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O MUNDO GIRA. 
E O MUNDO PUC 
MINAS TAMBÉM 
ESTÁ EM 
MOVIMENTO.
A PUC Minas é dinâmica. Todo dia tem muita 
coisa acontecendo por aqui. E como a gente 
quer falar menos e mostrar mais, a proposta é  
ir além do papel. Algumas das páginas a seguir 
contam com conteúdo interativo e exclusivo, 
rico em fotos e vídeos, específico para cada 
assunto, que você poderá conferir através dos 
QR Codes disponíveis nesta publicação.

Fique de olho, confira todo 
cantinho e viaje pelo Mundo 
PUC Minas com muito mais 
interatividade.
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O AFETO Ao longo desses mais de 60 anos, mostramos cami-
nhos, demos conselhos e ensinamos muito às dezenas 
de milhares de filhos que hoje levam todo esse acolhi-
mento humanista e um conhecimento gigantesco para 
o mercado e para a vida. A casa é enorme. Com mais 
de 4,5 milhões de m² os campi só não são maiores que 
o coração, que sempre cabe mais um.  É por isso que 
as chegadas e partidas de cada filho são muito emocio-
nantes. Dá muito orgulho ver esses jovens talentos co-
meçando pequenos e se tornando muito maiores para 
alcançar o mundo.

Já ouviu por aí alguém dizer ser filho da 
PUC? Pois então, não se trata de exagero. 

Afirmar somente que esta é uma grande 
universidade é ficar apenas no racional. Use o 

QR Code e 
saiba mais
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A PUC 
EM MINAS
Onde estamos
Minas não é só a terra do pão de queijo e da boa gastrono-
mia. Minas, pra gente, é lugar de conhecimento. Por aqui, 
ao longo de mais de 60 anos, a PUC Minas recebeu cente-
nas de milhares de mentes brilhantes. Gente que você co-
nhece. Gente que você nunca ouviu falar. Gente que veio 
de outro estado, outra região, outro país. Gente que foi pro 
outro lado do mundo levando nosso nome no currículo. 
Gente que nos abraça em cada cantinho desse estado ma-
ravilhoso que a gente tem muito orgulho em estar.

Belo Horizonte

Campus Coração 
Eucarístico*

338.205 m²
93 prédios

59 cursos de graduação

Unidade Barreiro*

35.987 m²
5 prédios

7 cursos de graduação

Unidade Praça da Liberdade

50.719 m²
6 prédios
18 cursos de graduação

Unidade São Gabriel*

74.739 m²
14 prédios
14 cursos de graduação

* Possui estacionamento gratuito para alunos

Campus Betim*
68.445 m²
313 hectares - Fazenda 
Experimental
16 prédios
10 cursos de graduação

Campus Contagem*
74.878 m²
9 prédios
8 cursos de graduação

Campus Poços de 

Caldas*

275.214 m²
48 hectares - Fazenda 
Experimental 
13 prédios
17 cursos de graduação

Campus Serro

11.037 m²
3 prédios
Graduação em Direito

Acesse o QR Code e 
conheça as unidades da 
PUC Minas pelo estado.
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PESQUISA E 
EXTENSÃO

A extensão universitária tem suas ações constantemente presen-
tes na PUC Minas, contribuindo para a formação acadêmica, pro-
fissional e cidadã do aluno e interferindo positivamente na vida 
das comunidades, promovendo a inclusão e o desenvolvimento 
social, sempre com um olhar atento e em sintonia com as deman-
das da sociedade. A concepção de extensão, por aqui, vai além 

Por meio de notáveis projetos, a PUC Minas 
transforma o modo de viver em sociedade.

da ideia de um projeto social que bene-
ficia um determinado grupo de pessoas. 
É um meio que viabiliza ações concretas 
para atender aos desafios que a realida-
de nos coloca.
Pela relevância que possuem na vida em 
sociedade, os projetos de pesquisa vêm, 
há décadas, colecionando prêmios, na-
cionais e internacionais, reafirmando a 
excelência dos programas de pós-gra-
duação stricto sensu, que possuem notas 

elevadas nas avaliações da Capes/MEC. A 
PUC Minas possui 18 Programas de Pós-
graduação em diversas áreas do conhe-
cimento e cerca de 400 projetos com 
participação ativa do corpo docente.
Em todos estes trabalhos existe a possi-
bilidade de interação com múltiplas áre-
as, vantagem essa que a PUC Minas tem 
de sobra por criar pontes que vão desde 
o Direito até a Medicina. Aqui, todo mun-
do cria junto um novo mundo. 

Use o QR Code e saiba 
mais sobre a Extensão na 

PUC Minas

Use o QR Code e saiba 
mais sobre a Pesquisa na 

PUC Minas
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INTERCÂMBIO

De dentro das nossas salas de aula é possível enxergar o mundo. 
Diferentes culturas e sotaques aqui se misturam e fazem a experiên-
cia universitária se tornar cada vez mais globalizada. E se quiser dar 
um passo adiante é só se aventurar em uma das 150 universidades 
parceiras em países como França, Itália, Bélgica, Colômbia, Portugal, 
Rússia e muitos outros. Com a política de internacionalização, a PUC 
Minas amplia diversas oportunidades de intercâmbio tanto para seus 
alunos quanto para os estudantes do exterior. 

Quem faz tem muito mais que 
apenas um novo idioma na 
ponta língua. Tem vivência.

Morar em outro país representa uma 
aventura imersiva pelo desconhecido. 
Os hábitos e rotinas da nação de destino, 
bem como o clima e a gastronomia, têm 
muito a ensinar da mesma forma que um 
novo idioma. É adotar novas responsabi-
lidades e ser você mesmo o responsável 

por você. É ampliar o círculo de amizades 
e também se tornar o seu melhor amigo. 
E em meio a tudo isso ter a oportunidade 
de aprender mais sobre a sua área, co-
nhecer uma versão diferente do seu curso 
e viver todo dia uma novidade inesque-
cível.

• Hoje, competimos com as maiores universidades públicas do Brasil no que 
diz respeito à política de internacionalização e ao número de convênios 
assinados com instituições estrangeiras.

• Os alunos selecionados para estudar no exterior não pagam matrícula se-
mestral e mensalidades da PUC Minas. Inclusive, nada é pago à instituição 
estrangeira.

“O intercâmbio acrescentou 
muito em minha vida, mudou 
a forma como vejo o mundo 
e me deu fôlego para seguir 
meu sonho em ser arquiteto 
urbanista.”

Micke Gomes (foto)
Aluno de Arquitetura e Urbanismo 
da PUC Minas e intercambista na 
Universidade Politécnica de Valência, 
Espanha.

Use o QR Code e 
confira o depoimento 

completo
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PUC CARREIRAS
Você coladinho 
com o mercado
Sabe quando você deve começar a pensar em car-
reira? Dentro da universidade. Por isso, a PUC Minas 
criou a PUC Carreiras, uma central de serviços para 
dar suporte à vida profissional do aluno. O serviço re-
úne vagas de emprego e oportunidades de estágio de 
maneira dinâmica, a fim de se aperfeiçoar os talentos 
dos graduandos, tornando esses futuros profissionais 
mais bem preparados para os desafios que forem sur-
gindo com o tempo. 

PUCTEC
Empreendedorismo 
na Universidade 
R$ 3 milhões. Este foi o valor que a PUC Minas investiu 
nas startups aceleradas pelo primeiro programa de in-
dução de negócios do PUCTec. Com a proposta, a Uni-
versidade uniu startups, que já experimentaram progra-
mas de incubação e aceleração, a grandes empresas, 
promovendo a inovação de alto impacto, levando so-
luções para problemas significativos da sociedade. Alu-
nos de diversos cursos da Universidade atuaram como 
bolsistas nas startups aceleradas pelo PUCTec, poden-
do colocar em prática os desafios da futura profissão.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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MUSEU 
Olhando daqui nem parece 

que o tempo passou

O destaque, principalmente para o de-
senvolvimento de pesquisas, vai para a 
coleção de paleontologia, que traz à tona 
mamíferos da América do Sul, reprodu-
zindo exemplares atuais e extintos, sem 
contar as imponentes coleções de dinos-
sauros e de vertebrados da fauna atual, 
que contemplam anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos, tornando mais clara a com-
preensão da vida na Terra. 
Os alunos da PUC Minas têm partici-
pação ativa no Museu. Este encantador 

espaço de experimentação abre cam-
po para graduandos em Ciências Bio-
lógicas, Medicina Veterinária,  História, 
Física, Engenharias, Ciência da Compu-
tação e Matemática, por exemplo, em 
laboratórios que vão desde a Arqueolo-
gia à Astrofísica. 

