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EDUCAR PROJETO
DE VIDA – construa seu
próprio caminho.  

O modelo de educação por competências da sua Instituição evoluiu.

Evoluiu para atender melhor às suas necessidades de formação para um mundo em
transformação: rápido, conectado, flexível!

Evoluiu para tornar-se um caminho onde você possa fazer suas escolhas, realizar sonhos e
personalizar sua formação de acordo com seu PROJETO DE VIDA.

Mantem-se as competências essenciais ao curso, fundamentadas em práticas de
laboratórios, tecnologias e base teórica lastreada por metodologias ativas, colaborativas e
problematizadoras, que fortalecerão a sua capacidade de atuar profissionalmente com
competência e responsabilidade social.

Ao longo de todo o curso você terá um leque diversificado de disciplinas eletivas, que
visam a aquisição de competências socioemocionais e também técnicas, em diferentes
áreas do conhecimento.

As eletivas (destacadas na matriz curricular na cor azul – as SOCIOEMOCIONAIS, e em
verde – as de PROJETO DE VIDA), formarão uma teia única de conhecimentos e será o
diferencial de seu currículo, que ficará customizado a seu critério em função daquilo que
você escolheu como Projeto de Vida.

As eletivas de competências SOCIOEMOCIONAIS lhe orientarão quanto às atitudes,
comportamentos e emoções assertivas para a cidadania do século XXI.

As eletivas de PROJETO DE VIDA visarão desenvolver competências nas áreas de seu
interesse e curiosidade, necessidades e anseios.

O modelo de educação por competências evoluiu também para melhorar sua
empregabilidade nesse período de transformação no mundo do trabalho. Você terá ao
menos uma CERTIFICAÇÃO anual para melhorar seu posicionamento no mercado de
trabalho.

O Modelo EDUCAR – Projeto de Vida veio para responder aos desafios da sua profissão e
construir novos rumos, desenvolver sua autonomia e aumentar sua empregabilidade.

ISSO VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI.
SEJA BEM VINDO!

Profa. Maria Cristina Traldi | Pró-reitora Acadêmica
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Formação integral de cada aluno

Entendemos que cada indivíduo é único 
e, portanto, deve construir sua trajetória 
acadêmica de modo a torná-la 
significativa e eficiente.

Assim, a matriz curricular foi estruturada 
de modo a permitir a flexibilidade que a 
tornará única para cada estudante, sem 
perder a especificidade de cada 
profissão. 

As disciplinas eletivas, foram ampliadas 
e reorganizadas, a fim de garantir a 
personalização de cada currículo. 

Para nortear suas escolhas, organizamos 
a matriz curricular por cores. 

NÚCLEO 
ESPECÍFICO

NÚCLEO 
FLEXÍVEL 
(Eletivas)

Competências
Específicas

Socioemocionais

Projeto de Vida
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Educar
• Competências
Específicas
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Competências Específicas

Disciplinas que compõem o núcleo de 
competências específicas do seu curso. 
Estas disciplinas são obrigatórias e 
devem ser cursadas integralmente. 
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Educar
• Projeto de Vida

05



Projeto de Vida

Um mercado que muda e inova a cada dia, 
exige novos perfis profissionais e as 
eletivas são um ótimo caminho para você
personalizar seu currículo, desenvolvendo
competências socioemocionais como
liderança, trabalho em equipe, comunicação, 
inteligência emocional, etc. ou se 
aprofundando no desenvolvimento de 
competências técnicas (projeto de vida) em
assuntos específicos de seu interesse.

