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Cursos de graduação a distância
Veja a seguir todas as informações sobre os cursos de graduação a distância disponíveis no Projeção EAD

Administração

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

A PROFISSÃO
A profissão do administrador é importante em todas as áreas de atuação. Pela sua necessidade, em todas as empresas é 
imprescindível a presença desse profissional. É o profissional responsável pela articulação de elementos organizacionais 
internos e externos, mediante criação, manutenção e desenvolvimento de estruturas que possibilitem, por meio do 
gerenciamento estratégico, o progresso da organização.

A CARREIRA
É vasta a quantidade de oportunidades que o administrador pode ter como opção. Esse profissional poderá atuar em 
diversas áreas, não só em administração de empresas, como também, em administração hospitalar, hoteleira, em 
área educacional, esportiva, financeira, recursos humanos, administração pública, vendas, entre outras. Além disso, o 
profissional de administração pode ocupar vários cargos, tais como: gerentes, analistas, supervisores e até presidentes.

A PROFISSÃO
O curso de Ciências Contábeis tem por objeto de estudo o patrimônio da empresa (suas receitas e despesas) buscando 
melhor aproveitamento dos recursos financeiros, variações nos aspectos quantitativos e qualitativos. O profissional da 
área de contabilidade gerencia as contas da empresa, planeja, coordena e controla todas as suas atividades financeiras. 
Por isso ele tem que ter uma visão ampla dos negócios para fins de uma oportuna aplicação.

A CARREIRA
A carreira de contabilista está em alta. O setor público é um segmento que está bastante aquecido, há uma tendência de 
que cada vez mais os órgãos públicos contratem esse profissional para melhorar os processos de contabilidade pública. É 
importante salientar que existem poucos profissionais que se dedicam à pesquisa e à docência, o que mantém em alta a 
procura por contabilistas que queiram se dedicar à carreira acadêmica. Nas capitais, as maiores oportunidades e salários 
estão nas grandes e médias empresas, incluindo instituições financeiras e multinacionais. O contador ainda pode optar 
por carreira autônoma, com boas perspectivas em todo país.

Habilitação:
Bacharelado

Duração: 
8 semestres (4 anos)

Habilitação:
Bacharelado

Duração: 
8 semestres (4 anos)

Habilitação:
Licenciatura

Duração: 
8 semestres (4 anos)Computação

A PROFISSÃO
Esta licenciatura forma o professor que leciona informática nos ensinos Fundamental, Médio, profissionalizante ou em 
cursos livres e de treinamento de técnicos. O graduado também pode trabalhar no planejamento e na implementação do 
projeto pedagógico de cursos de informática. Entre suas funções estão desenvolver e executar atividades com os alunos, 
decidindo os softwares que serão usados e a metodologia a ser empregada.

A CARREIRA
Aonde atua o Licenciado em Computação:

•  Consultoria, orienta empresas e escolas na implantação de projetos pedagógicos para cursos de informática.
•  Desenvolvimento de softwares, projeta e desenvolve programas educacionais.
•  Ensino, leciona a disciplina de informática em instituições de ensinos Fundamental e Médio.
•  Treinamento, desenvolve a capacitação de equipes para o uso de softwares.



Pedagogia

A PROFISSÃO
Entre as disciplinas do currículo básico, o aluno terá contato com sociologia, história, psicologia, legislação, administração 
escolar, português e psicopedagogia. O pedagogo lida com a educação e, justamente por isso, sua atuação exerce grande 
impacto, daí sua responsabilidade. Embora poucos saibam o graduado em pedagogia é o único profissional habilitado a 
preparar, administrar  e avaliar currículos, orçamentos e programas escolares.

A CARREIRA
Dentre as atividades do pedagogo destaca-se a administração escolar, onde realizam estudos e pesquisas nas áreas 
pertinentes á educação e coordenação de cursos têm como responsabilidade o planejamento, orientação e coordenação 
de atividades técnico-pedagógicas e administrativas. O pedagogo atua também na supervisão de ensino em empresas, 
na área de Recursos Humanos (organização e coordenação de cursos).

Habilitação:
Licenciatura / Segunda Licenciatura (2 anos)

Duração: 
8 semestres (4 anos)

Habilitação:
Licenciatura

Duração: 
8 semestres (4 anos)Educação Física

A PROFISSÃO
A Educação Física é uma área de conhecimento que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, nas 
perspectivas da promoção, prevenção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, 
do rendimento físico e esportivo, do lazer, da gestão de iniciativas relacionadas às atividades físicas, recreativas e esportivas.
O curso de licenciatura em Educação Física do UniProjeção asseguram uma formação generalista, humanista e crítica, 
qualificadora da intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética. 
O curso de licenciatura terá o objetivo de formar professores com altas competências e habilidades de atuação na Educação 
Física Escolar voltado para o desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo com promoção da qualidade de vida.

