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Psicologia
Bacharelado em

Sobre o curso:

O curso de Psicologia realiza estudos sobre os 
problemas da mente, o comportamento 
humano, os fenômenos psíquicos e sua 
interação com a comunidade. Atua na 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação de pessoas com problemas 
emocionais, de personalidade e mentais.

Mercado de Trabalho:

O profissional formado em Psicologia pode 
trabalhar em: escolas, organizações públicas e 
privadas, atividades relacionadas à gestão de 
pessoas, clínicas, hospitais, unidades de 
saúde, orientação educacional, apoio à 
crianças com dificuldades de aprendizagem, 
orientação profissional e treinamentos.

- Formar profissional Psicólogo, com visão diversificada 
de orientações teórico-metodológicas, práticas e 
contextos de inserção em sua área de atuação, agindo 
de forma ativa e inovadora nos contextos social, político 
e econômico. 
- Reconhecer os fenômenos psicológicos encontrados 
na sua pratica profissional. 
- Proporcionar uma visão abrangente e integrada dos 
processos psicológicos através da observação, reflexão 
e criatividade. 
- Fundamentar princípios que assegurem postura ética, 
desenvolvendo um profissional capaz de uma atitude 
proativa quanto a sua capacitação e aprimoramento 
contínuo. 
- Formar psicólogos habilitados em desenvolver a 
melhoria da qualidade de vida, através da prestação de 
serviços de psicologia à comunidade.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:
psicologia@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 4560 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Logística
Tecnologia em 

Sobre o curso:

O curso de Tecnologia em Logíst ica 
desenvolve profissionais capazes de 
administrar e assessorar empresas na 
estruturação e das políticas e práticas 
pertinentes aos subsistemas da Logística, 
além  de acompanhar a evolução tecnológica, 
a globalização de mercados e seus impactos.

Mercado de Trabalho:

O profissional em Logística pode atuar numa 
grande variedade de mercados e segmentos, 
desempenhando cargos na Cadeia de 
Suprimentos, Transportes, Operações, 
Produção, Processamento de Pedidos, 
Armazenamento, Estocagem e Gestão da 
Informação. Oportunidades de trabalho em 
indústrias, transportadoras, centros de 
distribuição, portos, aeroportos e empresas em 
geral.

- Formar profissionais capacitados a participar das 
mudanças tecnológicas, do processo de globalização de 
mercados e administrar o impacto das demandas 
decorrentes dos mesmos.
- Formar profissionais comprometidos com as relações 
humanas, éticas, sociais e econômicas de uma 
organização.
- Formar profissionais capazes de desenvolver 
pesquisas e assessorar projetos.
- Formar profissionais capazes de empregar o conjunto 
de competências e habilidades necessários na área  
Logística.
- Desenvolver raciocínio crítico, analítico e lógico para a  
formulação de soluções referentes a problemas práticos 
e reais do mercado de trabalho.
- Avaliar os impactos resultantes da produção, gestão e 
incorporação de novas tecnologias.
- Estimular a visão empreendedora.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:
logistica@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 2034 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Administração
Bacharelado em

Sobre o curso:

O curso de Administração tem como principal 
objetivo formar profissionais  qualificados  para   
planejar, organizar, orientar e gerenciar os 
recursos de uma organização,  com  habilidades  
t é c n i c a s ,  h u m a n a s  e  c o n c e i t u a i s ,   
desempenhando suas funções com ética,  
criatividade, inovação e   responsabilidade 
socioambiental.

Mercado de Trabalho:

O profissional formado em Administração 
possui inúmeras oportunidades de trabalho em 
organizações públicas e privadas. Destacam-
se vagas de emprego em indústrias, bancos e 
empresas de diversos tamanhos e segmentos 
d a  e c o n o m i a .  A l é m  d i s s o ,  e x i s t e  a 
possibilidade de atuar como consultor ou abrir 
seu próprio negócio. 

