
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Turno: Integral (Manhã e Tarde)
Regime: Trimestral
Grau: Bacharel
Duração: 12 trimestres
Campo de Atuação: Identificação de oportuni-
dades, diagnóstico, análise e solução de problemas 
organizacionais em ambientes públicos ou priva-
dos com interesse público.  Avaliar os impactos so-
ciais, econômicos e ambientais resultantes da con-
cepção, implantação e gerenciamento de políticas 
públicas. Trabalhar junto a organizações privadas 
fazendo a ligação com o poder público.

Afrânio de Abreu Silva
Aluno do Curso de Administração Pública

“O curso de Administração 
Pública é voltado para pessoas que 

gostam de desafios e têm vontade de mudar 
a realidade em que vivem. O curso amplia a nossa 

visão como pessoa e como cidadão. Eu espero 
contribuir para melhorar a gestão pública no Brasil”.
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Turno: Integral (Manhã e Tarde)
Regime: Trimestral
Grau: Bacharel
Duração: 20 trimestres
Campo de Atuação: Trabalhar com manejo de espécies 
animais e vegetais para a produção de alimentos, matérias-
primas e diversos produtos de uso social; melhoramento gené-
tico vegetal e animal; produção de sementes e mudas; con-
struções rurais; manejo de recursos hídricos, irrigação e 
drenagem; mecanização e implementos agrícolas; conservação 
da biodiversidade, paisagismo e jardinagem; recursos florestais 
não madeireiros; manejo, classificação e conservação do solo, de 
bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle 
de poluição na agricultura; tecnologia de transformação e con-
servação de produtos de origem vegetal e animal; socioeconomia 
rural; planejamento e administração de unidades de produção 
agrícolas e relações de assessoria técnica aos agricultores.

Anita Juviana 
Aluna do Curso de Agronomia

“No meu país, Timor Leste, 85% 
das famílias vivem da agricultura e a 

minha é uma delas. Nós plantamos coco, 
arroz, milho, batata-doce e hortaliças. Com o 

curso de Agronomia, eu vou aprender novas técni-
cas para voltar ao Timor Leste e ajudar a melhorar a agri-
cultura para produzir mais”.

AGRONOMIA
Turno: Integral (Noite)

Regime: Trimestral

Grau:  1 º Ciclo: Bacharelado em Humanidades / 2º Ciclo: 
História, Sociologia e Antropologia (Bacharelado) - 
História, Sociologia e Pedagogia (Licenciatura)

Duração: 08 trimestres

Campo de Atuação: Atuar em pesquisa básica em 
universidades e centros de pesquisa, bem como trabalhar 
em órgãos governamentais e não governamentais voltados 
para uma ação junto às minorias sociais e a outras 
populações-alvo de políticas públicas; elaborar projetos 
sociais, de desenvolvimento; trabalhar com os movimentos 
sociais organizados. Pode atuar em arquivos, museus, 
patrimônios, comunidades em geral ou empresas que este-
jam dedicadas à preservação da memória e da história de 
seu povo, além da carreira acadêmica. 

Antonio Nilson Lopes Filho 
Aluno  do Curso Bhacharelado em Ciências Humanas

“O curso está sendo interes-
sante porque há uma integração com 

outras culturas, além da convivência e 
união entre estudantes brasileiros e estrangei-

ros. O curso foca que, apesar de sermos brasileiros, 
pertencemos à raça africana, representada em nossas 

tradições  e culturas”.

BACHARELADO EM
HUMANIDADES



CIÊNCIAS DA NATUREZA
E MATEMÁTICA

Turno: Integral (Manhã e Tarde)
Regime: Trimestral
Grau: Licenciatura (Habilitações: Biologia, Física, 
Matemática e Química)
Duração: 16 trimestres
Campo de Atuação: Atuar como docente em Es-
colas de Educação Básica (Ensino Fundamental e 
Médio) e também de Ensino Superior (faculdades e 
universidades); assim como em laboratórios e cen-
tros de pesquisa em desenvolvimento científico e 
tecnológico

Emanuela Ingrid Ferreira do Nascimento
Aluna  do Curso Ciências da Natureza e Matematica

“O curso 
é bom porque o graduado pode 

atuar tanto como professor do Ensino 
Fundamental, nas disciplinas de Ciências e 

Matemática, quanto como docente do Ensino 
Médio, nas áreas de Biologia, Física, Química ou 
Matemática. Eu estou cursando esta graduação para 
atuar como professora na área que eu escolher”.

