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O conhecimento não para de se movimentar – e você também não. 

Na Pós Unisinos, nossos cursos são voltados à formação  

de líderes globais, capazes de transformar organizações  

e encontrar soluções inovadoras para a sua área de atuação.  

Aqui, você acessa conhecimentos e técnicas para enfrentar  

os desafios profissionais do presente e do futuro.

Saiba mais sobre a pós e confira nossos cursos  
com inscrições abertas neste semestre!
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Por que Unisinos?

Modalidades

Portfólio de cursos

Escola de Direito
Escola de Gestão e Negócios
Escola de Humanidades
Escola da Indústria Criativa
Escola de Saúde
Escola Politécnica

Fale com a gente
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// Cursos que atendem a diferentes necessidades   
    e momentos da sua carreira.

// Aulas com mestres, doutores e profissionais 
    de referência no mercado.

// Networking com profissionais de diferentes áreas.

// Aprendizado a partir de desafios reais do mercado.

// Ecossistema de empreendedorismo e inovação, 
    com acesso ao parque tecnológico Tecnosinos.

// Unisinos Carreiras: programa de gestão e planejamento 
de carreira que oferece atividades de autoconhecimento 
e desenvolvimento profissional.

Por que Unisinos?
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Nesta modalidade, você vivencia o ecossistema de inovação 
da Unisinos, acessa espaços especiais de aprendizado, troca 
experiências com profissionais de diferentes áreas e participa  
de workshops, seminários e outras atividades práticas em busca  
de soluções para desafios reais do mercado.

As aulas são quinzenais, para que você possa se organizar 
conforme a sua rotina.

Para quem quer a excelência da Unisinos e a flexibilidade  
do online: nosso EAD é avaliado com nota máxima pelo MEC.  
Os conteúdos são desenvolvidos especialmente para a modalidade 
por professores da Unisinos, e você pode acessá-los em diferentes 
formatos – áudio, vídeo ou e-book – pela Plataforma Canvas. 

É possível concluir os cursos EAD em um ano. 

Acesse o conteúdo online quando, como e onde você quiser  
pela Plataforma Canvas e participe de encontros mensais  
para colocar o aprendizado em prática e vivenciar de perto  
o ecossistema de inovação Unisinos. Semanalmente, acontecem 
aulas ao vivo.

Os cursos híbridos podem ser concluídos em um ano. 

Presencial

EAD

Híbrida

Modalidades que se 
encaixam na sua rotina: 
Presencial, EAD e Híbrida
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Portfólio de cursos

Qualifique-se para a atuação teórica e prática nas questões 
decorrentes das relações de trabalho contemporâneas, 
desenvolvendo pensamento crítico sobre o tema.

O curso oferece uma análise integral e crítica da reforma do 
processo penal, estudando a evolução do pensamento criminológico 
e o papel da política criminal na sociedade globalizada. 

As aulas preparam você para o acompanhamento das lides 
forenses, permitindo a elaboração e negociação de contratos  
de modo a contribuir para a realização de uma justiça efetiva. 

Atue teórica e praticamente nas questões decorrentes  
das relações previdenciárias, desenvolvendo espírito crítico sobre  
as transformações constantes sofridas pela área.

Especialização em Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho

Especialização em Direito Penal  
e Direito Processual Penal

Especialização em Direito dos Contratos 
e da Responsabilidade Civil 

Especialização em Direito Previdenciário  
e Processo Previdenciário

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

Escola de Direito

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/direito-do-trabalho-e-processo-do-trabalho/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/direito-dos-contratos-e-da-responsabilidade-civil/presencial/porto-alegre/
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/direito-penal-e-direito-processual-penal/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/direito-previdenciario-e-processo-previdenciario/presencial/sao-leopoldo
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Analise a Ciência Jurídica sob as lentes de outras ciências sociais 
aplicadas, como Economia e Administração, debatendo Mercado  
de Capitais e Análise Econômica do Direito, entre outros temas.