- Formar  profissionais  qualificados  para  o  exercício  
da  Administração,  em  seus  diversos  campos  de  
atuação,  com  habilidades  técnicas, humanas   e   
conceituais,   desempenhando   suas   funções   nas   
organizações   com   ética,   criatividade,   inovação   e   
responsabilidade socioambiental. 
- Desenvolver:  a  capacidade  de  trabalhar  em  equipe,  
a  liderança,  o  domínio  de  métodos  e  técnicas  de  
trabalho,  a capacidade de assumir riscos calculados, o 
espírito empreendedor, a iniciativa, a adaptabilidade e 
flexibilidade frente a novos desafios, o espírito criativo, a 
inovação, o planejamento e a tomada de decisões. 
- Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 
região dos Campos Gerais e do País.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:

administracao@iessa.edu.br

 
Turno: Diurno ou Noturno
Carga horária: 3000 horas 
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Educação Física
Bacharelado em

Sobre o curso:

O curso de Educação Física oferece uma 
sólida formação na área gestão e prescrição de 
atividade física, gestão esportiva e práticas 
desportivas.

Mercado de Trabalho:

O profissional bacharel em Educação Física 
pode trabalhar em clubes, academias e como 
Personal Trainning. Sua formação permite 
realizar avaliação física, coordenar atividades 
de treinamento e competição em modalidades 
esportivas, atuar como técnico em modalidade 
esportiva, promover ginástica laboral em 
empresas, organizar e arbitrar torneios 
esportivos, entre outros.

- Formação abrangente para a competência profissional 
em um trabalho com seres humanos, buscando a 
interligação coerente entre as áreas de conhecimento 
científico e a especificidade da Educação Física.
- Competência para planejamento, execução, orientação 
e avaliação das ações em Educação Física.
- Visão global, integrada e crítica da profissão e da 
atuação profissional.
- Sólida formação básica para o estudo e disseminação 
de conhecimentos sobre o movimento humano no 
processo de promoção e melhoria da qualidade de vida.
- Consciência ética e profissional.
- Capacidade de apresentar propostas criativas e 
inovadoras nos diferentes campos de atuação. 

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:

educacaofisicabach@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3535 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Secretariado Executivo
Bacharelado em

Sobre o curso:

O curso de Secretariado Executivo habilita 
profissionais para administrar conflitos e 
analisar alternativas para a tomada de 
decisões dos gestores de uma empresa, 
comunicando-se nos idiomas português, 
inglês e espanhol. Desenvolve competências e 
habilidades para atuar como assessor e gestor 
em organizações de todos os ramos.

Mercado de Trabalho:

O profissional formado em Secretariado 
Executivo pode atuar em organizações 
públicas e privadas. Destacam-se atividades 
de assessoramento de executivos e outros 
p r o fi s s i o n a i s ,  g e s t ã o  d e  p r o c e s s o s 
administrativos, organização e consultoria em 
eventos. Oportunidades de carreira em 
indústrias, em escritórios de profissionais 
liberais e empresas de pequeno, médio e 
grande porte.

- Formar o profissional Secretário Executivo 
com visão generalista capaz de atuar ativa e 
inovadora no contexto econômico, político e 
social. 

- Desenvolver uma formação integrada, básica 
e sólida do profissional Secretário Executivo 
com atitude interdisciplinar para entender e 
interferir no contexto social vigente na 
comunidade.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:

secretariado@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 2680 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Fonoaudiologia
Bacharelado em

Sobre o curso:

O curso de Fonoaudiologia busca formar 
bacharéis generalistas em Fonoaudiologia, 
com posicionamento humanista, crítico e com 
ação reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em 
princípios éticos, no campo clínico-terapêutico 
e preventivo das doenças fonoaudiológicas.

