uma
empresa dos mais variados setores da economia, sempre com
o objetivo de otimizar o uso dos espaços e reduzir o tempo e o
custo de cada processo.
Além disso, o profissional graduado em Gestão Logística
trabalha no controle de todo o estoque e a armazenagem de
matéria prima e do produto final. Ele cuida do planejamento
em relação a movimentação interna e a distribuição entre
fábricas, centros de distribuição e varejo.
Ainda é possível trabalhar com gestão logística em canais de
distribuição, indústrias, portos e aeroportos, grandes
comércios, órgãos do governo ou empresas terceirizadas.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
4 semestres
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Período:
Noturno

Área de Negócios:

Marketing (presencial e EaD):
O profissional de marketing é o responsável por aumentar as
vendas em uma empresa, detectando e aproveitando as
oportunidades do mercado, chamando a atenção do
consumidor e atendendo às necessidades do cliente.
Ele também pode atuar com pesquisa de mercado e coletar e
analisar dados sobre o perfil do consumidor e o ambiente
socioeconômico.
É possível trabalhar no marketing de grandes empresas ou em
institutos de pesquisa e órgãos públicos.

Campus:
Lapa

Graduação:
Tecnólogo

Duração:
4 semestres
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Período:
Noturno

Área de
Saúde:
Área de Saúde:

Ter um bom relacionamento interpessoal, ou
seja, saber ouvir e conversar com o próximo,
prezar pelo respeito e ter habilidade para lidar
com diferentes pessoas é essencial para os
profissionais desta área.
Além disso, é importante ter boa comunicação
para se expressar com clareza e poder explicar
procedimentos aos seus pacientes de maneira
confiante e tranquila.
Para propiciar um acolhimento e auxílio
adequado às necessidades de cada indivíduo, é
fundamental que o profissional tenha empatia,
paciência e raciocínio humanizado, além do
gosto pelo estudo, pesquisa e leitura constante.
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Área de Saúde:

Medicina Veterinária:
Responsável pela saúde, alimentação e reprodução de
rebanhos, o médico veterinário também dá assistência clínica
e cirúrgica para animais domésticos e silvestres. Também é
possível trabalhar na produção de alimentos de origem
animal, verificando as normas de higiene com o objetivo de
evitar a emissão de doenças para o ser humano.
Este profissional atua ainda em empresas que utilizam
matéria-prima de origem animal, fazendo o controle, ou
trabalhando na venda de alimentos, de remédios ou aplicando
vacinas.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Saúde:

Psicologia:
O profissional de psicologia estuda os fenômenos psíquicos e
comportamentais do ser humano por meio da análise das
emoções, ideias e valores.
Ele ainda faz diagnósticos, previne doenças
distúrbios emocionais e de personalidade.

mentais,

O psicólogo pode atuar em consultórios, hospitais e
instituições de saúde, observando e analisando as atitudes dos
pacientes, bem como seus sentimentos e mecanismos
mentais com o objetivo de ajudá-lo na identificação das
causas dos problemas e revendo comportamentos
inadequados.
Também é possível atuar em escolas, colaborando na
orientação educacional. Para atuar como psicólogo é
necessário ter registro no Conselho Regional de Psicologia.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres
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Período:
Noturno

Área de Saúde:

Biomedicina:
O profissional de Biomedicina ou Ciências Biológicas atua com
pesquisa na área da saúde, tanto humana quanto animal ou
das plantas.
É papel do biomédico identificar, classificar e estudar os
microrganismos que causam doenças, bem como pesquisar
novos medicamentos e vacinas. Também é função do
profissional fazer exames e analisar os resultados.
Quem faz Biomedicina pode atuar em hospitais, laboratórios
ou indústrias farmacêuticas. Se optar pelo setor criminal, é
possível trabalhar na solução de crimes a partir de vestígios
deixado em cena - neste caso ele atua com bioquímicos,
biólogos, médicos e farmacêuticos.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres

