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O conhecimento é um
tesouro, mas a prá�ca é a
chave para alcançá-lo. A
Faculdade Cosmopolita é a
porta para o seu próprio
processo de evolução.

A Faculdade Cosmopolita des�na-se a
promover o ensino, a inves�gação
cien�ﬁca e a extensão em nível
superior.
Seguimos os princípios de uma seleção
rigorosa a ﬁm de oferecer professores
que apresentem qualidades tanto no
ensino quanto no trato humano.

alunos �veram a incrível experiência
de estudar na Faculdade Cosmopolita

Cursos de
Graduação

Cursos de
Pós-Graduação

SESAU

Invista em uma educação de alta qualidade pelo melhor
custo bene�cio!

Na Faculdade Cosmopolita você conta com:
• Professores referência no mercado;
• Infraestrutura moderna (com mais de 20
laboratórios para prá�ca);
• Foco na formação empreendedora dos
alunos;

• Aulas híbridas (presencial e online);
• Laboratório de informá�ca;
• Biblioteca com mais de 18 mil �tulos
�sicos e online;
• Além de um amplo estacionamento.

 Mais de 20 laboratórios;
 Biblioteca com mais de 18 mil �tulos;
 Sala de informá�ca;
 Amplo auditório;
 Estacionamento
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SOBRE O CURSO: o curso de especialização em Auditoria
Governamental e Direito Público foi concebido com a finalidade
de oferecer conhecimento interdisciplinar com enfoque holístico
aos que atuam perante os Tribunais de Contas e Ministérios
Públicos de Contas, como nas organizações jurisdicionadas,
Auxiliando na formação de servidores especializados com
Melhores desempenhos em suas atividades profissionais,
além de auxiliar na promoção da formação crítica, reflexiva e
técnico-científica do servidor. Alcançando, assim,
um melhor desempenho da instituição pública.

PÚBLICO-ALVO: servidores públicos das esferas federal,
estadual e municipal; gestores e profissionais que atuam
de forma liberal; profissionais de instituições privadas que
se relacionam com o setor público; além de graduados em
Ciências Contábeis, Direito, Administração, Economia,
Administração Pública, Ciências Sociais, Gestão Pública,
preferencialmente.
DURAÇÃO: 15 meses.
PERIODICIDADE: aulas quinzenais.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h.

SOBRE O CURSO: O Curso de Pós-Graduação “Lato sensu” de
Direito Militar está voltado aos operadores do Direito e aos Militares
das Forças Armadas e Forças Auxiliares (Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros) ferramentas que possibilitem uma atualização e
aprimoramento dos estudos e pesquisas para atuação no campo do
Direito Militar.
O Curso será baseado nos seguintes conteúdos: Direito Constitucional
Militar; do Direito Penal – Parte Geral e Especial; Direito Humanos e
Deontologia; Direito Processual Penal Militar; Direito Administrativo
Militar; Direito Administrativo Disciplinar Militar, legislações, e lei de
abuso de autoridade. As disciplinas aliam o aspecto teórico e prático,
para formar especialistas no Direito Militar voltados para atuação nos
seus diversos ramos e instâncias, seja na advocacia ou na gestão do
sistema.
PÚBLICO-ALVO: Portadores de diplomas em Curso Superior em
Direito e Oficiais das Forças Armadas e Auxiliares (Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militar)
DURAÇÃO: 13 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 410h.

SOBRE O CURSO: O Curso de Especialização em Direito Material
e Processual do Trabalho foi concebido com a finalidade de preparar,
formar e reciclar profissionais para a nova realidade e demanda do
mercado de trabalho na área do Direito Trabalhista tanto na relação
de direito material quanto processual. O Direito do Trabalho e o
processo do trabalho sofreram inúmeras mudanças com a reforma
trabalhista advinda com a Lei 13.467/17. A atividade dos
profissionais dessa área do conhecimento jurídico deve se adaptar
a nova realidade fático-jurídica, passando por uma grande avaliação
crítica das mudanças propostas, sua eficácia prática e comportamento
dos atores sociais e do Poder Judiciário.