Fauna, flora, coleções admiráveis... 
O Museu de Ciências Naturais PUC Minas 

reúne um mundo de descobertas. 

Use o 
QR Code e 
saiba mais

VOCÊ SABIA?

• Muitos pesquisadores do Bra-
sil e do exterior fazem uso das 
nossas coleções para o desen-
volvimento de seus trabalhos.

• Na coleção de Paleontologia, 
mais de 130 alunos ao longo 
de 25 anos acompanharam 
pesquisadores do Museu nas 
escavações.
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BIBLIOTECA
Lugar de conhecimento 

infinito
Mais de 900 mil exemplares estão à disposição 

através do nosso Sistema Integrado de Bibliotecas. 

O maior acervo entre as universidades privadas do Bra-
sil está disponível para empréstimo entre as unidades 
da PUC Minas, tornando o conhecimento mais próximo 
e diminuindo as distâncias: alunos da PUC Minas Serro 
podem solicitar livros da biblioteca da PUC Poços e re-
ceber o exemplar dentro de alguns dias no lugar onde 
solicitou. E o mesmo acontece com alunos de qualquer 
localidade onde a Universidade atua.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

DADOS DA 
BIBLIOTECA 
PUC MINAS

• Acesso a mais de 20 mil e-books 
pelo pucminas.br/biblioteca

• Videoteca com mais de 4.500 títulos

• Auditórios nos campi Coração 
Eucarístico e Poços de Caldas e na 
Unidade São Gabriel

• Ambientes de estudo individualizado

• Total acessibilidade no espaço físi-
co, o acervo conta com numerosos 
livros em Braille e áudio livros.
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O Grupo de Estudos em Energia – Green 
da PUC Minas possui uma completa es-
tação meteorológica e uma infraestrutu-
ra laboratorial composta por dispositivos 
de ponta para ensaios mecânicos, térmi-
cos e elétricos, além de uma área exter-
na onde são realizados testes e pesquisas 
em equipamentos solares. 
O laboratório conta com um Simulador 
Solar e um sistema de aquisição de da-
dos que encena as diversas condições de 
radiação solar, permitindo de forma pre-
cisa avaliar a eficiência de equipamentos. 

O Green é um dos dois únicos labora-
tórios no Brasil aptos a realizarem en-
saios de certificação de equipamentos 
de aquecimento solar de água. Essa ap-
tidão foi conferida pelo Inmetro, o que 
possibilita ao Laboratório da PUC Minas 
realizar teste de qualidade e eficiência 
e, então, certificar esses equipamentos 
para que eles cheguem ao mercado.

GREEN
O segundo sol 
chegou aqui faz tempo

• O Green é um dos cinco 
laboratórios no mundo que 
contam com um simulador 
solar de grande porte, capaz 
de reproduzir a radiação solar 
natural.

• O simulador do Green pos-
sibilita testes de coletores 
solares em ambiente fechado 
e ensaios de conforto térmico 
em cabines de veículos.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

E-MOTION
A PUC em movimento
A E-motion Audiovisual se apresenta como um rico es-
paço de experimentação para os alunos dos cursos de 
Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Re-
lações Públicas e Jornalismo. Vinculada à Secretaria de 
Comunicação da Universidade, a Produtora, supervisio-
nada por professores e profissionais do mercado, aten-
de às demandas institucionais, roteirizando, produzindo, 
editando e finalizando conteúdos audiovisuais em diver-
sos formatos e duração. Com estúdios de cenário infini-
to, ilhas de edição e equipamentos de captação, a Pro-
dutora é completa e está preparada para levar a todo tipo 
de tela os projetos que acontecem dentro da PUC Minas.

• A E-motion é parceira do Ca-
nal Futura, produzindo conte-
údos ligados à PUC Minas para 
transmissão em rede nacional.

• Em 2019, a E-motion de-
senvolveu a série Tecendo o 
Texto, sobre redação, com 15 
episódios disponibilizados no 
Futura Play e no YouTube.

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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COMPLEXO 
ESPORTIVO 
Onde seu corpo 
nunca fica parado

Transpiração e inspiração aqui muito se revezam. Malhar, nadar, cor-
rer e jogar bola são só algumas das múltiplas modalidades que o 
Complexo Esportivo da PUC Minas oferece. Mais que um centro de 
lazer, aqui diversão e aprendizado estão em plena sintonia, a partir da 
geração de projetos de esporte, qualidade de vida e conhecimento.
O Complexo é também um amplo laboratório. Por aqui acontecem 
aulas práticas bem próximas da realidade da profissão do educador 
físico. 

O aluno tem à disposição: 

• Uma das melhores estruturas do país, distribuída em mais de 48 mil m²
• 9 quadras poliesportivas para práticas de basquete, futsal, handebol, 

peteca e vôlei
• Piscina semiolímpica e infantil, para natação e hidroginástica 
• Pista de atletismo oficial, para realização de atividades de atletismo em 

um piso profissional e com amortecimento 
• Campo de futebol oficial 
• Salas de dança e de luta
• Aparelhos de ginástica artística
• Academia, para práticas de musculação e aulas coletivas como spinning, 

jump, alongamento, circuitos e treinamentos de força, com 600 pessoas 
matriculadas 

Alunos de todos os cursos e 
unidades da PUC Minas podem 
usufruir do Complexo Esportivo

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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A PUC Minas possui um grande complexo 
de saúde com clínicas-escolas que pres-
tam atendimento à população carente, 
por meio de convênio com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), buscando uma for-
mação em serviço com foco na realidade 
social e financeira desse público. Nessas 
clínicas, os alunos atendem os pacientes, 
orientados pelos professores, nas espe-
cialidades Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia e Me-
dicina Veterinária.
Na área de Odontologia, a PUC Minas 
possui 190 consultórios com atendimen-
to em variadas especialidades. O destaque 

vai para o tratamento ortodôntico de pa-
cientes com fissura labiopalatal, por meio 
do Centro de Tratamento e Reabilitação 
de Fissuras Labiopalatais e Deformidades 
Craniofaciais (Centrare), criado em 2004, 
fruto de parceria com o Hospital da Ba-
leia. É um dos cinco maiores centros de 
tratamento da área, sendo a PUC Minas 
a única instituição privada de ensino su-
perior a prover este tipo de atendimento 
à população.

CLÍNICAS
Referência em 

atendimento humanizado
Use o 

QR Code e 
saiba mais

ATENDIMENTOS*

• Fisioterapia - 4.040

• Fonoaudiologia - 985

• Nutrição - 401

• Odontologia - 6.254

• Psicologia - 5.417

• Centro Veterinário - 8.653 

(*) Dados 1º semestre de 2021. O 
número de atendimentos foi reduzido 
em virtude da pandemia de Covid-19.
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HANGAR
O Hangar da PUC São Gabriel abriga uma aero-
nave Learjet em plenas condições de voo, para as 
práticas do curso de Engenharia Aeronáutica. O 
complexo de laboratórios, além de contar com 
um simulador de voo e um avançado sistema da 
Dassalt, leva para o aluno o que se tem hoje de 
mais moderno no contexto industrial aeronáuti-
co, em uma escala diferenciada. 

Use o 
QR Code e 
saiba mais

SIMCENTER
O SimCenter é um dos 7 centros de Excelência em Di-
nâmica e Segurança Veicular existentes no mundo, o 
único dentro de uma universidade. Fruto de parceria 
entre a PUC Minas e o Grupo Fiat Chrysler Automobi-
les (FCA), o espaço conta com um simulador dinâmi-
co veicular utilizado para avaliar o comportamento de 
veículos e condutores em condições controladas e de 
acordo com as necessidades de pesquisa.

