


Grupo Educacional  

O Eniac nasceu em 1985, Inovando com o primeiro curso Técnico em 
Processamento de Dados com microcomputadores em sala de aula. Cresceu, se 
transformou num Centro Universitário de excelência mantendo seu DNA de Inovação, visão 
empreendedora e responsabilidade socioambiental.

A trajetória do Eniac é reconhecida por todos os segmentos da sociedade: somos 
a 16 anos a primeira instituição de Guarulhos e região pelo ranking do MEC; com 
profissionais capacitados a partir de nossos cursos práticos, tendo embasamento teórico 
atualizado com o cotidiano das corporações e projetos que propõem soluções para 
problemas reais de empresas. Somos referência no mercado de trabalho. Nossa 
responsabilidade socioambiental, compromisso com o desenvolvimento de nossos alunos 
como cidadãos conscientes e capacitados, e nossa visão inovadora e tecnológica, não só 
tornam o Eniac conhecido, como também o diferenciam na cidade, no Brasil e no mundo.

Apesar de tudo o que o grupo Eniac já alcançou e representa, ainda não 
estamos satisfeitos pois nossa missão é garantir, por meio de todos nossos esforços e 
investimentos em infraestrutura, metodologia e inovação, que todos possam ter sucesso 
na vida, hoje e sempre. Procuramos aproveitar os desafios de hoje como oportunidades 
para capacitarmos nossos alunos de forma inovadora, tecnológica e pessoal.

Centro Universitário 
ENIAC

▸ Graduação - 
Bacharelados

▸ Eniac Premium
▸ Pós-Graduação
▸ Educação Continuada

UniENIAC Social

▸ Certificações
▸ Ensino Técnico
▸ Graduação - 

Tecnólogos
▸ Pós-Graduação EAD
▸ Rede Eniac
▸ Programas de Bolsas 

e Financiamento

Colégio Eniac

▸ Educação Infantil
▸ Ensino Fundamental I
▸ Ensino Fundamental II
▸ Ensino Médio
▸ Ensino Médio Técnico
▸ Ensino Bilíngue
▸ Centro Esportivo

Empresarial

▸ Central de 
Relacionamento 
Corporativo

▸ CITIG - Centro de 
Inovação da 
Cidade de 
Guarulhos

▸ Ensino DUAL

Social

▸ Empreendedorismo 
de Alto Impacto 
Socioambiental

▸ Innovation

Acadêmico

▸ Metodologia e 
Inovação 

▸ Tecnologia e 
Infraestrutura 

O Grupo Educacional Eniac mantém o Colégio Eniac, o Centro Universitário Eniac e o seu braço 
social, UniEniac Social. Cada uma destas frentes trabalha em conjunto com um núcleo de 
ferramentas e valores intrínsecos da instituição - o DNA Eniac.

Assim, oferecemos cursos para todo 
o ciclo de vida das pessoas, desde os primeiros 
passos (Educação Infantil, Ensino Fundamental I 
e II), o amadurecimento (Ensino Médio, Ensino 
Médio Técnico e Ensino Técnico) à consolidação 
de sua formação (Graduação e Pós-Graduação), 
ajudando o estudante a transformar suas 
dificuldades em oportunidades, tanto em sua 
vida pessoal como em sua carreira, e também 
em sua comunidade.
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O DNA Eniac
Nosso DNA faz a sua formação de acordo com as necessidades do mercado para você se 
dar bem na vida. Ele atua em 3 dimensões:

Empresarial
Parte da essência do Eniac é sua proximidade com o mercado de trabalho e suas práticas, tanto 
em relação ao seu corpo docente especializado quanto em relação às parcerias e 
compreensão das necessidades do mundo corporativo. Assim, desenvolvemos uma série de 
iniciativas que estreitam cada vez mais esses laços, trazendo o estudante para essa relação, 
tornando-o um profissional preparado e adequado ao mercado. 

O CITIG - Centro de Inovação Tecnológica da Cidade de Guarulhos -  foi credenciado na 
secretaria estadual de ciência e tecnologia e é mantido pelo braço social do Grupo Eniac. Ele 
se hospeda no Centro Universitário e tem como objetivo enfrentar os desafios sociais, 
tecnológicos e econômicos de nossas empresas e da comunidade, por meio de:

▹ Captação e resolução de problemas das empresas e da comunidade de Guarulhos;
▹ Fomento do desenvolvimento empresarial de Guarulhos;
▹ Iniciativas de cunho social, e pesquisa em tecnologia  e inovação.