O curso se caracteriza pela excelência e o alto desempenho 
na formação de profissionais para lidar com novas tendências 
tecnológicas, promovendo discussões práticas e aplicadas  
em sala de aula.

Qualifique-se para atuar na gestão de conflitos de natureza civil  
ou empresarial, nacional e internacionalmente, contribuindo  
com a mitigação dos impactos econômicos e institucionais,  
dentro e fora do Poder Judiciário. 

LLM em Direito dos Negócios

Pós-LLM em Lei Geral 
de Proteção de Dados

LLM em Resolução Alternativa  
de Conflitos e Disputas

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL REMOTO | SÃO LEOPOLDO

https://www.unisinos.br/pos//llm/direito-dos-negocios/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/llm/resolucao-alternativa-de-conflitos-e-disputas/presencial/sao-leopoldo/
https://www.unisinos.br/pos/pos-llm/lei-geral-de-protecao-de-dados/presencial/porto-alegre
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Atue como protagonista na condução de processos de inovação em 
diferentes tipos de organizações, articulando conhecimentos  
de gestão, design e tecnologia. 

Conduza processos inteligentes para transformar organizações  
e participe de simulações de provas e exames para se preparar  
para processos de certificação em BPM.

O curso aborda as tendências do mundo dos negócios  
e as principais áreas da gestão, preparando você para desenvolver 
estratégias competitivas em um cenário de transformação.

Implemente novas práticas de acesso ao mercado financeiro  
e reconheça os investimentos que permitem o crescimento  
e a inovação tecnológica das empresas. 

Especialização em Design  
Doing e Métodos Ágeis

MBA em Business  
Process Management

Especialização  
em Gestão e Negócios

MBA em 
Controladoria e Finanças

HÍBRIDA | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

| EAD |

| EAD | 
PRESENCIAL  |  PORTO ALEGRE

Escola de Gestão e Negócios

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/design-doing-e-metodos-ageis/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/gestao-e-negocios/ead
https://www.unisinos.br/pos/mba/business-process-management/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/mba/controladoria-e-financas/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/mba/controladoria-e-financas/ead
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Construa estratégias de negócios conectadas com a gestão  
de talentos. O curso tem abordagem interdisciplinar,  
incluindo a compreensão de cenários econômicos e a criação  
de processos inovativos.

Aplique tecnologias da informação como ferramentas 
incentivadoras da competitividade, compreendendo todas  
as dinâmicas envolvidas na gestão – da modelagem de sistemas  
a conceitos de governança.

Compreenda, selecione e atue de maneira prática na gestão  
de projetos em todas as suas fases, aplicando as melhores práticas 
internacionais para tornar a gestão mais eficaz e estratégica.

Domine técnicas e metodologias inovadoras e compreenda todas  
as áreas de uma organização: do marketing às finanças, passando 
por processos, operações e gestão de pessoas.

Desenvolva e amplie competências em gestão, inovação,  
saúde e bem-estar com foco em resultados sustentáveis, a partir  
de um olhar transversal do conhecimento.

MBA em Gestão de Pessoas

MBA em Gestão e Negócios 
de Tecnologia da Informação

MBA em Gestão de Projetos

MBA em Gestão Empresarial

MBA em Inovação,  
Saúde e Bem-Estar

| EAD |

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

| EAD | 
PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

https://www.unisinos.br/pos/mba/gestao-de-pessoas/ead
https://www.unisinos.br/pos/mba/gestao-de-projetos/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/mba/gestao-de-projetos/ead
https://www.unisinos.br/pos/mba/gestao-e-negocios-de-tecnologia-da-informacao/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/mba/gestao-empresarial/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/mba/inovacao-saude-e-bem-estar/presencial/porto-alegre
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Qualifique-se para identificar e avaliar oportunidades, 
compreendendo as transformações do mercado e contando com 
as ferramentas necessárias para tomar decisões e desenvolver 
estratégias certeiras.