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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PLATAFORMA 
3D
A Plataforma Multidisciplinar com Recursos 3D é um 
grande diferencial tecnológico para os cursos da área 
da saúde dos campi Betim, Contagem e Poços de Cal-
das. O equipamento funciona como uma mesa com 
tela sensível ao toque, que exibe imagens tridimensio-
nais do corpo humano e animal, tornando o ensino te-
órico e prático muito mais ilustrativo e interativo.

MICROSCÓPIO 
ELETRÔNICO DE 
VARREDURA
Entre os três únicos disponíveis no país, o Microscópio 
Eletrônico de Varredura da PUC Minas é um dos mais 
potentes instrumentos com possibilidade de ampliação 
das imagens em até 50 mil vezes. É utilizado para pres-
tação de serviços externos nas áreas de criminalística, 
avaliação de desgaste de materiais, análise de fraturas e 
composição química, entre outras aplicações. Sua versa-
tilidade permite que ele contribua para práticas em cur-
sos de Odontologia, Engenharias, Biologia, entre outros.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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LABORATÓRIO 
DE SIMULAÇÃO
Este espaço recria a estrutura de unidades de saúde, 
permitindo que o aluno possa treinar suas habilidades 
em um ambiente hospitalar cotidiano, por meio de ma-
nequins robotizados, além de contar com o apoio de 
atores profissionais, que auxiliam as aulas práticas se 
passando por pacientes.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

FAZENDA 
EXPERIMENTAL
Próximas dos campi Betim e Poços de Caldas, as Fazen-
das Experimentais da PUC Minas incorporam todas as 
inovações tecnológicas aplicadas à prática agropecuária. 
Nelas, é possível realizar aulas focadas em reprodução, 
manejo nutricional, manejo sanitário e o manejo geral 
do campo do ponto de vista zootécnico e veterinário, a 
partir das atividades de pecuária leiteira e suinocultura. 

Use o 
QR Code e 
saiba mais
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Use o 
QR Code e 
saiba mais

CENTRO 
VETERINÁRIO
O Centro Veterinário da PUC Minas Praça da Liberdade 
oferece serviços de vacinação, consultas, internação 
e exames laboratoriais a animais de pequeno porte. O 
trabalho é realizado por funcionários e médicos vete-
rinários, além de professores da Universidade, com o 
auxílio de alunos do Curso de Medicina Veterinária. Os 
Centros dos campi Betim e Poços de Caldas atendem 
inclusive animais de grande porte.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

ILHAS E 
ESTÚDIOS 
Luz, câmera, ação! Os cursos da Faculdade de Comu-
nicação e Artes têm à disposição estúdios com fundo 
infinito, câmeras em alta definição, estúdios de áudio, 
estúdio de fotografia e ilhas de edição para que os alu-
nos possam tirar as ideias do papel com uma riqueza de 
detalhes fiéis à rotina de suas futuras profissões.
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RECONHECIMENTOS 

CORPO 
DOCENTE

A maior Universidade Católica do 
Mundo
Com mais de 78 mil alunos, a PUC Minas é 
considerada pela Congregação para Educação 
do Vaticano a maior universidade católica do 
mundo.

A melhor universidade privada do 
Brasil
Por seis anos, a PUC Minas foi considerada pelo 
Guia do Estudante, da Editora Abril, a melhor 
universidade privada do Brasil.

Uma das melhores do mundo
A PUC Minas foi destaque no ranking da revista 
britânica Times Higher Education como uma das 
melhores universidades do mundo, por três anos 
consecutivos (2019, 2020 e 2021)

Uma das mais respeitadas pelos 
empregadores do Brasil
Segundo o Ranking Universitário da Folha - 
RUF, profissionais com diploma da PUC Minas 
estão entre os preferidos pelos empregadores 
brasileiros na hora de contratar.

Uma das mais inovadoras do Brasil
Se tratando de inovação, o Ranking Universitário 
da Folha - RUF elegeu a PUC Minas entre as que 
mais se destacaram nesse quesito.

São mais de 1.400 professores 
no quadro permanente da 
Universidade

742
Mestres

681 
Doutores

A PUC Minas tem 
muitas qualidades 
para unir às suas.

Dizer que a PUC Minas é uma universidade de exce-
lência não se trata de uma fala própria da Universida-
de. Essa afirmação vem do mercado, de especialistas 
em ensino – de dentro e fora do país – e de pessoas 
que vivenciaram bem de perto a importância desta 
Instituição para elas mesmas, para as suas profissões 
e para o futuro.
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A GRADUAÇÃO 
NA PUC MINAS

• Disciplinas com carga-horária de 
40 horas-aula e 80 horas-aula 

• Calendário acadêmico com 20 
semanas letivas 

• Disciplinas optativas 
compartilhadas com outros 
cursos, permitindo aos alunos 
transitarem em diferentes áreas 
de interesse

• Possibilidade de escolha de 
disciplinas a distância em até 
20% do total de horas dos cursos

• Maior flexibilidade ao aluno 
na utilização de horas 
complementares (ACG – 
Atividades Curriculares de 
Graduação).

Com mais de 130 ofertas (e cerca de 80 
cursos), a graduação na PUC Minas é di-
nâmica e adota agora um formato que 
acompanha os desafios do nosso tem-
po. Além ampliar o portfólio com cursos 
Tecnólogos e Híbridos e ofertar determi-
nadas disciplinas teóricas de modo onli-
ne ao vivo, as matrizes curriculares dos 
bacharelados foram reformuladas,  para 
tornar as graduações, de reconhecida 
excelência, mais próximas do mercado e 
de tudo o que é esperado do profissional 
do futuro.
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PUC VIRTUAL
A PUC Minas do 

Brasil inteiro

Nos últimos anos, o ensino a distância 
desenvolveu-se consideravelmente, tor-
nando-se a modalidade de ensino que 
mais cresce no país. Na PUC Minas Virtu-
al a progressão ocorreu da mesma forma. 
Entre 2010 e 2019 o número de alunos 
matriculados na graduação a distância au-
mentou três vezes, passando de 400 para 
1,3 mil graduandos nos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis.
A autonomia de tempo e espaço que os 
cursos da PUC Minas Virtual oferecem ga-

rantem ao aluno o acesso ao ensino de 
excelência de acordo com sua rotina. O 
diploma tem a mesma representatividade 
das graduações presenciais e os cursos 
são concebidos a partir dos mesmos crité-
rios de qualidade de todas as ofertas pre-
senciais da PUC Minas.
Indo além das fronteiras de Minas Gerais, 
a PUC Minas Virtual também conta com 
polos em Curitiba, Manaus, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.
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INSTITUTOS E 
FACULDADES

Em sintonia com os desafios dos no-
vos tempos, os institutos e faculdades 
da PUC Minas possuem amplo portfólio 
com ofertas de bacharelado, licencia-
tura e tecnólogos, nas modalidades de 
ensino presencial, híbrido e a distância. 
As ofertas ostentam planos pedagógicos 
arrojados, baseados em eixos temáticos 
com estudos de casos reais, certifica-
ções por ciclos anuais, desenvolvimento 
de soft skills, autonomia no processo de 
aprendizagem e foco no desenvolvimen-
to profissional.

Use o 
QR Code e 
saiba mais

ENTENDA AS DIFERENÇAS

EAD

Ofertados com aulas totalmente 
a distância, conforme calendário 
acadêmico.

HÍBRIDOS

Concilia aulas a distância e en-
contros presenciais, para disci-
plinas práticas em laboratórios, 
conforme calendário e projeto 
acadêmico do curso.

BACHARELADO

Os cursos de graduação na mo-
dalidade bacharelado são conce-
bidos a partir de vertentes gene-
ralistas, conciliando disciplinas 
práticas e essenciais para deter-
minada profissão, com sólida 
formação teórica, e outras que 
abrangem diversas possibilida-
des dentro de uma mesma área, 
com duração de até 6 anos.