Em cada semestre você poderá eleger
uma disciplina que melhor atenda suas
expectativas. Elas são oferecidas nas
modalidades EaD e/ou Presencial Online, 
permitindo a você organizar seu horário.
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EDUCAR • PROJETO DE VIDA
DESENVOL VENDO C OMP ET ÊNC IAS

COMPETÊNCIAS 
PARA A VIDA

SOCIOEMOCIONAIS

PROJETO DE VIDA

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS
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Linhas de Ênfase
Eletivas Projeto de Vida
Cada Ênfase contém um grupo de disciplinas eletivas que você poderá cursar.
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Competências
Essenciais para 
Inovação

ü Transformação
Digital e Futuro
Profissional
(Siemens)

ü Soft Skills & 
Tecnologia (IBM)

ü Tecnologias
Emergentes
(IBM)

ü Cloud (Google)

ü Desenho
Universal

ü Design de 
Interiores

Comunicação
Profissional

ü Marketing 
Digital e Mídias
Sociais – EAD

ü Comunicação
Institucional

ü Educação e 
Inovação
Tecnológica

ü Produção
Científico-
Acadêmica

Direitos da 
Mulher
ü Sociedade e 

Conflito

ü Bases do Direito
Constitucional e 
Administrativo

ü Gestão de 
Políticas
Públicas – EAD

ü Lei Maria Penha
e outros 
Direitos da 
Mulher

Educação Física
Escolar

ü Educação Física
na Educação
Infantil

Exercício Físico; 
Saúde e 
Performance 
Humana

ü Estudos
Avançados em
Cinesiologia
Aplicada ao
Movimento
Humano

Finanças e 
Tributos

ü Economia e 
Finanças
Pessoais

ü Cenário
Econômico e 
Gestão do Risco

ü Direito
Tributário e 
CADE

ü Valuation: 
Avaliação de 
Empresas



Linhas de Ênfase
Eletivas Projeto de Vida
Cada Ênfase contém um grupo de disciplinas eletivas que você poderá cursar.
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Fisioterapia
Regenerativa

ü Fisioterapia
Aplicada à
Medicina
Veterinária

Formação
Pedagógica

ü Diversidade e 
Educação – EAD

ü Gestão dos 
processos
educacionais
não escolares –
EAD

ü Introdução à
educação à
distância – EAD

ü Acessibilidade e 
Tecnologias
Assistivas - EAD

Gestão
Ambiental
ü Políticas

Públicas
Ambientais

ü Recuperação de 
Áreas
Degradadas

ü Planejamento
Urbano – EAD

ü Licenciamento
Ambiental –
EAD

ü Avaliação de 
Impactos
Ambientais –
EAD

Gestão e 
Inovação em
Saúde

ü Lean Healthcare

ü Transformação
Digital e Futuro
Profissional

ü Liderança na
Saúde 4.0

ü Healthtechs

Gestão
Estratégica de 
Negócios

ü Planejamento e 
Programação do 
Controle da 
Produção –
PPCP

ü Controladoria e 
Compliance

Gestão Social

ü Negócios Sociais

ü Gestão de 
Projetos Sociais

ü Inovação Social



Linhas de Ênfase
Eletivas Projeto de Vida
Cada Ênfase contém um grupo de disciplinas eletivas que você poderá cursar.
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Legislação de 
Proteção à
Família

ü Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente

Marketing 
Digital

ü Marketing 
Digital e Mídias
Sociais – EAD

ü Marketing e 
Inovação

ü Marketing de 
Relacionamento
– EAD

ü Marketing 
Promocional e 
Propaganda –
EAD

Modelos
Avançados de 
Técnicas
Processuais

ü O Modelo
Coletivo de 
Processo

ü A Efetivação dos 
Direitos por
meio do 
Processo

ü Criminologia

Nano-
biotecnologia

ü Fisiopatologia, 
Patologia, 
Biologia Celular, 
Bioquímica

ü Farmacodinâmi-
ca Avançada

ü Nanobiotecno-
logia Geral

ü Nanobiotecno-
logia de 
Medicamentos

ü Nanobiotecno-
logia de 
Cosméticos

Nutrição
Aplicada

ü Interação
Fármaco
Nutriente

ü Conhecimento e 
Interpretação de 
Exames
Laboratoriais

ü Home care e 
Terapia
Alimentar

ü Gastronomia
Hospitalar

ü Alimentação e 
Transtorno do 
Espectro Autista

Nutrição
Esportiva

ü Bioquímica e 
Fisiologia do 
Exercício

ü Nutrição do 
Atleta - EAD

ü Suplementação, 
Hidratação e 
Repositores
Hidroeletrolítico



Linhas de Ênfase
Eletivas Projeto de Vida
Cada Ênfase contém um grupo de disciplinas eletivas que você poderá cursar.
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Políticas
Públicas em
Saúde
ü Sociedade e 