A CARREIRA
O profissional de Educação Física tem por objetivo promover a saúde por meio da prática de atividades e exercícios 
físicos. Sendo assim sua atuação abrange áreas como: educação física escolar, educação física adaptada, educação 
física hospitalar, treinamento físico e esportivo, organização e arbitragem de torneios esportivos, organização de eventos, 
recreação e lazer, personal training, ginástica laboral, elaboração de programas de treinamento para grupos especiais e 
portadores de lesões osteomioarticulares. O curso de Educação Física possui uma ampla área de especialização para 
atuação em locais diversificados.

Tecnologia em Análise  
e Desenvolvimento 
de Sistemas

A PROFISSÃO
A profissão do administrador é importante em todas as áreas de atuação. Pela sua necessidade, em todas as empresas 
é Decorrente da informatização nas empresas modernas, o profissional analista e desenvolvedor de sistemas possui um 
amplo mercado de trabalho, seja nas empresas privadas ou públicas, no desenvolvimento local de programas, ou seja, 
em “software houses”, onde o produto é o software.

A CARREIRA
O profissional poderá atuar em empresas produtoras de software, denominadas software house e system house, em 
órgãos públicos e em organismos internacionais.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
5 semestres (2,5 anos )



Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
5 semestres (2,5 anos )Tecnologia em Estética 

e Cosmética
A PROFISSÃO
Este tecnólogo é um especialista em beleza, associada a saúde e bem-estar. Presta serviço tanto para homens quanto 
para mulheres. Aplica produtos cosméticos e emprega técnicas de manipulação e aparelhos em atividades como limpeza 
da pele, depilação, hidratação, massagem para contorno corporal e bronzeamento artificial. Pode atuar em consultórios 
de dermatologia e cirurgia plástica, em parceria com o médico, em tratamentos preventivos ou acompanhamento no 
período pós-cirúrgico. Você pode ingressar na carreira como tecnólogo.

A CARREIRA
O profissional em Estética e beleza atua em:
•   Consultoria, atua como consultor de empresas de cosméticos e de equipamentos para o ramo da estética ou como 

consultor de imagem pessoal.

•  Estética corporal, aplica tratamentos (com cremes ou aparelhos) que visem a melhorar o contorno corporal.

•  Estética facial, emprega tratamentos e técnicas para prevenir o envelhecimento precoce, amenizar manchas e rugas no rosto.

•    Estética pré e pós-cirúrgica, atua em parceria com o médico e aplicar técnicas e tratamentos para amenizar os 
desconfortos de intervenções cirúrgicas.

•   Maquiagem profissional, faz maquiagem artística para cinema, televisão, teatro, desfiles de moda e ensaios fotográficos

•  Trabalhar com pinturas corporais artísticas, embelezamento do olhar, maquiagem feita por aerógrafo.

•  Massagem corporal, realiza massagem, como drenagem linfática e massagem modeladora, para promover a beleza.

•  Podologia, examina, diagnostica e trata de doenças nos pés. Também é responsável por técnicas de prevenção.

•  Terapia capilar, trata do couro cabeludo e fios, além de prevenir a calvície.

•   Visagismo, cria uma imagem pessoal adequada à personalidade do indivíduo, analisando os componentes de cada 
rosto, como maquiagem e penteado.

Tecnologia em Gestão Ambiental

A PROFISSÃO
O bacharel desta área entende da relação entre o homem e o meio ambiente. Sua função principal é garantir o uso 
racional de recursos naturais, de modo a preservar a biodiversidade. Ele pode trabalhar tanto na cidade quanto no campo, 
ou em áreas florestais degradadas. Desenvolve e implementa programas de reciclagem e educação ambiental. Analisa 
o impacto das atividades humanas sobre o solo, a água e o ar e orienta a exploração dos recursos por técnicas menos 
danosas ao ambiente. Trabalha em consultorias ambientais, propriedades rurais, ONGs, órgãos públicos e institutos de 
pesquisa. É possível ingressar na carreira como tecnólogo.

A CARREIRA
Ecologia tem base forte em Biologia, diferentemente de Engenharia Ambiental e de Gestão Ambiental, mais voltadas para 
cálculo e administração, respectivamente. O ecólogo lida com a inter-relação dos seres vivos e do meio físico. Já o gestor 
ambiental desenvolve e executa projetos que visam à preservação do meio ambiente. E o engenheiro ambiental cria e 
aplica tecnologias para preservar a qualidade da água, do ar e do solo.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos)



Tecnologia em Gestão 
Comercial

TECNOLOGIA EM GESTÃO 
da Qualidade

A PROFISSÃO
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.