TECNÓLOGO

A graduação tecnológica é for-
mada por cursos superiores as-
sim como os de bacharelado. 
Por apresentarem metodologias 
mais objetivas, articuladas com 
o rápido ingresso no mercado de 
trabalho, são indicados a quem 
precisa do diploma de graduação 
com mais urgência para já atuar 
em sua área. Com duração de até 
3,5 anos, eles possuem alta re-
putação no mercado e garantem 
excelentes índices de emprega-
bilidade.
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 Jornalismo
O bacharel em Jornalismo poderá atuar em jornais diários, 
revistas, emissoras de rádio e televisão, portais de notícia, 
agências e estúdios de fotografia, produtoras de cinema e 
vídeo, na produção de conteúdo para mídias sociais, além 
de assessorias de imprensa e comunicação em organiza-
ções públicas e privadas.

Publicidade e Propaganda
O bacharel em Publicidade e Propaganda poderá atuar em 
agências de publicidade, startups, comunicação empre-
sarial; comunicação política; pesquisas em comunicação; 
produtoras gráficas, de audiovisual e de web; comunicação 
com o terceiro setor; produção cultural e de eventos, estú-
dio de fotografia e desenvolvimento de projetos indepen-
dentes na área de comunicação social.

Produção Multimídia 
O Tecnólogo em Produção Multimídia pode atuar no de-
senvolvimento de websites, sistemas de comunicação e 
informação, gestão e produção de conteúdo para redes so-
ciais, bem como em produções audiovisuais para diversas 
plataformas midiáticas.

Produção Audiovisual  
O tecnólogo em Produção Audiovisual pode atuar em agên-
cias de publicidade, emissoras de rádio e televisão, empre-
sas de eventos, estúdios de cinema, produtoras de audiovi-
sual, provedores de conteúdo digital, instituições de ensino, 
redes e mídias sociais, dirigindo produzindo, coordenando 
ou avaliando com parecer técnico materiais audiovisuais.

Relações Públicas
O bacharel em Relações Públicas poderá atuar nos diver-
sos campos da comunicação – comunicação institucional, 
comunicação mercadológica e comunicação interna das 
organizações -, seja nas organizações privadas ou públicas, 
e também nos negócios sociais e do terceiro setor. O curso 
provê ainda uma formação empreendedora, habilitando os 
futuros profissionais na gestão do próprio negócio.

Faculdade de 
Comunicação e Artes - 
FCA
Os cursos da Faculdade de Comunicação e Ar-
tes da PUC Minas evidenciam o desenvolvimen-
to do aluno a partir de um olhar crítico sobre 
o papel da comunicação na sociedade. Abor-
dando linguagens e competências estéticas, as 
atividades do profissional de comunicação são 
rotineiras, em laboratórios de ponta, nas práticas 
acadêmicas de todos os cursos da FCA.

Use o QR Code 
e saiba mais

Presencial  |  EAD

Tecnólogo EAD

Cinema e Audiovisual
O bacharel em Cinema e Audiovisual poderá atuar em pro-
dutoras de cinema e de audiovisual, incluindo serviços de 
streaming, agências de comunicação, produtoras de web, 
startups, produção cultural e de eventos, estúdios de fo-
tografia, comunicação empresarial, captação de recursos 
para produções culturais, desenvolvimento de projetos in-
dependentes na área audiovisual.

Tecnólogo EAD
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Faculdade Mineira de 
Direito - FMD
A Faculdade de Mineira de Direito da PUC Minas 
se embasa nos princípios da verdade, justiça, so-
lidariedade e fraternidade. Com mais de 70 anos 
de experiência no ensino em Direito, a FMD possui 
corpo docente composto por profissionais de des-
taque no âmbito do Direito, para formar bacharéis 
aptos ao exercício das diversas carreiras jurídicas. Faculdade de 

Psicologia - Fapsi 
Com a mesma idade da Psicologia no Brasil, a 
Faculdade de Psicologia da PUC Minas possui 
maturidade e bagagem teórica e prática sufi-
cientes para multiplicar o conhecimento em 
uma das áreas que mais entendem sobre a sub-
jetividade humana, tão necessária para os desa-
fios dos novos tempos.Direito

O bacharel em Direito pode atuar em diversas carreiras jurídicas, 
desde o exercício da advocacia até o magistério, passando por 
cargos públicos como o de juiz, promotor de justiça, delegado, 
defensor público, advocacia pública (procurador federal, esta-
dual e municipal), diplomacia e consultoria jurídica em órgãos 
públicos. Para se tornar um advogado, o bacharel deve ser apro-
vado no exame nacional da OAB. A atuação como advogado 
pode ocorrer em várias áreas, como a tributária, cível, trabalhista, 
criminal, ambiental, constitucional, consumidor e empresarial.

Gestão da Segurança Pública 
O tecnólogo em Gestão da Segurança Pública tem um amplo 
espectro de atuação profissional. Ele poderá atuar nas áreas tra-
dicionais da segurança pública como agente prisional, agente 
socioeducativo, policial civil ou militar e, ainda, atuar nas novas 
fronteiras que diariamente se abrem, nas áreas de inteligência, 
compliance, proteção de dados e cibernética.

Psicologia
O bacharel em Psicologia pode trabalhar nas áreas hospi-
talares, clínica, social, educacional, esportiva, jurídica, de 
orientação profissional, organizacional e trabalho e na-
quelas  relacionadas ao comportamento do consumidor, à 
assistência à saúde, ao trânsito, à psicomotricidade, à do-
cência, às emergências e desastres, atuando em hospitais, 
clínicas, escolas, organizações públicas, privadas e terceiro 
setor, entre outras.

Use o QR Code 
e saiba mais

Use o QR Code 
e saiba mais

Presencial  |  EAD

Tecnólogo
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Beneficiamento de Minérios 
O tecnólogo em Beneficiamento de Minérios pode atuar 
em empresas de planejamento, desenvolvimento de 
projetos, assessoramento técnico e consultoria, indústrias 
de equipamentos para beneficiamento de minérios, 
mineradoras, usinas de beneficiamento de minérios, 
institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino, 
mediante formação requerida pela legislação vigente.

Construção de Edifícios
O tecnólogo em Construção de Edifícios pode atuar em 
empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, 
assessoramento técnico e consultoria, construtoras, em-
presas fornecedoras de concreto,  indústria de transforma-
ção, laboratórios de material, madeireiras, institutos e cen-
tros de pesquisa, instituições de ensino, mediante formação 
requerida pela legislação vigente.

Controle de Obras 
O tecnólogo em Controle de Obras pode atuar nas áreas 
de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 
aspectos técnicos e econômicos associados ao controle 
de obras; Assessoria técnica no planejamento, execução 
e gerenciamento de atividades em canteiros de obras de 
construção civil, bem como em laboratórios de materiais 
de construção, solo, asfalto e cerâmica; Supervisão e con-
trole de qualidade das obras e respeito às normas técnicas 
em vigor; Avaliação de resultados de ensaios, instalações 
laboratoriais e calibragem de equipamentos; Supervisão de 
aspectos de segurança, saúde e higiene do trabalho. Tam-
bém pode atender às demandas de diversas empresas do 
segmento da construção civil.

Gestão da Produção Industrial 
O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial planeja, su-
pervisiona e aplica processos de produção em indústrias de 
todos os ramos. Avalia e otimiza fluxos de materiais, layouts 
e linhas de produção. Supervisiona a seleção e o tratamen-
to das matérias-primas. Controla a qualidade de processos. 
Coordena equipes de trabalho. Especifica técnicas de infor-
mação para gestão e controle da manufatura. Realiza visto-
rias, perícias, avaliações e emite laudo e parecer técnico em 
sua área de formação.

Instituto Politécnico - 
Ipuc
O Instituto Politécnico da PUC Minas possui 
amplo portfólio de ofertas em Engenharia. Os 
cursos são constantemente atualizados para 
que o bacharel seja capaz de se inserir em um 
mercado cada vez mais exigente e competi-
tivo. Tecnologia e formação multidisciplinar 
são fortes características no IPUC, que possui 
laboratórios de ponta para que o aluno possa 
vivenciar, constantemente, a realidade da futura 
profissão.