Conheça os principais programas e soluções do CITIG:

CIBEGRU - Centro Incubador 
de Base Tecnológica de 
Empresas de Guarulhos
Em nosso Centro de Incubação, os 
estudantes e a comunidade, junto com 
profissionais do mercado e do mundo 
acadêmico, recebem toda a orientação e 
suporte necessários para desenvolvimento 
de suas Startups e negócios, podendo 
incubar suas empresas de base tecnológica, 
usando toda a planta de Laboratórios do 
Centro Universitário para desenvolver seus 
produtos e negócios.

Além do elo com o mercado por meio de  
projetos, também aproximamos nossos 
alunos, comunidade e empresas 
disponibilizando vagas de emprego de 
nossos parceiros e fazendo o trabalho de 
capacitação e seleção com os estudantes, e 
comunidade para fornecer recursos 
humanos especializados e adequados às 
empresas.

O Eniac mantém relacionamento com 
empresas de pequeno a grande porte, 
trazendo benefícios a seus colaboradores e 
familiares. O funcionário se especializa em 
suas atividades, trazendo melhorias e 
aumentando sua produtividade e  motivação 
e tudo isso sem custo adicional para 
empresa. Além disso, esse relacionamento é 
porta de entrada para outras iniciativas que o 
Eniac desenvolve junto ao mercado, como 
programas DUAIS de capacitação.

Central de Relacionamento 
Corporativo

A transição entre ciclos educacionais, como 
do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, 
ou desta etapa ao mundo universitário, 
precisa de atenção e acompanhamento, por 
isso estreitamos o relacionamento com 
escolas, sejam públicas ou privadas, gerando 
benefícios e oportunidades de estudo e 
aperfeiçoamento, como o curso preparatório 
para o ENEM, aos alunos e programas de 
capacitação em metodologias ativas para os 
professores.

Relacionamento 
com Escolas

Empresarial Social Acadêmico
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Conclusão Marketing e Varejo

Bacharelado em 
Administração

O mercado não para de se reinventar. Para administrar um negócio nesse mundo 4.0 somente 
conhecimento não basta, é preciso aplicá-lo na prática com abordagem inovadora, visão 
empreendedora e sustentável. No curso de Administração do Eniac você será moldado neste 
perfil, com as habilidades técnicas necessárias, espírito empreendedor e criativo.

4 anosP F

Módulos

Cursos de Graduação
Na Graduação Eniac, o aluno é introduzido a inovadoras metodologias de aprendizado 
alinhadas às práticas profissionais, à melhor infraestrutura e a tecnologias de última geração, 
sendo estimulado  ao máximo para se tornar um profissional capaz  de ter sucesso na vida.

CRA-SP

Tecnólogo em 
Processos Gerenciais
Administrar uma empresa não se aprende do dia para noite. É preciso compreender seus 
processos e como as áreas se integram. O curso de Processos Gerenciais te dá a vivência 
e a base inicial para lidar com as atividades de gestão e constrói em você um perfil 
empreendedor e com visão analítica e inovadora.

4

Manutenção e Desenvolvimento de 
Talentos

Gerenciamento

Logística Empresarial Mercado Financeiro

Planejamento e Controle de Pessoal
Básico

Empreendedorismo

52 anosP FCRA-SP

Bacharelado em 
Ciências Contábeis

A contabilidade é uma das profissões que mais cresce no mundo. Com novos negócios, 
startups e microempreendedores, o mercado está carente de profissionais habilitados, ainda 
mais porque é exigido registro para desempenhar a profissão. Análise crítica ao interpretar o 
mercado e alta capacidade de gestão são diferenciais que o Eniac te proporciona neste curso.

4 anosP FCRC-SP

Tecnólogo em 
Gestão Financeira
Com uma área tão carente de profissionais, empresas têm cada vez mais optado por 
desenvolver seus talentos na área ainda durante a formação. Com o curso de Gestão 
Financeira do Eniac você estará preparado para lidar com os processos financeiros e 
ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. 

