Principais Diferenciais dos
CURSOS DE GRADUAÇÃO
Curso
Administração de Empresas

Diferencial
Diferencial
Foco no empreendedorismo. Desenvolvimento de conteúdo com ênfase prática e utilização de
CASES. Possui Núcleo de Práticas Empreendedoras trabalhando junto ao mercado.

Arquitetura e Urbanismo

Metodologia de aprendizagem integrando a maquete, o desenho arquitetônico e o digital. Ênfase na
arquitetura e urbanismo. Possibilidade de acesso aos arquivos dos monumentos arquitetônicos das
igrejas católicas.

Biomedicina

Exploração de conteúdo com vivências práticas, incluindo um moderno Laboratório Modelo de
Análises Clínicas

Bacharelado em Eng. de Software

1º da Bahia com experiências práticas em Fábrica de Software.

Ciências Biológicas

Único curso do nordeste que possui uma reserva da mata atlântica de 30 hectares contendo uma
trilha ecológica. Possui Laboratório de Estudos do Meio Ambiente e Centro de Ecologia e Conservação
Animal. Possibilidade de educação continuada atingindo o nível de Mestrado.

Ciências Contábeis

São 32 anos de experiência. Formação contábil de excelência. Foco na área Fiscal, pública e prática
desde os semestres iniciais. Possibilidade de segunda graduação em Administração e Direito.

Comunicação Social

Aplicação de conteúdos com ênfase prática em laboratórios na plataforma Apple, além de possuir o
maior estúdio de fotograﬁa, aúdio e vídeo no norte/nordeste. Egressos em principais cargos da
publicidade nacional.

Direito

60 anos de existência. Sólida formação de cunho humanístico. Possibilita formação continuada com
especialização, mestrado e doutorado. Forte presença de alunos egressos na esfera jurídica nacional.

Educação Física

1º Curso de Educação Física da Bahia. Laboratórios de Anatomia e Fisiologia modernos. Possui
Academia Escola.

Enfermagem

Possui conceito 4 em reconhecimento do MEC. Aplicação de conteúdo prático ao longo do curso.
Possui unidade de saúde da família e laboratório de habilidades, único na Bahia.

Engenharia Química
Engenharia Mecânica
Engenharia Civil

Conteúdo acadêmico aplicado à ampla ênfase prática desenvolvido em laboratórios de primeira
linha, bem como ênfase em visitas de campo.

Filosoﬁa

Único curso ofertado dentre as instituições particulares de Salvador. Trabalha diversas linhas do
pensamento ﬁlosóﬁco. Possibilidade de dupla graduação em Teologia.

Fisioterapia

Corpo docente qualiﬁcado e reconhecido pelo mercado, além de infraestrutura constituída por
laboratórios especíﬁcos e uma clínica escola (há 26 anos) que trabalha as mais modernas técnicas de
ﬁsioterapia.

Gastronomia

Aplicação de técnicas gastronômicas modernas, bem como aprendizado em gestão de
empreendimentos de gastronomia.

Geograﬁa

60 anos de contribuição para a sociedade. Laboratórios de Cartograﬁa, Geoprocessamento, Geograﬁa
Física e de Estudos Territoriais, Políticos e Populacionais e uma estação Meteorológica.

História

Única instituição de ensino em Salvador que possui um laboratório de conservação e restauro (LEV).

Letras com Inglês

Forte tradição na formação de professores dispondo de uma rica proposta pedagógica alinhada às
técnicas modernas de ensino/aprendizagem do ensino de linguas.

Letras com Português
Matemática

Há 40 anos oferecendo sólida formação de professores na Bahia, aliado a técnicas de aprendizagem
digital e alto índice de aprovação em concursos públicos.

Nutrição

Desenvolvimento do conhecimento nas várias áreas do conhecimento, clínica, hospitalar, desportiva.
Vivências práticas à partir do 2º semestre de curso.

Pedagogia

Exploração das várias correntes pedagógicas, com prática em sala de aula voltada à coordenação
pedagógica além de prática em hospitais, empresas e psicopedagogia.

Psicologia

1ª turma. Curso autorizado com conceito 5 (conceito máximo do MEC).

Serviço Social

73 anos de existência. Tradição com atualização proﬁssional. Conteúdo com ênfase prática. Alto
índice de aprovação em concurso público.

Tecnológico em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Alinhado com as principais certiﬁcações de TI.