PÚBLICO-ALVO: bacharéis em Direito, Advogados(as),
Juízes(as), Procuradores(as), profissionais da
área jurídica em geral.
DURAÇÃO: 15 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 400h.

SOBRE O CURSO: O curso de Especialização em Gestão
Estratégica de Inteligência em Defesa Civil, tem uma discussão
relacionando-a com os diversos saberes, voltados para a
defesa civil, proteção da vida, ao meio ambiente e a
preservação da ordem pública, visando a produção de
conhecimento específico e interdisciplinar, como as
questões sociais, econômicas, legais, tecnológicas e de
proteção e preservação do meio ambiente e da sociedade,
dentre outros, contribuindo para a formação de profissionais
com visão Cosmopolita, capazes de acompanhar e fazer
uso das evoluções tecnológicas, promovendo o
desenvolvimento consciente da preservação e da
conservação dos ambientes natural e social.
PÚBLICO-ALVO: profissionais do Corpo de Bombeiro Militar,
Defesa Civil, do Sistema Integrado de Segurança e
Defesa Social, além de graduados em Direito,
Administração, Biologia, Engenharias, Sociologia,
Química, preferencialmente.
DURAÇÃO: 14 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 420h.

SOBRE O CURSO: O Curso de Especialização em Gestão Pública,
foi construído tendo por base a percepção na formação de dirigentes
E profissionais de diferentes esferas do setor público, de
forma moderna e prática aplicada à gestão pública.
Visa debater os principais desafios da gestão, tendo a
perspectiva de mudanças no cenário atual, com base
nos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, a fim
de alcançar os objetivos organizacionais. Busca oferecer
ao discente a aquisição de conceitos, métodos e técnicas
de gestão a serem aplicadas ao contexto atual e a
realidade apresentada pelas organizações do setor,
a fim de otimizar desenvolver o nível de competências
de atuais e futuros gestores.
PÚBLICO-ALVO: servidores públicos; profissionais de
instituições privadas que se relacionam com o setor público;
além de graduados em Ciências Contábeis, Direito,
Administração, Economia, Administração Pública e
Ciências Sociais.
DURAÇÃO: 13 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 400h.

SOBRE O CURSO: O curso de Especialização em Inteligência
em Gestão de Riscos de Segurança Pública foi idealizado
para desenvolver e aprofundar os conhecimentos no
campo da Atividade de Inteligência voltados a
Segurança Pública e a Avaliação de Riscos ao Estado,
com o objetivo de formar a capacitar profissionais para
a compreensão e o desenvolvimentos das bases
doutrinarias e legais para produção de conhecimento
e o assessoramento dos tomadores de decisão do Estado.

PÚBLICO-ALVO: portadores de nível superior que atuam
na segurança pública ou que busquem atuar, com foco
na Atividade de inteligência.
DURAÇÃO: 12 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 420h.

SOBRE O CURSO: O curso de Especialização em Gestão Estratégica
Municipal de Segurança Pública, foi idealizado para preencher uma
lacuna quanto ao planejamento e estruturação dos órgãos
de segurança pública, defesa social e civil dos municípios
de acordo com o estabelecido no artigo 144 da Constituição
Federal de 1988, onde define que segurança pública é dever
do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos.
Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os
governos federal, estadual e municipal. Sendo que seu
planejamento em todos os níveis (federal, estadual e
municipal) é voltado para a proteção das pessoas e do
patrimônio, bem como a preservação da ordem pública.
PÚBLICO-ALVO: servidores públicos das esferas federal,
estadual e municipal; gestores e profissionais que atuam
de forma liberal; profissionais de instituições privadas que
se relacionam com o setor público; além de graduados em
Ciências Contábeis, Direito, Administração, Economia,
Administração Pública, Ciências Sociais, Gestão Pública,
preferencialmente.
DURAÇÃO: 14 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 420h.