Mercado de Trabalho:

O profissional bacharel em Fonoaudiologia 
pode trabalhar em instituições de saúde 
públicas e privadas como clínicas, laboratórios 
de diagnósticos, consultórios, hospitais e 
maternidades. Pode atuar na preparação da 
voz para profissionais que a utilizam como 
ferramenta de trabalho (professores, cantores, 
radialistas, apresentadores,  entre outros). 
Atua também em escolas e empresas.
 

- Formar um profissional generalista voltado para a 
Promoção de Saúde, capaz de prevenir, avaliar, 
diagnosticar e atender os distúrbios da comunicação 
humana, bem como de aperfeiçoar os padrões de 
audição, voz, deglutição, fala e linguagem humanas 
(comunicação gráfica).
- Possibilitar a compreensão da importância da 
articulação entre as ações e do princípio da integralidade 
na Atenção à Saúde Coletiva.
- Fornecer subsídios para compreender as Políticas de 
Saúde e as Normas sanitárias gerais da região onde 
exercer a profissão.
- Fornecer condições de atuação em prol da prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e 
coletiva dentro de princípios éticos, sociais, políticos, 
econômicos e culturais, sobretudo que envolvam 
aspectos da linguagem (oral e escrita), deglutição, voz e 
audição.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:

fonoaudiologia@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3203 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Filosofia
Licenciatura em

Sobre o curso:

O curso de Filosofia oferece uma sólida 
formação da história da Filosofia, capacitando 
os acadêmicos para a compreensão e 
transmissão dos temas, problemas, doutrinas 
filosóficas, assim como a análise e reflexão 
crítica da realidade social em que se insere.

Mercado de Trabalho:

O cargo mais comum que o profissional 
formado em Filosofia pode atuar é como 
professor nas redes pública e  privada de 
ensino. No entanto, também pode atuar como 
crítico de produções artísticas/culturais e em 
empresas e governos como consultor.

O Curso de Licenciatura em Filosofia proporcionará ao 
formando a noção geral acerca das questões filosóficas 
discutidas ao longo da história de seu desenvolvimento, 
possibil i tando assim que o mesmo possa dar 
continuidade ao seu desenvolvimento filosófico 
enquanto pesquisador. Ademais, o egresso será 
preparado para a docência da disciplina no âmbito da 
Educação Básica com base no comprometimento 
pedagógico e no aprimoramento didático, assim, além 
de proporcionar a possibilidade de atuação profissional 
ao indivíduo, o Curso de Filosofia da IESSA preencherá 
uma lacuna presente na Região dos Campos Gerais 
devido à inexistência de um curso análogo.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:
filosofia@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3400 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Educação Física
Licenciatura em

Sobre o curso:

O curso de Educação Física oferece uma 
sólida formação na área metodológica e 
prática no ensino de Educação Física na 
educação básica.

Mercado de Trabalho:

O profissional com licenciatura em Educação 
Física pode atuar como professor na rede 
púb l i ca  e  pa r t i cu la r,  o rgan izando  e 
supervisionando programas de exercícios 
físicos e práticas esportivas.

O curso de Licenciatura em Educação Física possui 
como objetivos específicos formar professores que 
tenham competência em:
- organizar e dirigir situações de aprendizagem; 
administrar situações de aprendizagem; trabalhar 
colaborativamente e entender processos de gestão da 
educação;
- utilizar novas tecnologias educacionais; aplicar 
processos pedagógicos baseados em pressupostos 
anátomo-biológicos e do desenvolvimento motor;
- propor e executar propostas relacionadas à cultura 
corporal (esportes, jogos, atividades rítmicas, entre 
outras) em situações pedagógicas diversas, sempre 
observando contextos sociais, na diferenciação entre 
local, regional e nacional.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:

educacaofisica@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3100 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Pedagogia
Licenciatura em

Sobre o curso:

O curso de Pedagogia busca uma preparação 
sólida, articulada e uma formação humana  e 
científica. Uma formação básica e consistente, 
um trabalho estruturado sobre a realidade e a 
necessidade da escola, articulando os 
conhecimentos teóricos e práticos de cada 
área do conhecimento.