4

42 anosP FCRA-SP

Conclusão Aplicabilidade

Módulos

Análise e Resultados Direito e Legislação

Planejamento e Avaliação Financeira Mercado Financeiro

Análise Financeira das Organizações
Básico

Empreendedorismo

Bacharelado em 
Direito

O mundo 4.0 vai mudar drasticamente a área de Direito nos próximos anos. Todo o 
conhecimento jurídico não será mais suficiente para inserção do mercado se não for 
acompanhado de perícia no uso de ferramentas digitais que estão tomando o lugar de 
escritórios de advocacia. No Eniac você estará preparado para esse futuro próximo, hoje.

5 anosP FOAB 4

Direito Previdenciário e 
Tributário

Módulos

Direito Administrativo

Teoria Geral do Direito

Direito do Trabalho e 
Técnicas Forenses

Direito Econômico e 
Empresarial

Introdução ao Direito 
Constitucional

Núcleo de Práticas Cível, 
Penal e Trabalhista

Direito Processual Civil e 
Trabalhista

Básico 
Direito Civil e Penal

Direito Internacional Público e Privado - Conclusão

4 anosP FCRA-SP 4

Legenda:

Direito a 
Registro 
Profissional

Modalidade:
          Presencial
          Flexível / EAD

Duração do curso
P

F

Nota no MEC

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  26 27
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Manutenção e Desenvolvimento de 
Talentos

Planejamento e Controle de Pessoal

Tecnólogo em 
Recursos Humanos

No mundo 4.0, o maior recurso do mercado não é digital e nem físico, é humano. Recrutar, 
treinar, integrar, desenvolver e manter pessoas é estratégico para o desenvolvimento das 
empresas. Neste curso você será capaz de coordenar ações e  trazer soluções inovadoras na 
administração dos Recursos Humanos das empresas.

2 anosP F

Módulos

CRA-SP 4

Relações Humanas
Básico

Empreendedorismo

Tecnólogo em 
Logística

As fronteiras do mercado já não existem, os negócios são instantâneos. A logística das 
empresas deve prover de imediato a entrega de produtos e serviços. O tecnólogo em Logística 
do Eniac te capacita para a operação e gestão dos processos decorrentes dessa demanda e 
ainda no desenvolvimento de soluções inovadoras com uso de tecnologia 4.0.

2 anosP F

Módulos

4

Planejamento e Projetos Públicos Mercado Financeiro

Tecnólogo em 
Gestão Pública

O mercado e os cidadãos estão ficando mais exigentes e acompanhando mais de perto as 
instituições governamentais. Gestão eficaz, capacidade técnica, liderança e visão inovadora são 
características necessárias para essa transformação. Com a base empreendedora, ética e de 
responsabilidade socioambiental do Eniac você estará pronto para a gestão pública.

2 anosP F

Módulos

CRA-SP 4

Finanças e Orçamentos Básico Empreendedorismo

Plano de Segurança 
Ambiental

Estrutura, Processos e
Fluxos Hospitalares

Tecnólogo em 
Gestão Hospitalar

A expectativa de vida da população tem crescido, bem como a demanda de atendimento e a 
variedade de tratamentos e medicamentos. Os centros médicos precisam ser eficazes em sua 
gestão, afinal qualquer erro administrativo pode resultar em risco à vida dos pacientes. O 
profissional formado pelo Eniac adquiri a capacidade e a responsabilidade para atuar na área.

3 anosP F

Módulos

CRA-SP 4

Planejamento e Controle 
de Pessoal

Processos e Fluxos 
Hospitalares

Básico 
Empreendedorismo

Logística Empresarial Logística em Transporte

Logística de Armazenamento e
Distribuição

Básico
Empreendedorismo

Tecnólogo em 
Gestão Comercial

Marketing Estratégico

Comportamento 
Mercadológico

Tecnólogo em 
Marketing

A jornada do cliente mudou. O mercado 
consumidor requer acompanhamento e 
atendimento personalizado desde o primeiro 
impacto com a marca, até a pós-venda do 
produto ou serviço. O Eniac te prepara para 
gerir este processo e utilizar ferramentas 4.0.