SOBRE O CURSO: O curso de Gestão Comercial 5.0 aborda
diferentes aspectos relacionados à liderança e à gestão de
equipes, dentro e fora das organizações.
Discute práticas de liderança e estratégias de gestão de
equipes capazes de aumentar a produtividade e trazer
resultados superiores para projetos e organizações.
Analisa os principais desafios da liderança e busca o
desenvolvimento das competências necessárias para o
exercício da liderança de uma maneira exemplar.
Apresenta métodos e técnicas voltadas ao aumento da
produtividade das equipes, eficiência e resultados.
PÚBLICO-ALVO: graduados em curso de Nível
Superior com formação em diferentes áreas do
conhecimento.
DURAÇÃO: 12 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h.

SOBRE O CURSO: O curso de Oncologia Multiprofissional,
possibilita que os profissionais das áreas da saúde encontrem a
oportunidade de conhecer, aprofundar e debater seus conhecimentos
em oncologia e a importância da multidisciplinaridade neste
cenário. Desenvolver habilidades assistenciais e de gestão,
capacitando os profissionais da área da saúde para o
atendimento humanizado ao paciente oncológico em
todas as suas dimensões, a partir de uma visão
multiprofissional e integrada à prática clínica.

PÚBLICO-ALVO: portadores de diplomas de curso superior
em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia.
DURAÇÃO: 12 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h.

SOBRE O CURSO: O mercado de farmácia magistral,
mesmo diante da crise econômica mundial e da
pandemia, é o terceiro setor que mais cresce no mundo
em termo de vendas, contratações e mão de obra ativa.
Em 2018, no Brasil, o aumento na área magistral foi de 8,8%,
observando maiores destaques na região Nordeste que
cresceu 18,4% e em seguida a região Norte com 15,3%.
Possuindo um grande crescimento e investimento, torna-se
fundamental o oferecimento de curso específico que
venha capacitar farmacêuticos a se tornarem empreendedores
na região. O curso de Especialização em Farmácia Magistral busca
promover a capacitação dos profissionais farmacêuticos de forma
interdisciplinar para seu desenvolvimento técnico-científico
e prático na produção de medicamento artesanal,
habilitando-os na expertise de gerenciamento e
funcionamento de uma farmácia com manipulação.
PÚBLICO-ALVO: portadores de diploma de Farmácia e
alunos de graduação em último semestre de formação.
DURAÇÃO: 15 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 400h.

SOBRE O CURSO: O curso de Gestão e Assistência
Multiprofissional em Home Care visa capacitar o aluno
não apenas para atender com qualidade a grande
demanda de pacientes que necessitam de atendimentos
domiciliares, mas também para gerir o seu próprio negócio
e tornar-se um empreendedor em saúde, ofertando uma
nova visão a quem busca empreender, uma vez que possui
como diferencial o empreendedorismo e a gestão de
assistência em saúde.

PÚBLICO-ALVO: profissionais da área da saúde, além de
graduados em Medicina, Nutrição, Enfermagem,
Fisioterapia, dentre outros.
DURAÇÃO: até 12 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h.

SOBRE O CURSO: O curso de Especialização em
Citologia Clínica com Ênfase no Trato Genital Feminino
foi criado levando em consideração que o câncer de
colo uterino ainda é responsável por um elevado índice
de mortalidade no Brasil, com atenção especial na
região Norte. É de extrema importância promover e
estimular a prática da citologia esfoliativa no âmbito das
instituições públicas e privadas de saúde, como método
preventivo no diagnóstico precoce das alterações
celulares, compatíveis com os processos neoplásicos.

PÚBLICO-ALVO: profissionais com formação superior
em Biomedicina, Farmácia e Medicina.
DURAÇÃO: 16 meses.
PERIODICIDADE: 1 final de semana no mês.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h.

O seu currículo pronto para o futuro.
MATRICULE-SE AGORA
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