Mercado de Trabalho:

O profissional formado em Pedagogia pode 
trabalhar em instituições de ensino públicas e 
p r i vadas  (educação  i n fan t i l ,  ens ino 
fundamental, ensino médio e educação 
p r o fi s s i o n a l ) .  A l é m  d i s s o ,  e x i s t e m 
oportunidades para atuar em consultorias, 
editoras de livros didáticos, órgãos públicos 
ligados à educação, hospitais, empresas,   
cursos à distância, museus, escolas de 
idiomas e brinquedotecas.

Formar profissionais habilitados para:
- Docência no ensino médio - formação docente.
- Docência nas séries iniciais do ensino fundamental e 
educação infantil.
- Exercício profissional nas organizações escolares e 
não escolares.
- Atuação na Gestão dos espaços formais e não formais, 
n a  g e s t ã o  D e m o c r á t i c a  n o  p l a n e j a m e n t o , 
implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de programas e projetos educacionais.
- Produção e difusão do conhecimento no campo 
educacional.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:
pedagogia@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3130 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade



Letras: Português /Libras
Licenciatura em

Sobre o curso:
O Curso de Licenciatura em Letras Português/Libras destina-se à 
formação de profissionais para atuar na Educação Básica e 
Secundária e nos diversos espaços educacionais, formais e não 
formais, atendendo aos aspectos da inclusão e da diversidade. 
Nesta perspectiva, considera-se que o professor deve 
desempenhar as funções de organizador, facilitador, mediador, 
incentivador e avaliador do processo de ensino/aprendizagem. 
Para isso, a grade do curso contempla os conceitos fundamentais 
da língua portuguesa, da língua brasileira de sinais, suas 
respectivas literaturas, disciplinas pedagógicas e todos os 
aspectos contidos nas novas diretrizes curriculares para o ensino 
superior. 

Mercado de Trabalho:

O profissional formado em Letras Português/Libras pode trabalhar 
como professor de Português, de Libras e suas respectivas 
literaturas no ensino básico, médio e superior, tanto da rede 
pública quanto da particular de ensino. 
É interessante destacar que a Libras foi reconhecida como língua 
oficial do Brasil pela lei federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e 
sua curricularização é muito recente, o que resultou na abertura 
deste campo de trabalho, que ainda está em expansão. O egresso 
também poderá atuar como intérprete, se optar por realização de 
banca de proficiência ao final do curso, como consultor nas 
diversas práticas de linguagem, como assessor de profissionais 
de diferentes áreas em situações comunicativas, como 
tradutor,editor e revisor, como difusor cultural e de comunicação e, 
ainda, na produção de mídias, principalmente na parte de 
legendagem.

* Formar professores para o ensino da Língua de Sinais e Língua 
Portuguesa, ambas como primeira ou segunda língua, para 
atuarem no magistério da Educação Básica, seja na docência da 
sua área de competência ou na gestão do trabalho educativo.
* Examinar o desenvolvimento histórico, cultural e educacional da 
comunidade surda no mundo e no Brasil;
* Compreender o processo de aquisição da linguagem da língua 
portuguesa e da libras;
* Relacionar o processo de aquisição da linguagem com o ensino de 
primeira e segunda língua;
* Apreender os aspectos linguísticos relacionados à Libras e ao 
Português;
* Desenvolver propostas metodológicas para o ensino da Libras e 
do Português como primeira e segunda língua, explorando as 
atuais tecnologias de comunicação;
* Analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a 
estrutura e o funcionamento das línguas em estudo, a estrutura e o 
funcionamento das línguas em estudo.

Objetivos do Curso:

Saiba mais sobre o curso. Entre em
contato com o Coordenador:
letraslibras@iessa.edu.br

 
Turno: Noturno
Carga horária: 3555 horas
Modalidade: Presencial
Consulte: Convênios, Bolsas de Estudo, FIES

Faculdade