F

Módulos

Marketing e Varejo
Básico

Empreendedorismo

Mercado Financeiroou

A venda depende, mais do que nunca, do 
relacionamento com seus clientes. Com a 
tecnologia 4.0, automatizar tarefas permite 
que se mantenha o foco nas pessoas e nas 
decisões estratégicas. Aqui você estará 
preparado para esta realidade.

P 2 anos

4 5

Política e desenvolvimento no contexto 
do Serviço Social

Homem e Sociedade

Bacharelado em
Serviço Social

Apesar do desenvolvimento do mercado, uma grande parcela da comunidade vive às margens 
do progresso, convivendo com vários problemas sociais. É preciso, com genuína preocupação 
com o bem estar do próximo, integrar essas pessoas aos avanços e benefícios da educação, 
tecnologia e empreendedorismo social. O Eniac, com sua essência, te prepara para isso.

4 anosP F

Módulos

4

Assistência Social
Básico

Empreendedorismo

Práticas Profissionais Conclusão

Serviço social voltado às famílias Serviço social voltado ao envelhecimento

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  28 29

a profissão em relação ao mercado

 A necessidade do mercado

 Como  área contribui para o mercado

O que o curso proporciona

O que você faz no curso
a profissão em relação ao mercado

 A necessidade do mercado

 Como  área contribui para o mercado

O que o curso proporciona

O que você faz no curso
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Logística Empresarial

CRA-SP



Arquitetura Patrimonial Edificação Comercial

Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo

A Arquitetura e Urbanismo sempre acompanham a evolução tecnológica de sua época. Seja 
para construção de projetos novos e ousados ou até para a recuperação de edifícios e 
monumentos históricos, é indispensável um design inteligente que resolva problemas 
estruturais de forma inovadora. Com a prática em projetos reais que o Eniac oferece neste 
curso você estará apto a ser arquiteto que o mercado procura.

5 anosP F

Módulos

CAU-SP

Tecnólogo em 
Design de Interiores
Na área de construção, o ramo de Design de Interiores sempre requer mão de obra 
especializada, seja em épocas de crise, quando a opção é a reforma e manutenção de 
edifícios prontos, ou em tempos de alta, quando novos ambientes são construídos. Com a 
flexibilidade que o Eniac ensina e proporciona o estudante poderá trabalhar com todas as 
variações de mercado.

4

Edificação Habitacional Interesse Social Construções e Meio Ambiente

Edificação Materiais e Técnicas Edificação Habitacional

Edificação Institucional
Fundamental

Empreendedorismo

42 anosP F

TCC - Trabalho Individual TCC - Oficinas Coletivas

Científico I Científico II

Engenharia Civil

A demanda na área de construção civil tem crescido não só no que diz respeito ao desenho 
dos projetos, mas também em relação a gestão de recursos e sua logística. Com a qualificação 
adquirida no canteiro de obras do Eniac e a prática com projetos reais do estudante do Eniac 
será capaz de gerenciar como um todo o processo de construção.

5 anosP F

Módulos

CREA-SP

Tecnólogo em 
Construção de Edifícios
As construtoras estão exigindo mais de seus profissionais da área. Além da capacidade de 
projetar e gerir obras é necessário ter experiência com os procedimentos técnicos e 
legais. O curso tecnólogo em Construção de Edifícios te dá, na prática, essa vivência, 
aumentando a sua empregabilidade e possibilidade de ascensão a Engenheiro Civil.

4

Instalações Prediais e Hidrologia Engenharia, Tecnologia e Design

Fundações e Solos
Fundamental

Empreendedorismo

43 anosP FCREA-SP

Conclusão Transportes e Estradas

Construções e Meio Ambiente Edificação Materiais e Técnicas

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  30 31

C
ur

so
s 

de
 G

ra
du

aç
ão

C
ur

so
s 

de
 G

ra
du

aç
ão



Científico I Engenharia, Tecnologia e Design

Engenharia de 
Produção

Com a instantaneidade do processo de compra e venda de produtos e serviços, as empresas 
precisam potencializar a produção, reduzir custos materiais e de recursos humanos, 
empregando profissionais qualificados capazes de gerir a automação virtual e de maquinário. 
Aqui você aprenderá a remodelar o design dos processos de forma inteligente e inovadora.

