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Curso de Enfermagem no 
Pólo UNOPAR

Além Paraíba completa 
dois anos

O curso de enfermagem a distância da Uni-
versidade Unopar EAD de nosso pólo, locali-
zado no SESI, completa dois anos, capacitando 

alunos para torná-los pro� ssionais multidisciplina-
res, especializados em cuidar da saúde de indivíduos 
e coletivos, exercendo funções operacionais de ges-
tão e coordenação em clínicas e hospitais. 

A graduação proporciona os conhecimentos téc-
nicos para realizar procedimentos e seguir condutas 
médicas, acompanhando e proporcionando qualida-
de de vida, bem-estar e conforto aos pacientes.

As disciplinas do curso pertencem a áreas va-
riadas e contemplam ciências biológicas e humanas. 
Administração, psicologia e sociologia fazem parte 
do ciclo básico de formação, enquanto anatomia, 
farmacologia, saúde coletiva, parasitologia e saúde 
da mulher estão no ciclo pro� ssionalizante.

O pólo conta com um laboratório completo e de 
excelência para utilização nos cursos da área de saúde.

Para quem se destina?
O desejo de cuidar de pessoas é a característica 

fundamental de um bom enfermeiro. É importante 
também, que os formandos desse curso a distância, 
tenham empatia e facilidade para conviver com dife-

FISIOTERAPIA É 
MAIS UM NOVO 

CURSO DO 
PÓLO UNOPAR DE 
ALÉM PARAÍBA

O curso de � sioterapia à distância 
da Universidade Unopar EAD tem 
a missão principal de te tornar um 

pro� ssional capaz de atuar na prevenção, 
reabilitação e promoção da saúde do pa-
ciente, e por consequência, de toda uma 
comunidade. A � sioterapia é mais um 
curso oferecido no pólo de Alem Paraíba, 
para 2020. 

A graduação à distância irá capacitar 
você para atuar no tratamento de pa-
cientes que tenham disfunções motoras 
ou cognitivas causadas por acidentes ou 
doenças, com os mais diversos graus de 
complexidade, sempre com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida das pessoas 
que estejam passando por esses tipos de 
di� culdades.

Para quem se destina?
Um dos requisitos principais para cur-

sar a faculdade de � sioterapia à distância 
é gostar do convívio muito próximo com 
as pessoas, em um caráter fortemente as-
sistencialista. Por isso, ter sensibilidade, 
atenção ao próximo e paciência são ca-
racterísticas muito importantes para ter 
sucesso nessa pro� ssão.

Áreas de atuação
O bacharelado à distância te dará 

a oportunidade de explorar um campo 
bem extenso de especializações, o que 
expande bastante as opções do mercado 
de trabalho. Dentre as principais áreas de 
atuação, se destacam:
 Cuidados laborais (saúde no ambien-

te de trabalho);
 Indústria de aparelhos � sioterápicos;
 Home care (atendimento domiciliar);
 Academias e clubes esportivos;
 Consultórios, clínicas e hospitais;
 Mercado de estética;

rentes tipos de pessoas – sejam elas pacientes, fami-
liares ou membros de equipes multidisciplinares, em 
clínicas e hospitais. Paciência, resiliência, inteligên-
cia emocional, ética, senso de urgência e responsa-
bilidade fazem a diferença na conduta pro� ssional. 

Áreas de atuação
Quem faz a faculdade de enfermagem à distân-

cia pode exercer sua pro� ssão em diversos tipos de 
empresas – não apenas em instituições de cuidados 
especí� cos com a saúde. Veja algumas opções de lu-
gares em que você pode buscar oportunidades após 
a conclusão do curso: 
 Hospitais e clínicas médicas;
 Postos de saúde, ambulatórios e pro-

gramas de saúde da família;
 Empresas que oferecem serviços de 

home care;
 Empresas de diversos portes e segmentos 

de atuação que procuram um pro� ssional 
alocado para assistir os funcionários;

 Empresas que oferecem serviços de res-
gate e atendimento a emergências;

 Casas de repouso;
 Clínicas de recuperação e reabilitação.