MBA em Marketing Estratégico
PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

Realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o curso 
permite que você aprofunde conceitos e discuta estratégias, métodos 
e instrumentos para fomentar a inovação nas organizações.

O curso apresenta uma abordagem ampla e multifuncional, 
oferecendo um conjunto de habilidades e novas ideias para abordar 
questões críticas de negócios em diferentes áreas. 

Desenvolva sua visão contábil, financeira e jurídica aplicada  
às melhores práticas de gestão de risco de mercado, de crédito, 
operacional e de controle interno. 

Integre suas vivências profissionais aos conhecimentos  
técnicos e comportamentais típicos de instituições financeiras, 
aprofundando-se em uma gestão voltada a resultados.

Pós-MBA em Gestão da Inovação

MBA em Organização Ágil 
e Profissional no Mundo 4.0 

Pós-MBA em Governança 
Corporativa e Risco

Pós-MBA em Gestão 
para Resultados

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

https://www.unisinos.br/pos/mba/marketing-estrategico/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/mba/organizacao-agil-e-profissional-no-mundo-4-0/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/gestao-da-inovacao/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/gestao-para-resultados/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/governanca-corporativa-e-risco/presencial/porto-alegre


10

Transforme informações em estratégias bem definidas, alinhando 
tecnologia de marketing e metas de negócios, em um aprendizado  
a partir de atividades vivenciais e estudos de caso.

Pós-MBA em Inteligência 
Competitiva

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

Formação de alto desempenho e curta duração para lideranças, 
combinando temas clássicos e inovadores em uma abordagem 
metodológica que valoriza vivências em sinergia com atualização 
conceitual.

O curso proporciona uma visão transdisciplinar da inteligência 
emocional, com enfoque em comportamento organizacional, 
ancorado nas últimas pesquisas dos campos da psicologia 
evolutiva, carreira e gestão de pessoas. 

O curso visa à construção de um diferencial para empresas  
que buscam expandir na abertura de capital e relação  
com investidores, formulando uma proposta exclusiva de valor  
para clientes e mercado. 

Pós-MBA em Liderança 
na Era Digital

Pós-MBA em Inteligência Emocional para  
Carreira e Performance nos Negócios

Pós-MBA em Mercado de Capitais  
e Relação com Investidores 

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/inteligencia-competitiva/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/inteligencia-emocional-para-carreira-e-performance-nos-negocios/presencial/porto-alegre/
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/lideranca-na-era-digital/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/mercado-de-capitais-e-relacao-com-investidores/presencial/porto-alegre/
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Desenvolva competências para lidar com violações de direitos 
em um curso interdisciplinar, aprofundando o estudo de marcos 
históricos, filosóficos, políticos e sociais dos Direitos Humanos  
no Brasil e no mundo.

Especialização em Direitos  
Humanos e Políticas Públicas

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

Escola de Humanidades

Abordando a teoria de Freud revista por Lacan, o curso capacita 
você a aplicar a lógica da operação clínica em diversas 
especificidades da prática psicanalítica e a identificar as estruturas 
da área de atuação.

Prepare-se para potencializar experiências pedagógicas  
em diversas linguagens e contextos, qualificando-se para gestão, 
supervisão, orientação e docência em Educação Infantil.

O curso qualifica a atuação em espaços que exijam entendimento 
do Sistema Internacional e capacidade de construir soluções 
pragmáticas, atuando de maneira estratégica.

Especialização em 
Psicanálise: Técnica e Teoria

Especialização  
em Educação Infantil

Especialização em Relações  
Internacionais e Diplomacia

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

| EAD |

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/direitos-humanos-e-politicas-publicas/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/educacao-infantil/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/psicanalise-tecnica-e-teoria/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/relacoes-internacionais-e-diplomacia/ead


12

Escola da Indústria Criativa

Estude as implicações culturais e éticas dos fenômenos 
contemporâneos, acessando instrumentos teóricos e práticos para 
compreender e articular mídias, cultura digital e redes sociais.