Conflito

ü Bases do Direito
Constitucional e 
Administrativo

ü Gestão de 
Políticas Públicas
- EAD

ü Políticas Públicas
em Saúde

Psicologia em
Diversos
Contextos

ü Psicologia nas
Emergências e 
Desastres

ü Neuropsicologia

ü Psicologia
Hospitalar

Serviço de 
Alimentação e 
Biossegurança

ü Biossegurança

Toxicologia
Forense

ü Fisiopatologia, 
Patologia, 
Biologia Celular, 
Bioquimica

ü Farmacodinâmi-
ca Avançada

ü Conhecimento e 
Interpretação
de Exames
Laboratoriais

ü Toxicologia
Ambiental

ü Análises
Toxicológicas



Educar
• Socioemocionais
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Competências
Socioemocionais

MAPA DE ELETIVAS SOCIOEMOCIONAIS
VIDA EM SOC IEDADE

Liderança e Gestão de Equipes Filosofia e Direitos Humanos

Contando Histórias
(storytelling)

Criatividade na Solução
de Problemas

Esportes da Mente
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Múltiplas Inteligências
Autoconhecimento

e Felicidade

Leitura e Expressão Corporal
Negociação e

Gestão de Conflitos

Planejamento de Carreira
Modelos de Negócios

Sociais de Impacto



Passo-a-passo
para realizar
sua rematrícula
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Página de login

Mesmos login e 
senha para 
acessar o portal 
do aluno

Página Dados 
Cadastrais

Atualize seus 
dados cadastrais 
(e-mail particular, 
cor/raça e 
telefones de 
contato)

Páginas
de login
e atualização
de dados
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Página inicial

1. Boas vindas

2. Detalhes do seu 
curso de 
graduação + 
semestre

3. Mensagem 
institucional

4. Botão sair

01

02 03

04

Página inicial
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O que são créditos?
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Um crédito financeiro corresponde a 12 horas de atividades acadêmicas.
Uma disciplina de 72 horas, por exemplo, corresponde à 6 (seis) créditos.

Exemplo visual de como você encontrará no portal o valor de seu crédito (valores meramente ilustrativos):

Como é feito o cálculo? Veja o exemplo abaixo: 
O curso de Administração da UniFAJ tem uma carga horária de 468 horas no semestre, que corresponde a 39 créditos
(468 horas dividido por 12 horas). Com uma mensalidade de R$ 1.382,40, o valor do total do semestre é de R$ 8.294,40 
(R$ 1.382,40 x 6), o qual, dividido por 39 créditos previstos para o período, resulta num valor de R$ 212,68 para
cada crédito.

Na prática o valor de sua mensalidade, cumprida toda a carga horária, continua o mesmo, mas o crédito dá mais
transparência para a composição desse valor.



1. Dados do curso e créditos

2. Lembrete

3. Créditos contratados 
(A grade recomendada já vem preenchida. 
Esses valores se alteram de acordo com a 
adição ou remoção de disciplinas)

4. Simulação em tempo real dos 
créditos contratados
(Conforme a inserção de novas 
disciplinas, os valores se alteram)

5. Botão para visualização da 
previsão detalhada

6. Previsão detalhada
(Caso de bolsas renováveis como 
Convênio-Empresa ou Parentesco podem 
não aparecer na simulação de valores do 
semestre)

7. Suporte
(Canal direto ao Atendimento ao Aluno 
para dúvidas e resolução de demandas)

8. Histórico
(Histórico acadêmico para conferência de 
disciplinas a serem cursadas, ideal para 
alunos de plano de estudos) – VEJA NA 
PRÓXIMA PÁGINA O HISTÓRICO 
DETALHADO
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Página de 
créditos

01

02
03

04

05

Lembrete extra com 
botão de clique aqui, 
caso queira retornar à 
grade de disciplinas 
previstas para o 
semestre