A CARREIRA
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.

A PROFISSÃO
O profissional de Gestão da Qualidade participa de todas as fases do processo de fabricação e comercialização de 
um produto ou serviço, desde o estabelecimento de normas e padrões aos fornecedores de matéria-prima até o 
acompanhamento de atividades de suporte e pós-venda. Além do processo produtivo, a gestão da qualidade se aplica às 
rotinas administrativas como um todo, buscando maior eficiência e competitividade.

A CARREIRA
O profissional de Gestão da Qualidade participa de todas as fases do processo de fabricação e comercialização de 
um produto ou serviço, desde o estabelecimento de normas e padrões aos fornecedores de matéria-prima até o 
acompanhamento de atividades de suporte e pós-venda. Além do processo produtivo, a gestão da qualidade se aplica às 
rotinas administrativas como um todo, buscando maior eficiência e competitividade.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos )

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos )

TECNOLOGIA EM GESTÃO 
Financeira

A PROFISSÃO
O profissional de Gestão Financeira utiliza técnicas, métodos, tecnologias e conceitos financeiros para analisar 
demonstrações contábeis, otimizar investimentos, gerenciar e controlar o orçamento e os custos e apoiar a tomada de 
decisão em empresas.

A CARREIRA
O profissional de Gestão Financeira utiliza técnicas, métodos, tecnologias e conceitos financeiros para analisar 
demonstrações contábeis, otimizar investimentos, gerenciar e controlar o orçamento e os custos e apoiar a tomada de 
decisão em empresas.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos )



TECNOLOGIA EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS

A PROFISSÃO
O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos desenvolve e gerencia planos de carreira nas empresas, analisa estratégias 
institucionais, elabora planos táticos e operacionais de recrutamento, seleção, avaliação e treinamento de pessoal. É sua 
função administrar as potencialidades de processos organizacionais e gerenciar pessoas, de forma a integrar os setores 
da companhia. Cabe ao profissional à avaliação da necessidade de novos colaboradores que garantam a viabilidade do 
processo produtivo da empresa, assim como é sua função realizar o manejo do quadro de funcionários. Para isso, o gestor 
em RH precisa dominar as técnicas de gerenciamento de pessoas.

A CARREIRA
Como sua função é gerenciar pessoas, ele tem que conhecer e avaliar muito bem os funcionários da empresa. Ele tem que 
conhecer também muito bem os objetivos da empresa e assim fazer a ponte entre o que empresa quer e os funcionários podem 
dar. Além de definir as estratégias de aproveitamento dos funcionários dentro da empresa, o profissional técnico em Recursos 
Humanos também deve se preocupar com o bem estar e bom funcionamento das equipes. Atuando como um mediador de 
conflitos, o profissional de RH, busca sempre a conciliação entre as partes para que o funcionamento da empresa não seja 
prejudicado. Também é função do profissional técnico em Recursos Humanos fiscalizar o cumprimento da Lei.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos )

Tecnologia 
em Gestão Pública

A PROFISSÃO
O tecnólogo em Gestão Pública é o profissional especializado em planejamento, em seus diversos níveis, organização, 
direção e controle, no âmbito da organização pública, a partir de sólida fundamentação teórico-metodológica, que 
lhes permita clara compreensão da razão de ser do gestor e do ambiente em que está inserido, simultaneamente à 
capacidade de identificação das oportunidades de mudança e melhoria da gestão, contribuindo para a prestação de 
bons serviços à sociedade.

A CARREIRA
Este profissional pode exercer várias funções, dentre elas:

• Prestar consultorias para empresas que possuam relacionamento com o setor público.

• Executar auditorias.

• Atuar como Gestor Público a partir de Concursos Públicos específicos.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos)

Tecnologia em Logística

A PROFISSÃO
O tecnólogo em Logística é o profissional especializado em aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e 
transporte. Atuando na área logística de uma empresa ou organização, planeja e coordena a movimentação física e de 
informações sobre as operações multimodais de transporte, para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para peças, 
matérias-primas e produtos. Ele. As responsabilidades no exercício das atribuições exigem visão sistêmica e estratégica, 
capacidade de comando, liderança, além de densos conhecimentos de estratégias de segurança e respectivas  
tecnologias e equipamentos.