Especialização em Cultura  
Digital e Redes Sociais

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

Em uma abordagem transdisciplinar, o curso incentiva a inovação 
em design para lidar com as complexidades do mercado, 
conectando áreas como comunicação, ciências sociais, artes  
e empreendedorismo.

Reconheça as metodologias e técnicas de design de serviços  
e de interação para explorar os contextos de uso e as possibilidades 
projetuais, desenvolvendo soluções em diferentes tipos de serviço.

Desenvolva a capacidade de olhar para si e para o mundo 
trabalhando competências a partir de metodologias como 
Design Thinking, Storytelling e Mindfulness. 

Especialização em Design  
Estratégico: Inovação e Prototipagem  
do Sistema Produto - Serviço

Especialização em Design de Serviços  
e de Interação

Especialização  
em Liderança Criativa

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

HÍBRIDA | PORTO ALEGRE

HÍBRIDO | PORTO ALEGRE

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/cultura-digital-e-redes-sociais/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/design-de-servicos-e-de-interacao/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/design-estrategico-inovacao-e-prototipagem-do-sistema-produto-servico/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/lideranca-criativa/hibrido/porto-alegre
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Elabore e execute projetos para novos negócios, articulando 
metodologias projetuais e de gestão com conhecimentos de design 
e tecnologia. O curso tem como parceiras empresas como Zenvia, 
Dinamize e F1 Soluções.

Especialização  
em Negócios Digitais

HÍBRIDO | PORTO ALEGRE

Escola de Saúde

Prepare-se para administrar recursos humanos e materiais com 
foco em segurança, qualidade e planejamento do tratamento de 
estomias em ambientes hospitalares, ambulatoriais e domiciliares.

Articulando teoria e prática, o curso apresenta e discute  
conceitos, ferramentas e metodologias, abrangendo temas 
pertinentes à Gastronomia, Gestão e Nutrição.

Especialização em Enfermagem  
em Estomaterapia

Especialização em Gastronomia  
e Gestão em Alimentos e Bebidas

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

PRESENCIAL | PORTO ALEGRE

O curso aborda aspectos multidimensionais do envelhecimento, 
visando ao fortalecimento do trabalho multiprofissional para 
desenvolver estratégias que melhorem a qualidade de vida de idosos. 

Especialização em Gerontologia  
e Qualidade de Vida

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/negocios-digitais/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/enfermagem-em-estomaterapia/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/gastronomia-e-gestao-em-alimentos-e-bebidas/presencial/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/gerontologia-e-qualidade-vida/presencial/sao-leopoldo
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O curso promove um espaço de estudo e reflexões que combina 
questões teóricas e práticas relacionadas à problemática  
da intervenção em saúde mental, especialmente no que tange  
às políticas públicas.

Estude conceitos relevantes ao metabolismo humano  
e à farmacologia aplicados aos nutrientes fitoquímicos, 
aprofundando temas práticos sobre o uso dos nutracêuticos 
fitoterápicos e a interação com aspectos clínicos.

Especialização em Saúde Mental e Redes 
de Atenção Psicossocial

Especialização em Inovação em Alimentos  
Funcionais e Nutracêuticos

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

HÍBRIDA | PORTO ALEGRE

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/inovacao-em-alimentos-funcionais-e-nutraceuticos/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/saude-mental-e-redes-de-atencao-psicossocial/presencial/sao-leopoldo
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Escola Politécnica

Investigue, projete e implemente sistemas produtivos e 
tecnológicos. O curso foca em estudos relacionados a aplicações 
de sistemas embarcados, conectividade, análise de dados, 
inteligência artificial e segurança funcional. 

Especialização 
em Automação Industrial

HÍBRIDA | PORTO ALEGRE

Conheça os mais atuais materiais, técnicas e ferramentas de 
gestão de obras e projetos, aprendendo a distinguir em que casos 
aplicar cada recurso, conectando gestão, tecnologias construtivas 
e sustentabilidade.