Use o QR Code 
e saiba mais

Tecnólogo EAD

Tecnólogo EAD

Tecnólogo EAD

Tecnólogo EAD
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Engenharia Aeronáutica
O bacharel em Engenharia Aeronáutica está apto a atuar em 
setores industriais de concepção do projeto de fabricação 
de aeronaves, na área de gestão de serviços de manuten-
ção, inspeção e gestão aeroportuária, desenvolvimento de 
novas tecnologias e líder na gestão das várias fases do pro-
cesso aeronáutico. Com caráter inovador, e norteado pelo 
empreendedorismo e integração de conteúdo, a Engenha-
ria Aeronáutica busca alinhar as novas tendências de mer-
cado à formação de profissionais que possuam um sólido 
conhecimento técnico, atento às novas tecnologias digitais, 
além de princípios humanísticos.

Engenharia Civil
O bacharel poderá atuar nas áreas de Estruturas, Constru-
ção Civil, Modelagem da Informação da Construção - BIM, 
Geotecnia e Fundações, Hidráulica, Hidrologia, Recursos 
Hídricos, Drenagem e Saneamento, Gerenciamento de 
Resíduos e Reciclagem, Georreferenciamento, Sistemas 
de Transportes e Mobilidade Urbana, Avaliações e Perícias. 
Além disso, poderá atuar como Consultor, Assessor Técni-
co, Empreendedor, Gestor, Docente e Pesquisador.

Engenharia de Controle e Automação
O bacharel atua no projeto, gestão, concepção, moderni-
zação e manutenção para controlar, automatizar e integrar 
tecnologias tornando os processos mais inteligentes, efi-
cientes e com maior qualidade na produção.  Pode atuar 
com sistemas autônomos, desenvolvimento de software 
e soluções dedicadas e especializadas para setores indus-
triais, agrícolas e comerciais. A formação humanística do 
engenheiro de controle e automação o coloca em posição 
de destaque para resolver os problemas da sociedade.

Engenharia Elétrica
O bacharel irá atuar na geração, transmissão, distribuição 
e utilização da energia elétrica, processamento de energia, 
eficiência energética, materiais e máquinas elétricas, siste-
mas de medição, instrumentação e controle elétricos e ele-
trônicos, materiais eletrônicos, equipamentos eletrônicos 
em geral e seus serviços afins e correlatos.

Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicação
O engenheiro Eletrônico e de Telecomunicação projeta, 
desenvolve, implementa, mantém e gerencia sistemas ele-
troeletrônicos, computacionais dedicados, de automação 
e de telecomunicação. Pode atuar nos seguintes setores: 
energético, industrial, automobilístico, aeronáutico, eletro-
eletrônico, alimentício, agrícola, têxtil, de eletrodomésticos, 
equipamentos biomédicos e, de telecomunicação com TV 
digital, radiocomunicação, telefonia e Internet. Ou seja, Ele-
trônica e Telecomunicação estão no coração da sociedade 
moderna.

Engenharia de Energia
Todas as atividades humanas dependem de energia. Com 
o custo crescente desse insumo e o aumento do uso de 
fontes renováveis, o engenheiro de energia é necessário em 
qualquer ramo de atividade, realizando projetos, instalações 
e serviços de energia.
Eng. Mecânica

Engenharia Mecânica
O bacharel em Engenharia Mecânica atua na área automo-
tiva, aeronáutica, indústria de óleo e gás, mineração, side-
rurgia, energia, naval, médica e projetos de equipamentos 
para variados setores da indústria e prestação de serviços. O 
curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas possui acor-
dos de dupla diplomação onde, por meio de uma seleção 
com vagas limitadas, o aluno pode vir a cumprir parte do 
estudo em uma universidade estrangeira parceira e ter um 
diploma da universidade estrangeira e um da PUC Minas.

Engenharia Metalúrgica
O bacharel em Engenharia Metalúrgica estará apto a atuar 
em indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, mecânicas, cal-
deirarias, autopeças e em empresas de mineração, projeto, 
entre outras. Ele será capaz de trabalhar em consultoria, co-
mercialização e assistência técnica e em órgãos financia-
dores de projetos. Poderá atuar em instituições de ensino 
técnico e superior, em empresas e laboratórios de pesquisa 
científica e tecnológica.
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Engenharia de Produção
O bacharel em Engenharia de Produção é um profissional 
versátil. As características de transdisciplinaridade na forma-
ção visam atender às necessidades de integração entre dife-
rentes áreas de conhecimento dentro das organizações em-
presariais. Ele pode atuar em organizações manufatureiras, 
de construção, nas empresas de serviços, nas instituições e 
empresas públicas ou no próprio empreendimento. Também 
possui forte atuação na indústria e na área de serviços.

Engenharia Química
A Engenharia Química possui campo de atuação muito amplo, 
incluindo, dentre vários outros, operação de fábricas, controle 
de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, simulação com-
putacional, análises químicas, e trabalho em áreas técnico-
-comercial, de gestão e de meio ambiente. Os engenheiros 
químicos podem trabalhar em todos os tipos de indústria, tais 
como indústrias têxteis, de alimentos, cosméticos, farmacêu-
tica, de produção de materiais e nanomateriais, siderurgias, 
mineradoras e geradoras de energia, além de empresas de 
projeto e consultorias estratégicas e de meio ambiente.

Processos metalúrgicos 
O tecnólogo em Processos Metalúrgicos atua no planeja-
mento, desenvolvimento de projetos e assistência técnica; In-
dústrias do ramo metalúrgico, voltadas à soldagem, fundição, 
conformação, usinagem, tratamento térmico, tratamento de 
superfície, siderurgias e aciarias; Laboratórios de ensaios me-
cânicos e ensaios não destrutivos; Institutos e Centros de Pes-
quisa; Instituições de Ensino, mediante formação requerida 
pela legislação vigente

Presencial  |  Híbrido
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Tecnologia em Estradas
O tecnólogo em Estradas é capaz de projetar, planejar, co-
ordenar, orientar e supervisionar a pavimentação, o traçado 
geométrico, a terraplenagem, os sistemas de drenagem, a 
sinalização viária e a recuperação de pavimentos. Coordena, 
orienta, fiscaliza a execução das atividades de campo, projetos, 
procedimentos e normas específicas de execução, controle 
tecnológico, segurança, qualidade, saúde e meio-ambiente. 
Elabora licitações e orçamentos. Dirige obras e serviços na 
área. Realiza vistorias, perícias, avaliações e emite laudo e pa-
recer técnico em sua área de formação.

Tecnologia em Material de Construção

O tecnólogo em Material de Construção atua no planejamen-
to, execução, monitoramento e avaliação de aspectos téc-
nicos e econômicos associados aos materiais de construção 
civil; Assessoria técnica à aquisição e ao uso dos materiais de 
construção na edificação, assim como sua manutenção e res-
tauração; Controle de qualidade e respeito às normas técnicas 
em vigor; e Desenvolvimento de novos materiais, mas eficien-
tes, baratos e sustentáveis. Atende às demandas de mercado 
da construção civil, com visão global e interdisciplinar.

Transporte Aéreo
O tecnólogo em Transporte Aéreo poderá atuar em aeropor-
tos, nas áreas de gestão de passageiros, gestão de carga aérea, 
gestão da manutenção da infraestrutura aeroportuária, pode-
rá participar e contribuir em ações logísticas junto às equipes 
que tratam da segurança em aeroportos, gestão e suporte às 
empresas aéreas, gestão logística de bagagem e demais ativi-
dades ligadas à administração geral de aeroportos. Também 
poderá trabalhar em consultorias para o desenvolvimento e 
regulamentação de aeródromos e heliportos.

Transporte Terrestre
O tecnólogo em Transporte Terrestre atua em Companhias de 
engenharia de tráfego; Empresas de planejamento, desenvol-
vimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; 
Empresas de transporte e operações; Institutos e Centros de 
Pesquisa; Instituições de Ensino, mediante formação requeri-
da pela legislação vigente.
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Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde - 
ICBS
Com uma abordagem sobre a vida, do nível 
macro ao microscópico, e suas interações no 
ambiente e na sociedade, os cursos do Instituto 
de Ciências Biológicas e Saúde da PUC Minas 
oferecem conhecimentos que conciliam a téc-
nica, que parte de experiências em modernos 
laboratórios e ambientes de simulação realísti-
ca, e a preparação do aluno para o desenvolvi-
mento de habilidades que humanizam o exer-
cício da profissão.