A CARREIRA
Este profissional pode exercer algumas funções, dentre elas: Gerente de logística; Gerente de cadeia de suprimento; 
Gerente de operações; Supervisor de operações; Supervisor de cadeia de suprimentos; Analista de resultados das 
operações logísticas; Analista de rotas e meios de transporte; Analista de processos logísticos.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos)



A PROFISSÃO
É o conjunto de conhecimentos necessários para estimular a venda de produtos e serviços, detectando e aproveitando 
as oportunidades de mercado, com o objetivo de satisfazer o cliente e obter retorno para determinada marca, empresa 
ou pessoa. Cabe ao profissional traçar e executar estratégias para alcançar os objetivos que a empresa deseja atingir, 
como lealdade à marca, boa imagem do produto e lucratividade. Pode atuar em qualquer tipo de organização, desde 
departamentos de marketing de grandes empresas até institutos de pesquisa e órgãos públicos. Está habilitado também 
para prestar assessoria a pequenos e médios negócios, nos quais sua principal função é promover a marca e o lançamento 
de produtos, definindo, por exemplo, as estratégias, o público-alvo e o preço a ser estabelecido. Trabalha ainda com 
pesquisa de mercado, coletando e analisando dados sobre o perfil do consumidor e o ambiente socioeconômico, na 
inovação de produtos que já existem e necessitam de atualização e com merchandising. 

A CARREIRA
No setor de varejo e serviços – como hotéis, empresas aéreas, salões de beleza, bancos – os processos dessa função 
são parecidos. Artistas, médicos, advogados, políticos e até cidades, estados, países, também adotam estratégias 
semelhantes: identificar e entender as necessidades dos consumidores, mantendo com eles uma relação saudável e 
duradoura.

Tecnologia em Marketing Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
4 semestres (2 anos )

A PROFISSÃO
Decorrente da informatização nas empresas modernas, o profissional atua como gestor das áreas computacionais da 
empresa (banco de dados, serviços etc.) possui um amplo mercado de trabalho, seja nas empresas privadas ou públicas. 
O curso habilita o aluno na elaboração, implementação e administração de sistemas de informação de dados com foco 
maior em segurança e na criação de softwares personalizados ou soluções específicas de cada empresa.

A CARREIRA
O profissional poderá atuar em empresas privadas que utilizam sistemas informatizados, o que não significa que esse 
especialista não possa ser prestador de serviços para estatais, como a Petrobras, que oferecem muitas oportunidades. 
Esse profissional é mais procurado nos maiores centros  urbanos, que concentram grandes companhias de tecnologia 
da informação.

TECNOLOGIA EM GESTÃO 
da Tecnologia da Informação

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
5 semestres (2,5 anos )



Tecnologia em Serviços 
Jurídicos e Notariais

LETRAS

A PROFISSÃO
Em consonância com as Práticas Jurídicas e para atuação na área parajurídica, o profissional gestor de serviços jurídicos 
e notariais implementa atividades relacionadas à gestão de serviços jurídicos, cartórios, planejamento, controle e 
comunicação integrada, permitindo, inclusive, a operacionalização administrativa em espaços advocatícios.

A CARREIRA
Trata-se de uma carreira inovadora às práticas de gestão jurídica, com enfoque na atuação nas áreas parajurídicas. O 
profissional gestor de Serviços jurídicos e Notariais, dentro de suas habilidades e competências, tende a atuar em:

• Cartórios Judiciais.

• Cartórios Extrajudiciais.

• Tabelionatos.

• Assessoria Parlamentar.

• Órgãos públicos.

• Departamentos jurídicos.

• Recursos Humanos.

A PROFISSÃO
Ao pensar na graduação em Letras, é comum imaginarmos que a carreira deste profissional se restringe ao magistério. 
Porém, ela vai muito além disso: trabalhos de tradução e interpretação, revisão de livros e periódicos, produção de textos, 
crítica literária e consultoria linguística são algumas opções de atuação.

A CARREIRA
Trabalhos de tradução e interpretação, além de revisão de livros e periódicos e produção de textos também são opções 
para o profissional desta área. Acrescente-se a opção de se trabalhar com crítica literária e consultoria linguística.

Habilitação:
Tecnólogo

Duração: 
5 semestres (2,5 anos)

Grupo projeção 
excelência para criar futuros

Habilitação:
Complementação Pedagógica

Duração: 
1,5 anos



SEJA UM PARCEIRO EAD



entre em contato

Endereço:
UniPROJEÇÃO - Campus I (Taguatinga)

A.E nº. 5 e 6, Setor C Norte | Samdu Norte

WWW.PROJECAO.BR

NEAD - Núcleo de Educação a distância
Telefone: 6134513930 | e-mail: projecaovirtual@projecao.br

DAES - Diretoria Acadêmica de Ensino Superior
Telefone: 6134513987 | e-mail: daes@projecao.br

Grupo Projeção@GrupoProjecaoGrupo Projeção