Capacite-se para lidar com grandes volumes de dados, dê sentido 
a informações e tenha insights que possam revolucionar negócios. 
O curso tem viés prático, com suporte para Deep Learning e grade 
curricular ampla.

Voltado para profissionais que atuam tanto em projeto quanto 
em execução de edificações habitacionais, o curso conta com 
apoio de instituições como Ibracon, Alconpat e itt Performance.

Especialização em Construção Civil: 
Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade

Especialização em Big Data, 
Data Science e Data Analytics

Especialização em Desempenho 
das Edificações

PRESENCIAL  |  SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL | SÃO LEOPOLDO

| EAD |

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/automacao-industrial/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/big-data-data-science-e-data-analytics/ead
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/construcao-civil-gestao-tecnologia-e-sustentabilidade/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/desempenho-das-edificacoes/presencial/sao-leopoldo
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Qualifique-se para montar aplicações em diferentes plataformas 
móveis, com enfoque voltado à prática, vivenciando o ciclo completo 
de desenvolvimento.

Especialização em Desenvolvimento 
de Aplicações para Dispositivos Móveis

| EAD|

Prepare-se para atuar na concepção da arquitetura e no 
desenvolvimento de produtos e soluções de software, combinando 
atividades teóricas e práticas.

Capacite-se para cruzar informações de bancos de dados com  
uma base cartográfica georreferenciada, aprimorando o processo 
de tomada de decisões nos mais diversos segmentos.

Ministrada por professores com larga experiência no mercado, 
o curso prepara você para atuar em auditorias, consultorias, 
perícias e gestão de segurança.

Desenvolva habilidades para identificar riscos e atender aos 
requisitos legais e regulatórios para enfrentar os perigos 
cibernéticos, definindo e gerenciando programas de segurança 
da informação.

Especialização 
em Engenharia de Software

Especialização em Informações 
Espaciais Georreferenciadas

Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho

Especialização em Gestão 
de Segurança Cibernética

PRESENCIAL  |  SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL  |  SÃO LEOPOLDO

HÍBRIDA  |  PORTO ALEGRE

HÍBRIDA  |  PORTO ALEGRE

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-dispositivos-moveis/ead
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/engenharia-de-seguranca-do-trabalho/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/engenharia-de-software/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/gestao-de-seguranca-cibernetica/hibrido/porto-alegre
https://www.unisinos.br/pos/especializacao/informacoes-espaciais-georreferenciadas/presencial/sao-leopoldo
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O curso aborda conhecimentos técnicos fundamentais para 
quem atua com reparos e reabilitação de construções, mesclando 
aprofundamento acadêmico e prática com apoio de instituições 
como Ibracon, Alconpat e itt Performance.

O curso une as práticas Lean de produção enxuta com o conceito 
de Seis Sigma, baseado em métodos estatísticos que visam à 
melhoria dos produtos, processos e serviços das organizações.

Torne-se perito em atividades como fabricação, manutenção, 
assistência técnica, engenharia de sistemas produtivos, 
especificação e compras de materiais e insumos fabris e gestão 
do conhecimento tecnológico ligado à produção.

MBE em Lean Manufacturing 
e Seis Sigma Black Belt

MBE em Engenharia 
de Produção e Sistemas

PRESENCIAL REMOTO  |  SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL  |  SÃO LEOPOLDO

PRESENCIAL  |  SÃO LEOPOLDO

https://www.unisinos.br/pos/especializacao/patologia-e-pericia-das-edificacoes/presencial/sao-leopoldo/
https://www.unisinos.br/pos/mbe/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/pos/mbe/lean-manufacturing-e-seis-sigma-black-belt/presencial/sao-leopoldo


Tem dúvidas ou quer mais  
informações sobre os cursos? 

Fale com a gente!

(51) 3591 1200
minhapos@unisinos.br
unisinos.br/pos

@unisinos

Campus São Leopoldo  |  Av. Unisinos, 950 

Campus Porto Alegre | Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600