Use o QR Code 
e saiba mais

Medicina
O curso forma Médicos com visão integral do ser humano, 
apto a trabalhar em equipes multiprofissionais e em redes de 
atenção à saúde. E, ainda, o médico formado pela PUC Betim 
pode pleitear residência médica nos Estados Unidos, visto 
que a instituição está credenciada à Educational Commission 
for Foreign Medical Graduates (ECFMG), a agência americana 
reguladora de diplomas médicos.

Biomedicina
O biomédico é o profissional responsável por executar e as-
sinar exames laboratoriais, genéticos, citológicos, ambien-
tais, controle de qualidade de alimentos, dentre outros. Além 
disso pode atuar em diversos campos tais como hospitais, 
laboratórios, órgãos públicos, instituições de ensino, clínicas 
de estéticas, como pesquisador, consultor e gestor e, como 
docente, sempre atuando com demais profissionais das áre-
as biológicas e da saúde. 

Ciências Biológicas
O Biólogo, seja ele licenciado ou o bacharel, pode atuar nas 
áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, Educação, Saúde e 
Biotecnologia. Tem papel fundamental na qualidade de vida 
do planeta, com bases em princípios de sustentabilidade e ci-
dadania. Pode também atuar como empresário e gestor do 
seu próprio negócio nas diversas áreas de atuação do Biólogo.

Educação Física
A LICENCIATURA habilita o professor de Educação Física mi-
nistrar aulas na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 
Médio, bem como ser professor de equipes esportivas cole-
giais, trabalhar com coordenação pedagógica, gestor edu-
cacional e prestar consultorias.  O BACHARELADO habilita 
o profissional de Educação Física para exercer atividades na 
área de Esporte e Lazer, desenvolvidas em clubes, academias, 
federações, centros de treinamento esportivo, entre outros.

Enfermagem
O bacharel em Enfermagem terá uma formação generalista, isto 
quer dizer que estará apto para atuar com o cuidado de pessoas 
em todos os seus ciclos de vida. Por ser uma ciência que exige 
competências e habilidades diversas, o profissional é capaz de se 
inserir em equipes ou trabalhar de forma autônoma, diretamente 
na assistência ou no planejamento e gestão do cuidado. 

Presencial  |  Híbrido
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Farmácia
As áreas de atuação do Fisioterapeuta incluem a Fisioterapia 
na Acupuntura, aquática, cardiovascular, dermatofuncional, 
esportiva, gerontologia, trabalho, neurofuncional, oncolo-
gia, respiratória, traumato-ortopédica, osteopatia, quiro-
praxia, saúde da mulher, terapia intensiva; Saúde Coletiva, 
Educação, Gestão de serviços, esporte; Equipamentos e 
produtos para Fisioterapia.

Fisioterapia
As áreas de atuação do Fisioterapeuta incluem a Fisioterapia 
na Acupuntura, aquática, cardiovascular, dermatofuncional, 
esportiva, gerontologia, trabalho, neurofuncional, oncolo-
gia, respiratória, traumato-ortopédica, osteopatia, quiro-
praxia, saúde da mulher, terapia intensiva; Saúde Coletiva, 
Educação, Gestão de serviços, esporte; Equipamentos e 
produtos para Fisioterapia.

Fonoaudiologia
O fonoaudiólogo atua na prevenção, promoção, avaliação, 
diagnóstico, tratamento e aperfeiçoamento da comunica-
ção humana, que envolve a audição, linguagem, voz, fala e 
as funções que garantem a boa respiração, mastigação e de-
glutição. Pode trabalhar em emissoras de rádio e televisão, 
teatros, locais de atuação do cantor e demais profissionais 
da voz, consultórios, clínicas, hospitais, empresas, e demais 
serviços públicos ou privados.

Medicina Veterinária
O bacharel em Medicina Veterinária pode atuar em clínicas, 
hospitais veterinários com animais domésticos e silvestres, além 
de indústrias farmacêuticas, inovação tecnológica, agronegó-
cio, sanidade animal, saúde pública e mais de 80 áreas afins.

Nutrição
O bacharel em Nutrição pode trabalhar em diversas áreas 
como hospitais, clínicas, restaurantes, setor esportivo, in-
dústria de alimentos, alimentação escolar, docência, gas-
tronomia, spas, vigilância alimentar e nutricional, empresas 
de consultoria, núcleos de assistência à saúde da família, 
marketing na área de alimentação e nutrição, entre outras.

Odontologia
O bacharel em Odontologia poderá atuar como clínico ge-
neralista nas diversas áreas e níveis de atenção à saúde bu-
cal, incluindo atividades de assistência, pesquisa, docência 
e gestão dos serviços de saúde, entre outros.

Gestão Hospitalar
O gestor hospitalar é o profissional responsável por admi-
nistrar e conduzir as atividades das instituições de saúde, 
públicas ou privadas, como clínicas, hospitais, laboratórios, 
serviços de diagnóstico e outras empresas prestadoras de 
serviço em saúde. Empresas de serviços de apoio e logística 
hospitalar etc.

Tecnólogo EAD
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Iceg - Escola de Negócios
Os cursos do Instituto de Ciências Econômicas e Ge-
renciais da PUC Minas têm como grande objetivo tornar 
o aluno empreendedor da própria carreira, a partir de 
metodologias que englobam novos modelos de ges-
tão e tecnologia e troca de conhecimento, inclusive 
networking, com professores de ampla experiência de 
mercado.

Use o QR Code 
e saiba mais

Administração
O bacharel em Administração poderá trabalhar em empre-
sas de pequeno, médio e grande porte; em empresas priva-
das de capital nacional e multinacionais, tais como: indús-
trias, instituições financeiras, comércio varejista, empresas 
de consultoria, associações, organizações de comércio 
exterior, ONGs, entre outros tipos de organizações. Poderá 
também criar e desenvolver o seu próprio negócio.

Ciências Contábeis
O curso de Ciências Contábeis da PUC Minas propicia uma 
ampla formação cultural e humanística, aliada a uma con-
sistente formação técnico-científica que facilitam a atua-
ção nos diversos setores da economia. O contador pode 
exercer suas atividades nas áreas de auditoria e compliance, 
controladoria, consultoria contábil, financeira e de inves-
timentos, fiscal e tributária, perícia, pública, administrativa, 
recursos humanos, pesquisador, entre outras.

Ciências Econômicas
O conjunto de elementos estudados ao longo do Curso de 
Ciências Econômicas permitirá a atuação do bacharel em 
Economia nas atividades empresariais públicas e privadas, 
em consultorias e assessorias econômicas, nas instituições 
financeiras nacionais e internacionais, nas agências de fo-
mento e em diversos órgãos ligados às áreas de pesquisa e 
desenvolvimento econômico e social.

Presencial  |  EAD

Gestão Comercial 
O Tecnólogo em Gestão Comercial poderá atuar em em-
presas de pequeno, médio e grade porte, além setores como 
instituições financeiras, comércio atacadista e varejista, saúde, 
dentre outros. Em sua formação, terá possibilidades de ocupar 
cargos de liderança, bem como se tornar um empreendedor.

Gestão Financeira 
O Tecnólogo em Gestão Financeira tem autonomia para 
criar, estruturar e gerenciar o seu próprio negócio, bem 
como se inserir em empresas de todos os portes, nacionais 
ou multinacionais, dos mais diferentes ramos de atuação, 
com visão técnica específica em finanças, além de ter, tam-
bém, uma visão gerencial abrangente e contemporânea.

Gestão de Recursos Humanos
A atuação do Tecnólogo em  os é bastante ampla, sendo 
que poderá assumir as responsabilidades dos setores de 
gestão de pessoas de empresas e organizações pequenas, 
médias e grandes, seja na indústria, no comércio, setor de 
serviços ou órgãos públicos. Também estará apto a prestar 
serviços de consultoria e assessoramento técnico para ou-
tras empresas e assumir papel de liderança em projetos e 
equipes em empresas, desenvolvendo ações de gestão es-
pecíficas da área.