5 anosP F

Módulos

CREA-SP

Tecnólogo em Gestão 
da Produção Industrial
Na área industrial, um design inteligente da estrutura física, dos processos produtivos e de 
compra, venda e descarte de materiais são essenciais para evitar desperdícios e otimizar a 
produção, consequentemente os lucros. Neste curso você será capaz de propor soluções 
para a área, além de acompanhar os processos e seus indicadores. 

3

Produtividade Gestão Ambiental e Segurança

Gestão da Qualidade
Fundamental

Empreendedorismo

43 anosP FCREA-SP

Conclusão Científico II

Científico I Modelagem

Engenharia Mecatrônica

Com a Indústria 4.0, toda empresa precisa desenvolver e implantar sistemas automatizados e 
conectados, capazes de otimizar a produção, economizar tempo de operação em processos e 
fornecer indicadores, permitindo que os funcionários e direção possam focar seu tempo em 
decisões estratégicas. Como Engenheiro Mecatrônico do Eniac você estará pronto para isso.

5 anosP F

Módulos

CREA-SP

Tecnólogo em 
Mecatrônica Industrial
Com a revolução da indústria 4.0, somente a mecânica e eletrônica básica não são mais 
suficientes para acompanhar os avanços tecnológicos. A capacidade de compreender e 
trabalhar com sistemas automatizados e conectados é essencial, assim como a visão 
empreendedora  focada em inovação. É para esta realidade que o Eniac prepara você.

4

Controle de Processos Engenharia, Tecnologia e Design

Eletrônica Industrial
Fundamental

Empreendedorismo

43 anosP FCREA-SP

Conclusão Científico II

Automação Industrial Instrumentação Industrial
Processos Industriais

Planejamento e Controle da 
Produção

Tecnólogo em 
Gestão da Qualidade
Gerir uma empresa de forma sustentável e organizada não é mais diferencial, é 
necessidade para garantir a perpetuação no mercado. No Eniac você aprenderá a 
acompanhar e fazer análise crítica de processos e indicadores, propor soluções 
inovadoras e tudo isso com base em normas técnicas e legais.

42 anosP F

Engenharia de Controle e 
Automação

Para garantir a eficiência de todo o processo produtivo, todo o maquinário da empresa precisa 
ser projetado visando a conectividade e capacidade de responder de formas diferentes e 
previamente programadas conforme a linha de operação. Como profissional da área você será 
capaz de projetar, gerenciar, operar a realizar a manutenção de maquinário automatizado.

5 anosP FCREA-SP 4

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  32 33
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Científico I Modelagem

Engenharia Elétrica

Seja no mercado, na indústria ou até em nossas rotinas pessoais, não é mais possível imaginar 
o dia a dia sem tecnologia e sem a sua fonte de energia: a eletricidade. Como Engenheiro 
Elétrico formado pelo Eniac você será capaz de atuar no desenvolvimento, implantação de 
manutenção de projetos em diversas áreas, da civil à industrial.

5 anosP F

Módulos

CREA-SP

Tecnólogo em 
Eletrônica Industrial
Os sistemas elétricos e eletrônicos de equipamentos e máquinas industriais requerem 
conhecimentos técnicos aprofundados, tanto para novos projetos como para manutenção. 
Com a formação prática do Eniac você terá os conhecimentos técnicos aplicados para se 
destacar na área.

4

Automação e Controle Engenharia, Tecnologia e Design

Eletrônica Aplicada
Fundamental

Empreendedorismo

43 anosP FCREA-SP

Conclusão Científico II

Telecomunicações Eletrônica Básica

Científico I Planejamento e Controle da Produção

Engenharia Industrial 
Mecânica

As tecnologias aplicadas no desenvolvimento de maquinário industrial estão cada vez mais 
avançadas. A concepção da forma que elas resolvem os problemas ou necessidades, seu 
design funcional, seu sistema e manutenção demandam profissionais capacitados tecnicamente 
e antenados com as novas tendências, assim como o Eniac forma você neste curso.

5 anosP F

Módulos

CREA-SP

Tecnólogo em 
Manutenção Industrial
É cada vez mais alto o nível de exigência técnica no processo de manutenção de 
equipamentos e máquinas industriais. Somente profissionais experientes, que se atualizem 
e desenvolvam dia a dia tem espaço neste mercado. Com as práticas profissionais, a partir 
de projetos reais de mercado, o Eniac o deixa apto à essa demanda.