Se clicar para inserir na grade as 
disciplinas previstas, caso já tenha 
incluído alguma disciplina.
O Aviso acima aparecerá para confirmar 
sua decisão. 18
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Página de créditos - Histórico detalhado
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Vale lembrar que esse 
histórico serve como 
simples conferência e para 
orientá-lo na inclusão das 
novas disciplinas em sua 
grade horária



Incluindo disciplinas 
específicas na grade

1. Box com as Disciplinas 
Específicas previstas para 
o semestre atual e 
anteriores para seleção.
(Dependências: todas as 
disciplinas de semestres 
passados)

2. Nome, breve descritivo, 
semestre ofertado e 
percentual de aulas (que já 
foram dadas até o período que 
você realizar sua rematrícula)

3. Escolha sua turma de 
interesse

4. Botão para remover da 
grade, caso já tenha 
incluído essa disciplina

5. Botão de fechar

Página de créditos
02

03

04 05

20
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Incluindo disciplinas 
eletivas na grade

1. Box com as Disciplinas 
Eletivas previstas para o 
semestre atual e 
anteriores para seleção
(Dependências: todas as 
disciplinas de semestres 
passados)

2. Quadro de Eletivas 
(Momento de escolha da 
Disciplina Eletiva 
desejada)

3. Botão de confirmação 
da Eletiva escolhida

4. Botão de fechar

A disciplina Eletiva 
poderá ser alterada 
somente uma vez após a 
efetivação da matrícula, 
se assim você desejar.

Página de 
créditos

02

03 04

21
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Quadro de horários

Cada item selecionado e 
editado no box com as 
disciplinas Específicas ou 
Eletivas
(mostrado na página 
anterior), 
automaticamente irão 
para sua grade.

Quando houver algum 
conflito de horários 
entre disciplinas 
selecionadas, você será 
informado em tempo 
real de quais delas estão 
em conflito.

Página de créditos – Quadro de Horários
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Após finalizada sua matrícula, as disciplinas escolhidas 
poderão ser alteradas somente no início das aulas.



Finalizando sua 
contratação

1. Lembrete referente aos 
valores de cada crédito

2. Créditos contratados no 
semestre

3. Botão para ver o resumo 
dos créditos e disciplinas 
contratadas para o 
semestre

4. Botões de “voltar” e 
“finalizar” (o finalizar é para 
finalizar sua contratação de 
créditos do semestre)

5. Resumo dos créditos e 
disciplinas contratadas 
para o semestre

6. Botão de fechar janela
06

01

02

03

04

05

Página de 
créditos

B

A

Ao finalizar sua contratação, pode 
ser que as mensagens abaixo 
apareçam.

A – não permite a contratação até 
que selecione a quantidade mínima 
de créditos.

B – avisa que a contratação sem 
preencher toda sua grade 
semestral, fará com que você 
demore mais para concluir sua 
graduação.
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Contrato de 
finalização

Após confirmar a 
finalização da contratação 
dos créditos do semestre, 
o Contrato de Ciência e 
Termos relacionados a 
rematrícula, estarão 
mencionados no 
documento, o qual deve 
ser lido com atenção.

Após a leitura, basta clicar
no botão “confirmar”.

Página de créditos
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Formas de pagamento

Após sua confirmação da 
contratação e leitura do contrato, 
você irá selecionar a forma de 
pagamento – que pode ser via 
Boleto ou Cartão de Crédito.

1. Pagamento por Boleto – clique no 
botão indicado para gerar o seu 
boleto de pagamento.

Sempre verifique se os dados do 
boletos estão corretos.

A. Uma nova página será aberta com 
o boleto para que possa realizar a 
impressão.

2. Cartão de crédito – selecione sua 
opção de parcelamento e clique em 
“ir para pagamento”.

B. Uma nova página será aberta para 
que insira os dados necessários para 
o pagamento via cartão de crédito.

Pronto, sua contratação de créditos 
foi finalizada com sucesso. 

BA

Página de créditos

01 02
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Pense, reflita e escolha.
Esperamos que você 
tenha uma bela jornada! 