Tecnólogo EAD
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Gestão em Comércio Exterior

 
O Tecnólogo em Comércio Exterior tem portas abertas em 
diversas áreas e mercados, graças à formação abrangen-
te para qualquer setor da economia, partindo de empre-
sas multinacionais até empresas de pequeno e médio porte 
que realizam ou desejam operar no mercado internacional, 
setores de câmbio em bancos e financeiras, empresas de 
transporte nacional e internacional, organizações públicas 
ou privadas com operações no exterior, entidades que en-
volvam relações internacionais, escritórios de contabilida-
de, assessoria internacional, traders ou mesmo como con-
sultores, entre várias outras.

Gestão em Logística
O Tecnólogo em Gestão em Logística poderá atuar em 
atividades logísticas que incluem: armazenagem, manuseio 
de materiais e definição de embalagens, operação da cadeia 
de suprimentos, controle logístico, gestão da informação 
e processos logísticos, meios de transporte e roteirização, 
gestão de estoques e planejamento da demanda e 
prevenção de perdas.

Gestão em Marketing
O Tecnólogo formado em Gestão em Marketing trabalha 
na construção de valor com o mercado, desenvolvendo 
e implementando ações de pesquisas de mercado, 
campanhas promocionais, desenvolvimento de produtos 
e estratégias de precificação, desenvolvimento de ações 
de comunicação interna e endomarketing, bem como em 
outras ações que visam à satisfação dos seus clientes.

Gestão Pública
O tecnólogo em Gestão Pública atua em secretarias, mi-
nistérios, tribunais, autarquias, fundações, fundos, agências 
reguladoras, empresas públicas e empresas prestadoras de 
serviços para o setor público em qualquer âmbito de gover-
no, isto é, municipal, estadual e federal. Além disso, o gestor 
também atua em hospitais e agências de saúde públicos, es-
colas públicas, centros de cultura, esporte e lazer, órgãos de 
fiscalização e controle ambiental, enfim, em todos os entes 
pertencentes à administração pública direta e indireta. 

Tecnólogo EAD
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Instituto de Filosofia e 
Teologia - IFT
O Instituto de Filosofia e Teologia da PUC Minas 
apresenta cursos que fornecem fundamentos 
para a reflexão e conexão entre várias áreas do 
saber, estimulando o pensamento crítico e o 
autoconhecimento.

Use o QR Code 
e saiba mais
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Filosofia
O graduado em filosofia, com formação sólida em história 
da filosofia, torna-se capaz de compreender e transmitir os 
principais temas, problemas e sistemas filosóficos; e apto 
para análise e reflexão crítica da realidade social. Ao mesmo 
tempo, é credenciado para a pesquisa acadêmica e para a 
reflexão transdisciplinar. O caminho próprio da formação 
oferecida direciona o estudante à pesquisa e ao magistério 
superior.

Teologia
Ministério ordenado (presbíteros e diáconos permanentes) e 
não ordenado (vida religiosa ou leigo(a) consagrado(a), ca-
tequista, ministro(a) da Palavra, animador(a) de comunidade 
ou pastoral, dirigente de Círculo Bíblico, liderança cristã e 
agente de pastoral), assessoria teológica (às paróquias, às 
iniciativas de evangelização, às pastorais sociais ou ao cam-
po sociotransformador) e pesquisador inter/pluri/transdis-
ciplinar das questões atuais da Teologia e da sociedade.

Instituto de Ciências 
Humanas - ICH
O Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas 
apresenta cursos que proporcionam uma for-
mação orientada para o campo das humanida-
des, dentro de uma visão interdisciplinar. Aqui, 
a produção de conhecimento é constante, es-
timulada pelas estratégias e dinâmicas neces-
sárias para o desenvolvimento de bacharéis e 
professores de ensinos fundamental e médio.

Use o QR Code 
e saiba mais
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Geografia
Os bacharéis em Geografia poderão atuar em instituições públicas, 
empresas privadas e organizações sociais, nas áreas de análise e pla-
nejamento territorial: ambiental, urbano, agrário e regional e ainda 
nas áreas ligadas aos SIGs – Sistemas de Informação Geográfica ou 
no Geoprocessamento.  
Os licenciados têm atuação como professores de ensino fundamen-
tal e médio. Atuam também em organizações sociais de cunho edu-
cativo e nas atividades de Educação Ambiental.

História
O aluno poderá se preparar para o ensino de História, cursando licen-
ciatura. Poderá também se habilitar como pesquisador, fazendo o ba-
charelado. Posteriormente, cursando uma pós-graduação (Mestrado 
e Doutorado), poderá ministrar aulas no curso superior. Tanto o ba-
charel deve ser capaz de produzir o conhecimento para ser divulgado 
como o licenciado deve entender como o saber histórico é produ-
zido, para então ensiná-lo. São habilitações que se complementam. 
Campos de pesquisa: pesquisa autônoma ou institucional em centros 
de documentação, arquivos, museus. Consultoria em centros de di-
fusão cultural e de gestão de patrimônio. Ensino de História.

Letras
O curso de Letras tem como principal objetivo a formação de profis-
sionais licenciados ou bacharéis conectados com um mercado em 
constante evolução. Ao escolher a licenciatura, pode-se atuar como 
professor de português e/ou de inglês e suas literaturas em educação 
básica - ensino fundamental II e ensino médio - e em escolas de idio-
mas. O bacharelado visa a formar um profissional que atua em frentes 
as mais diversas, tais como produção, revisão e editoração de tex-
tos em distintos espaços de circulação: editoras, órgãos de imprensa, 
instituições governamentais e não governamentais. 

Pedagogia
Nas escolas, o licenciado em Pedagogia está qualificado para exercer 
a docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino funda-
mental e nas disciplinas pedagógicas para a formação de professores 
no curso de magistério, assim como para a participação nas ativida-
des de gestão de processos educativos (Supervisão Escolar, Orienta-
ção Educacional, Administração Escolar, Coordenação Pedagógica, 
Gestão Escolar). Nas demais organizações da sociedade, o licencia-
do em Pedagogia está qualificado para exercer atividades de caráter 
educacional em empresas; hospitais, organizações sociais e religio-
sas, igrejas, ONGs, associações e sindicatos, entre outras.

Instituto de Ciências 
Exatas e Informática - 
Icei
O Instituto de Ciências Exatas e Informática da 
PUC Minas oferece cursos para um mundo con-
temporâneo e cada vez mais conectado. Os pla-
nos de ensino incorporam conhecimentos sufi-
cientes para que o aluno alie teoria e prática em 
uma infraestrutura moderna, com espaços de 
experimentação e laboratórios de ponta. O Ins-
tituto tem consolidadas parcerias com empre-
sas referência em seus segmentos, oferecendo 
suporte a projetos de pesquisa que já renderam 
prêmios e reconhecimentos mundiais.

Use o QR Code 
e saiba mais
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Ciência da Computação
O bacharel em Ciência da Computação pode atuar no de-
senvolvimento de sistemas computacionais, na administra-
ção de recursos e ambientes computacionais e no desen-
volvimento de algoritmos para solução de problemas. 

Ciência de Dados
O profissional de Ciência de Dados pode desenvolver ativi-
dades em áreas multidisciplinares de empresas interessadas 
em extrair informação e valor a partir de dados: desenvolvi-
mento de métodos e modelos para identificação de padrões; 
descoberta de conhecimento e recuperação de informação, 
a partir de dados; desenvolvimento de algoritmos para im-
plementação de modelos; desenvolvimento de sistemas 
computacionais que sirvam de suporte a modelos e métodos 
desenvolvidos; administração e gestão de projetos etc. 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Com o crescimento do setor de serviços relacionados a siste-
mas de informação, como comércio eletrônico e aplicativos 
para os novos modelos de negócio, como aplicativos de mo-
bilidade urbana, entrega de lanches e refeições, surge, então, 
um amplo campo de atuação para o Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, que também está apto a atuar 
como empreendedor no crescente mercado de startups.