4

Sistemas Energéticos Engenharia, Tecnologia e Design

Sistemas Mecânicos
Fundamental

Empreendedorismo

43 anosP FCREA-SP

Conclusão Científico II

Processos Industriais Gestão de Manutenção Industrial

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em transformação, as grades estão sujeitas a alterações. **Para conclusão de 
Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de atividades complementares.  ***Disciplinas em negrito contêm Projeto Integrador.

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  34 35
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Programação de 
Sistemas

No mundo 4.0, por conta da interligação entre todas as áreas de conhecimento e mercado por 
meio de sistemas, o profissional capaz de organizar, analisar e integrar informações e 
indicadores tem uma grande variedade de segmentos em que pode desenvolver e implantar 
projetos. A visão empreendedora, prática e analítica da formação do Eniac te prepara para isso.

4 anosP F

Módulos

Tecnólogo em Gestão da 
Tecnologia da Informação
As novas tecnologias e a forma como elas coletam, integram e automatizam informações 
são a base da revolução 4.0. O profissional formado no Eniac, com espírito empreendedor 
e inovador, com o suporte de conhecimento técnico e prático é capaz de trabalhar com 
diversos segmentos a partir desta base.

4

Implantação de Sistemas
Fundamental

Empreendedorismo

42,5 anosP FCRA-SP

Final
Sistemas 

Computacionais

Gerenciamento de TI Governança de TI

Engenharia da 
Computação

Com a revolução industrial 4.0, ao mesmo tempo que os dispositivos e sistemas estão mais 
avançados novas startups desenvolvem projetos tecnológicos que mudam o cenário do 
mercado. A Engenharia da Computação do Eniac é a porta de entrada para esse universo, pois 
te prepara para lidar tanto com hardware e software como também com gestão inovadora.

5 anosP F 4

Infraestrutura de TI

Científico II

Módulos

Programação de Sistemas

Engenharia, Tecnologia e 
Design

Científico I

Infraestrutura de TI

Eletrônica Básica

Sistemas Embarcados

Implantação de Sistemas

Fundamental
Empreendedorismo

Conclusão

Tecnólogo em 
Jogos Digitais

O mercado de jogos digitais tem grande potencial, tanto na área de entretenimento como com 
sistemas que visam a experiência do usuário e projetos de gameficação. Aqui você 
desenvolverá as habilidades necessárias para a área e terá visão empreendedora com jogos.

2,5 anosP F 4

Planejamento, Gestão e 
Distribuição de Jogos 

Digitais

Fundamental
Empreendedorismo

Concepção de Jogos 
Digitais

Programação de Jogos 
Digitais

Desenho e Arte para 
Jogos Digitais

Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas

Existe grande demanda de profissionais capacitados para trabalhar no desenvolvimento, 
implantação e manutenção de sistemas 4.0, que tem dominado o mercado tanto nas áreas 
diretamente ligadas a TI como em segmentos que se tornam clientes destes serviços. Com a 
formação que o Eniac oferece neste curso, sua empregabilidade é certa.

2,5 anosP F

Implantação de Sistemas
Fundamental

Empreendedorismo
Programação de Sistemas

Internet para Negócios
Desenvolvimento para 

InternetMódulos

Tecnólogo em
Redes de Computadores

O Eniac MediaLab é um espaço voltado para a criação e desenvolvimento de mídias digitais e 
foi criado com o objetivo de aproximar a realidade educacional do contexto criativo foi criado 
com o objetivo de aproximar a realidade educacional do contexto criativo. O Eniac MediaLab é 
um espaço voltado para a criação e desenvolvimento de mídias digitais e foi criado com.

4 anosP FCRA-SP

Implantação de Sistemas
Fundamental

Empreendedorismo

Gerenciamento e
Segurança

Administração de Redes Infraestrutura de Redes

Módulos

4

4

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  36 37
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Módulos

Tecnólogo em
Segurança do Trabalho

As normas, procedimentos e exigências técnicas em ambiente de trabalho estão cada vez 
mais rigorosas. Somente profissionais treinados e com capacidade de análise crítica, como os 
que o curso Tecnólogo em Segurança do Trabalho do Eniac forma, terão espaço para 
ingresso e desenvolvimento na área. 