Período:
Noturno

Educação física (Bacharelado):
O profissional de Educação Física promove a saúde e a
capacidade física por meio de atividades corporais, bem como
organiza e supervisiona programas de exercícios físicos.
Este profissional também pode auxiliar na preparação de
atletas de diversas modalidades e trabalhar com grupos,
escolas, clubes, ONGs e academias.
É preciso o registro no Conselho Regional de Educação Física
(CREF) do estado para exercer a profissão. Já para dar aulas em
escolas, é necessário ainda o diploma de licenciatura.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Área de Saúde:

Fisioterapia:
O profissional de fisioterapia é o responsável pelo tratamento
e prevenção dos problemas relacionados ao movimento e
funções do corpo humano.
Além de diagnosticar, ele pode tratar alterações genéticas,
doenças adquiridas, acidentes e vícios de postura.
O fisioterapeuta ainda ajuda na recuperação de pessoas que
sofreram acidentes ou que possuem algum distúrbio
neurológico, cardíaco ou respiratório. Ele pode tratar de
crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência mental ou
física.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
10 semestres

Período:
Noturno

Gestão hospitalar:
A gestão hospitalar, ou administração hospitalar, envolve o
gerenciamento de sistemas da saúde, seus processos, pessoas,
materiais e equipamentos. A função inclui também o
planejamento e controle de compras e custos, a supervisão de
contratos e convênios, o diagnóstico e solução de problemas
técnico-administrativos e o desenvolvimento, inovação e
aplicação de processos nessas unidades. O gestor da saúde
pode trabalhar em instituições de saúde públicas e privadas,
bem como empreender e gerenciar seu próprio negócio na
área.

Campus:
Lapa

Graduação:
Bacharelado

Duração:
8 semestres
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Período:
Noturno

Primeira
Licenciatura:

Primeira Licenciatura:
Ter um bom relacionamento interpessoal, ou seja, saber ouvir e
conversar com o próximo, prezar pelo respeito e ter habilidade
para lidar com diferentes pessoas é essencial para os
profissionais desta área.
Além disso, é importante ter boa comunicação para se
expressar com clareza e poder explicar procedimentos aos seus
pacientes de maneira confiante e tranquila.
Para propiciar um acolhimento e auxílio adequado às
necessidades de cada indivíduo, é fundamental que o
profissional tenha empatia, paciência e raciocínio humanizado,
além do gosto pelo estudo, pesquisa e leitura constante

www.cs.edu.br

Formação
Pedagógica:

Formação Pedagógica:
Se você já tem um diploma de graduação, porém tem vontade
de se tornar professor, o Curso de Formação Pedagógica é ideal
para você.
O Curso de Formação Pedagógica, ministrado na FICS, tem por
objetivo formar o estudante para o trabalho docente, por meio
do domínio da natureza do conhecimento científico específico,
sua produção e difusão, além de promover formação teórica e
prática, com vistas à formação do profissional participativo na
sociedade, preparado para ministrar aulas na Educação Básica.
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Estrutura e Aulas.

Programa
de Nivelamento
A
Faculdades
Integradas
Campos Salles possui um
Programa
de
Nivelamento
Acadêmico, ofertando cursos de
Nivelamento
em
Língua
Portuguesa e Matemática, que
podem ser freqüentados pelos
acadêmicos ao longo de todo o
curso e tem por finalidade a
possibilidade de suprir carências
em sua formação acadêmica
anteriores ao ingresso no ensino
superior.

Este processo tem por objetivo identificar e minimizar as
lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior,
promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo
condições para aprendizagens significativas na Educação
Superior.

Nivelamento em Língua Portuguesa:
Que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em
ampliar
conhecimentos
básicos
de
Língua
Portuguesa; desenvolver habilidades conceituais na
área de Língua Portuguesa; qualificar os acadêmicos
ingressantes para melhor aproveitamento em seus
cursos, a fim de reduzir a evasão.

Nivelamento em Matemática:
Que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em
ampliar conhecimentos básicos de Matemática;
desenvolver habilidades conceituais na área
matemática;

www.cs.edu.br