Banco de Dados  
A formação permite aos alunos atuarem em funções que 
envolvem a Engenharia de Dados, em qualquer tipo de or-
ganização. Suas tarefas, não se limitam a estas, mas podem 
envolver o desenvolvimento de projetos de sistemas de fluxo 
de dados (pipeline) das organizações, a manutenção destes 
sistemas, a construção e a operação de Data Warehouses 
(DW) e de Data Lakes, a otimização e tuning do armazena-
mento e do processamento de dados, a integração de da-
dos, a operação de serviços em nuvem e o tratamento de 
dados disponibilizando-os da maneira adequada para serem 
consumidos pela organização por processos de BI (Business 
Intelligence) e, inclusive, por projetos de Ciência de Dados

Tecnólogo
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Engenharia de Computação
O Engenheiro de Computação pode criar sua própria em-
presa de tecnologia (startup) ou trabalhar em empresas de 
desenvolvimento de softwares, hardware e equipamentos. 
Pode trabalhar, também, como engenheiro na indústria de 
biotecnologia, construção de sistemas para aeronaves, car-
ros autônomos (sem motorista), em bancos configurando 
e protegendo a redes de ataques feitos por hackers mali-
ciosos. O Engenheiro de Computação tem uma formação 
completa, o que lhe permite atuar em projetos tecnológi-
cos complexos envolvendo diversas áreas.

Engenharia de Software
O bacharel em Engenharia de Software atua de forma in-
dividual, ou em equipe, na criação e evolução de solu-
ções de software para problemas complexos que tenham 
muitas relações entre domínios de conhecimento e de 
aplicação. Pode atuar como gerente de projetos de sof-
tware, arquiteto de software, líder técnico de equipe, pes-
quisador e gerente de qualidade responsável por definir 
e acompanhar melhorias contínuas em processos de de-
senvolvimento e manutenção de software. O profissional 
atua gerenciando a evolução de softwares considerando 
os aspectos técnicos, humanos e sociais, econômicos e 
financeiros associados a novos produtos, serviços e orga-
nizações, além da relevância da inovação e da criatividade 
nas perspectivas de negócios.

Física
O licenciado em Física pode trabalhar em instituições de 
ensino e pesquisa. O campo de ação envolve, além da sala 
de aula, coordenação de disciplina, atividades como a ela-
boração de projetos de ensino, criação de laboratório didá-
tico, a preparação, o acompanhamento e a avaliação de ati-
vidades extraclasse e a produção de material didático, entre 
outras. Além da docência, o profissional pode atuar em in-
dústrias, laboratórios e hospitais em áreas que demandam 
profissionais com formação em Física.
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Gestão de Tecnologia da Informação 

O Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação pos-
sui amplo campo de trabalho, considerando-se a amplitude 
das organizações que são potenciais beneficiárias dos re-
cursos das tecnologias da informação.

Na sociedade atual há uma grande dependência das orga-
nizações em relação ao uso de recursos tecnológicos. Pra-
ticamente toda atividade humana envolve, de alguma for-
ma, a utilização da tecnologia.

Isso coloca o egresso do curso apto a atuar nas mais va-
riadas organizações, independente do ramo de atividade, 
públicas ou privadas.

Jogos Digitais

O graduado em Jogos Digitais pode atuar como autôno-
mo ou em empresas produtoras de jogos digitais, canais de 
comunicação via web, produtoras de websites, agências de 
publicidade e veículos de comunicação.

Matemática
O licenciado em Matemática pode trabalhar em escolas 
da rede pública ou privada e em instituições de pesquisa 
e ensino. O campo de ação envolve, além da sala de aula, 
atividades como a elaboração de projetos de ensino, a pre-
paração, acompanhamento e avaliação de atividades extra-
classe e a produção de material didático, entre outras.

Segurança da Informação   
O Tecnólogo em Segurança da Informação poderá atuar em 
todos os tipos de organizações de diversas áreas pois seu 
foco está em garantir a segurança da informação em todo 
o ciclo de vida, na operacionalização e gestão dos proces-
sos de negócio. É um profissional com ampla ascensão de 
atuação considerando a crescente necessidade das organi-
zações em cuidar do seu principal ativo: a informação.

Tecnólogo EAD
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Redes de Computadores  
O Tecnólogo em Redes de Computadores está inserido em 
uma área com demanda profissional cada vez mais eleva-
da. Os setores que abrem vagas para esses profissionais são 
muitos, partindo da gestão de redes e infraestruturas de TI 
de pequenas, médias e grandes empresas, passando por 
provedores de serviços de Internet e empresas de pesquisa 
e desenvolvimento que criam soluções tecnológicas e che-
gando até a gestão de grandes datacenters.

Sistemas de Informação    
O bacharel em Sistemas de Informação é um profissio-
nal capacitado para atuar de forma ampla no mercado de 
tecnologia, estando presente em todas as fases do desen-
volvimento de sistemas para as organizações: requisitos, 
análise, desenvolvimento, testes e operação. São exemplos 
de cargos que esse profissional pode exercer: analista de 
sistemas, gerente de projetos, analista de suporte, gerente 
de tecnologia da informação, administrador de banco de 
dados, administrador de redes, analista de segurança, ar-
quiteto de software, engenheiro de software, cientista de 
dados, analista devops, entre outras.

Sistemas para Internet  
O Tecnólogo em Sistemas para Internet encontra oportu-
nidades de inserção no mercado de trabalho com com-
petências em desenvolvimento de sistemas e páginas para 
Internet/Intranet, para o comércio eletrônico, aplicativos 
móveis, a fim de suprir as demandas industriais e comerciais 
referentes ao desenvolvimento de sistemas informatizados; 
profissionais, esses, com sólida formação técnica, gerencial 
e humanista.

Tecnólogo EAD
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Instituto de Ciências 
Sociais - ICS
Os cursos do Instituto de Ciências Sociais da 
PUC Minas foram pensados para formar sujei-
tos com autonomia intelectual e capacidade 
crítica e criativa, para lidar com a realidade so-
cial, cultural e política em âmbitos local, regio-
nal e mundial. 

Use o QR Code 
e saiba mais

Arquitetura e Urbanismo
O bacharel em Arquitetura e Urbanismo pode conceber, 
desenvolver e supervisionar projeto e construção de edifi-
cações, ambientes internos, de restauro e reforma em es-
paços pré-existentes de modo crítico, criativo e sustentá-
vel. Sua atuação envolve o desenho urbano e paisagístico 
de espaços livres de uso público e de loteamentos, assim 
como a elaboração de planos de intervenção nos espaços 
urbano, metropolitano e regional.

Ciências Sociais
O bacharel estará apto a atuar nas pequenas, médias e 
grandes organizações auxiliando a alta administração a ge-
rir o patrimônio dessas empresas, podendo exercer funções 
de auditor, perito contábil, pesquisador, professor, entre 
outras.

Design de Interiores 
O Tecnólogo em Design de Interiores pode atuar em de-
sign de mobiliário; de ambientes culturais e suportes para 
exibição com ênfase em cenografia; de ambientes comer-
ciais com ênfase em visual merchandising e retail design; e 
o recente campo do reuso adaptativo do espaço construí-
do com ênfase em sustentabilidade. Ademais, o profissional 
tem aptidão para atuar em outras áreas no amplo campo 
disciplinar do design de ambientes interiores.

Relações Internacionais
A formação multidisciplinar prepara o bacharel para o am-
biente competitivo do mercado de trabalho, possibilitando 
a inserção em vários setores de atuação, como assesso-
rias internacionais de órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais; empresas públicas e privadas nacionais e mul-
tinacionais; agências de cooperação internacional; organi-
zações não governamentais; universidades e institutos de 
pesquisa.

Serviço Social
O Assistente Social atua em Instituições públicas e priva-
das, Organizações da Sociedade Civil, Saúde (Hospitais, 
Postos de Saúde, UPAs, Planos de Saúde), Assistência Social 
(CRAS e CREAS), Previdência Social e Privada, Política de 
Habitação, Meio Ambiente e desastres naturais, Tribunais de 
Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselhos 
Deliberativos, Escolas, Instituições que atendem e acolhem 
Crianças e  Adolescentes; Idosos (ILPI, Casas de Repouso, 
Centro de Convivência etc),  Sistema Prisional, Migrantes e 
Refugiados, Universidades, entre outros.

Tecnólogo Híbrido

Presencial  |  Híbrido



AINDA EM 
DÚVIDA 
SOBRE QUAL 
ÁREA SEGUIR? 

Faça o Teste de Orientação 
Profissional gratuito da PUC Minas 
e esteja mais certo da melhor 
escolha pro seu futuro.

pucminas.br/mundopucminas

pucminasoficial napucminas