3 anosP F

Segurança Industrial Segurança no Trabalho

Higiene do Trabalho Segurança Ambiental
Prevenção e Combate a 

Incêndio

Módulos

Fundamental
Empreendedorismo

CRA-SP
Bacharelado em 
Sistemas de
Informação

CREA-SP

CRA-SP

4



Graduação em
Pedagogia

A metodologia tradicional de ensino tem perdido cada vez mais espaços para novas propostas 
educacionais que trazem aprendizado prático, com foco no protagonismo do estudante e 
valorizam  pesquisa, descoberta e prototipagem. A graduação em Pedagogia do Eniac forma 
professores com esta visão, capazes de extrair o melhor de seus alunos.

4 anosP F 4

Módulos

O ramo educacional, seja do setor público ou privado, enfrenta um quadro cada vez maior de 
crianças com problemas de sedentarismo, obesidade ou alguma dificuldade física. Um 
profissional que conheça técnicas de desenvolvimento saudável por meio de educação física é 
extremamente necessário para esta geração.

4 anosP F

Módulos

4

Infância, Juventude e Vida Adulta Gestão da Educação

Prática Docente de 3 a 5 anos Organização Curricular

Aprofundamento em Pedagogia Prática Docente de 6 a 10 anos

Educação e Sociedade Espaços Escolares e Não Escolares

Prática Pedagógica:  Saúde Preventiva Prática Pedagógica: Esportes Individuais

Práticas Pedagógicas: Infantil Práticas Pedagógicas: Esportes Coletivos

Práticas Profissionais Conclusão

Integração da Saúde Empreendedorismo

Licenciatura em 
Educação Física

Bacharelado em 
Educação Física

Um dos reflexos do mundo 4.0 que vivemos é que, pelo sedentarismo vivenciado ao ter tudo à 
mão ou até pelo aumento da expectativa de vida, as pessoas têm buscado mais opções de 
práticas esportivas e acompanhamento especializado. O curso Bacharelado em Educação 
Física possibilita que você trabalhe em academias e diversos empreendimentos relacionados.

4 anosP FCREF 4 SP 4

Módulos

A expectativa de vida da população tem crescido, bem como a demanda de atendimento e a 
variedade de tratamentos e medicamentos. A necessidade de enfermeiros é maior a cada dia, 
ainda mais por conta de sua responsabilidade de gestão de equipes e processos. Com a 
melhor infraestrutura da região, neste curso você estará preparado para a área.

5 anosPCOREN-SP

Módulos

4

Saúde Preventiva Esportes Individuais

Atividades de Academia Esportes Coletivos

Práticas Profissionais Conclusão

Integração da Saúde Empreendedorismo

Integração da Saúde Empreendedorismo

Assistência ao Paciente Saúde Ambiental

Conclusão Assistência ao Paciente Crítico

Práticas Profissionais II Práticas Profissionais I

Gestão Hospitalar Ciências da Saúde

Bacharelado em 
Enfermagem

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  38 39

C
ur

so
s 

de
 G

ra
du

aç
ão

C
ur

so
s 

de
 G

ra
du

aç
ão

F



Bacharelado em
Fisioterapia

Seja por conta da prática de esportes, estresse e correria do dia a dia ou até mesmo por conta 
da problemas que normalmente acompanham a idade, a fisioterapia é muito requisitada na 
recuperação de acidentes, dificuldade de movimentação e na prevenção de outros problemas. 
Com a formação do Eniac você estará apto para a área.

5 anosP FCREFITO 3 4

Integração da Saúde Empreendedorismo

Módulos

Com o mundo mais acelerado, as pessoas lidam de maneiras diferentes com questões como 
estresse, dificuldades no trabalho, no relacionamento interpessoal, traumas e variações de 
humor. Compreender a mente humana e trabalhar com o indivíduo, conduzindo-o para um 
quadro mental estável é o papel de um psicólogo.  