ENFERMAGEM
Turno: Integral (Manhã e Tarde)
Regime: Trimestral
Grau: Bacharel
Duração: 20 trimestres
Campo de Atuação: O enfermeiro atua na área assist-
encial em hospitais, clínicas especializadas e postos de 
saúde. Na área gerencial coordena programas de saúde 
vinculados ao Ministério da Saúde/Secretarias da Saúde; 
superviona as ações da equipe de enfermagem e realiza 
auditoria nos serviços de saúde. Na área de ensino realiza 
ações de educação em saúde junto à população; coordena 
os processos de capacitação científica dos profissionais que 
integram as equipes de saúde e leciona em universidades e 
em cursos técnicos da área de Enfermagem.

Anderson Mariano
Aluno do Curso de  Enfermagem

“Apesar da Unilab estar 
começando agora, a gente se sente 

compensado pelos bons professores que 
temos. Por sermos da primeira turma, temos a 

responsabilidade de sermos os primeiros profis-
sionais formados pela universidade a entrar no mer-

cado de trabalho. A Enfermagem é o curso ideal para 
quem gosta de cuidar e ajudar as pessoas”.



Turno: Integral (Noite)
Regime: Trimestral
Grau: Licenciatura
Duração: 18 trimestres
Campo de Atuação: Atuar como docentes em institu-
ições de ensino de educação básica em disciplinas de Língua 
Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa; ministra aulas 
em cursos livres de língua portuguesa como língua materna ou 
língua portuguesa como segunda língua ou como língua 
estrangeira; realiza assessoria pedagógica em Língua Portu-
guesa e em Literatura para instituições de natureza pública ou 
privada; atua na área editorial como revisor de textos, crítico 
literário e cinematográfico, podendo trabalhar com produção e 
avaliação de material didático-pedagógico em língua portu-
guesa e literatura; atua como assessor cultural e docente do 
ensino superior.

Ailene Rosa
Aluna do Curso de Letras - Língua Portuguesa

“Fiz o Curso de Letras/Língua 
Portuguesa porque sempre gostei de 

literatura. Esse curso vai me proporcionar 
conhecimento para eu me especializar em 

linguística e seguir na área de traduções que é o 
que eu mais gosto”.

LETRAS - LÍNGUA
PORTUGUÊSA

ENGENHARIA DE
ENERGIAS

Turno: Integral (Manhã e Tarde)
Regime: Trimestral
Grau: Bacharel
Duração: 20 trimestres
Campo de Atuação: Trabalhar com proposição de estra-
tégias para o setor energético; planejamento, análise e desen-
volvimento de sistemas de geração, transporte ou transmissão, 
distribuição e uso da energia; avaliação das necessidades de 
uma região ou setor ou desenvolvimento de projetos 
econômica e socialmente viáveis; aproveitamento de recursos 
renováveis para a geração de potência de calor; coordena pro-
gramas de contenção e uso racional da energia; análise de 
sistemas térmicos e fluídos-mecânicos; planejamento, projeto, 
manutenção e controle dos equipamentos/sistemas de ener-
gia; operação, manutenção de sistemas/processos industriais 
de fabricação e instalação de sistemas de energia renovável e 
manutenção das redes de distribuição de energias.

Sandro Constantino
Aluno do Curso Engenharia de Energias

“O curso é muito dinâmico e 
amplo, pode ser aplicado a várias 

áreas do conhecimento. Espero ter bom 
êxito para ajudar meu país, São Tomé e 

Príncipe. Lá, o déficit de energia é muito grande".


