
Conheça também nossos cursos de pós-graduação.
¹A oferta de cursos pode sofrer alteração sem aviso prévio. Consulte a modalidade educacional, os currículos e as condições comerciais 
dos cursos no site una.br/cursos. Cursos de graduação e pós-graduação devidamente autorizados, conforme Decreto 9.057/17, 
Portarias MEC 23/17 e 742/18, Resolução do MEC 01/18 e Parecer CNE /CES 146/18, a serem oferecidos nas unidades acadêmicas da 
Una, de acordo com a grade curricular do curso, disponível na respectiva página no site da instituição. ²Confira as formas de ingresso 
e o regulamento completo de cada modalidade no site: una.br. ³Condições válidas para transferência ou transferências em grupo, 
de acordo com a quantidade de matrículas indicadas no quadro. Confira o regulamento no site una.br/transferencia. 4Confira as 
condições dessa oferta e o regulamento completo no site: indique.una.br/.

 Saiba mais em: 
una.br/inscreva-se

 (37) 3512-1600          

Entre em contato 
com o nosso 
consultor pelo  
QR Code:

Nosso endereço:

Rua Coronel João Notini, 151 - Centro

FORMAS DE INGRESSAR2:

Na Una temos diversas opções para você ingressar e conquistar 
seu sonho de um curso superior. Conheça as principais:

VESTIBULAR DIGITAL
Dia e hora marcados para o seu sonho acontecer. Escolha a 
data da sua próxima conquista e se surpreenda com o que a 
Una oferece. Agende sua prova agora em: una.br/vestibular

NOTA DO ENEM
Você também pode entrar na Una com a sua nota do Enem. A 
inscrição é gratuita, e você ainda pode concorrer a bolsas de 
estudo. Saiba mais em: una.br/enem

HISTÓRICO ESCOLAR
Para você que já concluiu o ensino médio. Não perca tempo 
e use seu histórico escolar para ingressar na Una e iniciar 
uma jornada universitária surpreendente. 
Inscreva-se em: una.br/vestibular

TRANSFERÊNCIA E NOVA GRADUAÇÃO3

Deu vontade de mudar ou fazer uma nova graduação? Mude 
para a Una e transforme a sua história. 

Na transferência em grupo, a Una tem condições especiais 
para você e seus amigos estudarem juntos. Já pensou? Reúna 
sua turma e solicite transferência para garantir condições 
imperdíveis. Confira o quadro abaixo:

Saiba mais em: una.br/transferencia

de 11 a 19 
pessoas

50%
a partir de 
20 pessoas

55%

de 6 a 10 
pessoas

45%
para até 5 
pessoas

40%



Conheça também nossos cursos de pós-graduação.
¹A oferta de cursos pode sofrer alteração sem aviso prévio. Consulte a modalidade educacional, os currículos e as condições comerciais 
dos cursos no site una.br/cursos. Cursos de graduação e pós-graduação devidamente autorizados, conforme Decreto 9.057/17, 
Portarias MEC 23/17 e 742/18, Resolução do MEC 01/18 e Parecer CNE /CES 146/18, a serem oferecidos nas unidades acadêmicas da 
Una, de acordo com a grade curricular do curso, disponível na respectiva página no site da instituição. ²Confira as formas de ingresso 
e o regulamento completo de cada modalidade no site: una.br. ³Condições válidas para transferência ou transferências em grupo, 
de acordo com a quantidade de matrículas indicadas no quadro. Confira o regulamento no site una.br/transferencia. 4Confira as 
condições dessa oferta e o regulamento completo no site: indique.una.br/.

 Saiba mais em: 
una.br/inscreva-se

 (37) 3512-1600          

Entre em contato 
com o nosso 
consultor pelo  
QR Code:

Nosso endereço:

Rua Coronel João Notini, 151 - Centro

FORMAS DE INGRESSAR2:

Na Una temos diversas opções para você ingressar e conquistar 
seu sonho de um curso superior. Conheça as principais:

VESTIBULAR DIGITAL
Dia e hora marcados para o seu sonho acontecer. Escolha a 
data da sua próxima conquista e se surpreenda com o que a 
Una oferece. Agende sua prova agora em: una.br/vestibular

NOTA DO ENEM
Você também pode entrar na Una com a sua nota do Enem. A 
inscrição é gratuita, e você ainda pode concorrer a bolsas de 
estudo. Saiba mais em: una.br/enem

HISTÓRICO ESCOLAR
Para você que já concluiu o ensino médio. Não perca tempo 
e use seu histórico escolar para ingressar na Una e iniciar 
uma jornada universitária surpreendente. 
Inscreva-se em: una.br/vestibular

TRANSFERÊNCIA E NOVA GRADUAÇÃO3

Deu vontade de mudar ou fazer uma nova graduação? Mude 
para a Una e transforme a sua história. 

Na transferência em grupo, a Una tem condições especiais 
para você e seus amigos estudarem juntos. Já pensou? Reúna 
sua turma e solicite transferência para garantir condições 
imperdíveis. Confira o quadro abaixo:

Saiba mais em: una.br/transferencia

de 11 a 19 
pessoas

50%
a partir de 
20 pessoas

55%

de 6 a 10 
pessoas

45%
para até 5 
pessoas

40%



ESCOLHA SEU CURSO1: 
Presente em 
Minas Gerais 
e Goiás.

Una | Fiemg: Instituição 
de ensino superior da 
indústria mineira.

Personalização do currículo de acordo 
com o projeto de vida e carreira.

ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN ENGENHARIAS
Arquitetura e Urbanismo     Engenharia Biomédica      

Design de Produto   Engenharia Civil     

Moda   Engenharia de Alimentos   

Engenharia de Produção   

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE Engenharia Elétrica     

Biomedicina     Engenharia Química   

Enfermagem    

Fisioterapia     GESTÃO & NEGÓCIOS
Nutrição     Administração     

Odontologia     Ciências Contábeis   

Gestão da Qualidade   

CIÊNCIAS HUMANAS Gestão de Recursos Humanos   

Psicologia     Gestão Pública   

Logística   

CIÊNCIAS JURÍDICAS Marketing   

Direito     

UNA LIVE: 

Na Una Live você tem uma aprendizagem digital humanizada e 
individualizada, com aulas ao vivo, número limitado de estudantes 
e interação em tempo real. Além disso, você conta com práticas 
profissionais e estágios desenvolvidos em ambientes de simulação e 
laboratórios digitais. E mais! As aulas também são gravadas, para você 
reforçar o conteúdo quando quiser. Conheça mais em: una.br/unalive
 
MEU AMIGO É UNA4:

Com o Meu Amigo é Una, você pode ganhar a isenção da sua 
mensalidade. Você indica um amigo para estudar na Una e, se ele fizer 
a matrícula, você ganha. E o melhor: não tem limite para o número de 
indicações. Acesse: indique.una.br

SOLUÇÕES FINANCEIRAS:

Aqui na Una, os sonhos são transformados em realidade. Isso 
inclui tornar a educação superior de qualidade e acessível a todas as 
realidades financeiras.  Conheça as opções de bolsas e financiamentos:

PRAVALER: Simule para conhecer as opções de financiamentos para 
você.

FIES: Financie até 100% do curso. Você estuda tranquilo (a) e ainda 
sobra dinheiro pra fazer tudo que quiser.

PROUNI: O Prouni é uma forma de você conseguir a sua bolsa de 
estudo integral ou parcial, para fazer com mais tranquilidade o seu 
curso superior.

Saiba mais em: una.br/financiamentos

LEGENDA:     Modalidade Presencial     Modalidade Digital (Una Live)
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