5 anosP FCRP-SP

Módulos

4

Ortopedia e Traumatologia Tecnologia em Fisioterapia

Conclusão Fisioterapia Clínica em Neurologia

Práticas
Profissionais II

Práticas
Profissionais I

Saúde Preventiva Saúde Coletiva

Integração da Saúde Empreendedorismo

Educação Relações Humanas

Psicologia e Saúde Psicologia Clínica

Estágio
Curricular em Clínica

Práticas
Profissionais

Psicologia e Sociedade Introdução à Psicologia

Bacharelado em
Psicologia

Cursos de Pós-Graduação
A Pós-Graduação Eniac ajuda o profissional a 
construir uma carreira sólida, pois consolida as 
competências, conhecimentos e habilidades 
específicas, tornando-o referência na sua área 
de atuação e reconhecido por seu trabalho. 

Um mercado inovador exige gestão inovadora das empresas, com visão estratégias que 
aproveite as que oportunidades as tecnologias 4.0 propiciam. Torne-se um especialista na 
administração de diversas áreas de uma empresa com o curso de Gestão de Projetos do Eniac.

1 anoP F
Especialização em
Gestão Empresarial

Assessment, Coaching e Mentoring
Estratégias de Marketing e Branding 
Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 
Gestão de Custos e Budget 
Gestão de Produto e Operações

Gestão Financeira 
Metodologia da Pesquisa Científica 
Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 
Planejamento Estratégico 
Projeto

Disciplinas

Com o uso de big data e inteligência artificial, o mercado tem analisado as tendências dos 
consumidores e criado relacionamento com eles, automatizando processos e permitindo que a 
gestão de marketing se concentre na tomada de decisão. Com a especialização em Marketing 
Digital você poderá se aprofundar no segmento e será capaz de explorar ferramentas digitais.

1 anoP F
Especialização em
Marketing Digital

Comunicação e Linguagem 
Estudos Avançados no Marketing 
Sustentável 
Métrica de Marketing 
Negócios Eletrônicos Marketing Social e 
Comportamento do Consumidor

Marketing Eletrônico e Internacional 
Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 
Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 
Metodologia da Pesquisa Científica 
Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

1 anoP F

Modalidade:
          Presencial             Flexível / EAD

Duração do curso

P F

*Por tratar-se de cursos com módulos não-sequenciais e adequados às exigências educacionais em 
transformação, as grades estão sujeitas a alterações. 

**Para conclusão de Bacharelados, é necessária a comprovação do estágio supervisionado e horas de 
atividades complementares.  40 41
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O planejamento, implantação e acompanhamento de resultados de projetos é algo que faz 
parte da realidade de qualquer empresa. Com a especialização no tema você será capaz de 
garantir que tudo ocorra com agilidade, evitando possíveis problemas e potencializando os 
resultados esperados pelo mercado.

1 anoP F
Especialização em
Gestão de Projetos

Assessment, Coaching e Mentoring 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social

Gerenciamento de Requisitos 

Gestão da Produção 

Gestão de Custos e Qualidade

Gestão de Mudanças 

Gestão de Projetos 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Projeto

Disciplinas

Assim como toda empresa precisa de pessoas preparadas, especialistas em suas áreas para 
garantir que todos os processos ocorram da melhor forma possível, é necessário que 
profissionais acompanhem estas pessoas, desde sua seleção, ambientação e desenvolvimento 
estratégico mediante aos objetivos da empresa e de sua própria carreira. 

1 anoP F
Especialização em
Gestão de Pessoas

Atratividade e Seleção 

Cultura e Clima Organizacional

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Gestão de Carreira 

Higiene e Segurança do Trabalho

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Operações de Departamento Pessoal 

Planejamento Estratégico de Recursos 
Humanos 

Projeto

Disciplinas

A instantaneidade nas transações comerciais e a necessidade de atender globalmente exige 
que as empresas tenham controle e agilidade no fornecimento de diferentes matérias primas e 
serviços por meio de uma rede interligada de negócios. Somente um profissional com foco na 
área pode gerir todo este processo.

1 anoP F
Especialização em
Cadeia de Suprimentos

Economia e Mercado Global 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Gestão da Qualidade e Produtividade 

Gestão de Armazenamento, Estoque e 
Distribuição 

Gestão de Cadeia de Suprimentos - 
Parcerias e Técnicas 

Gestão de Custos, Riscos e Perdas 

Gestão de Produtos e Operação - GPO 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

Por conta da globalização e de processos de automação do mundo 4.0, a concorrência de 
produtos não é mais só local. Transações intercontinentais acontecem em massa e a garantia 
de que todos estes produtos chegarão intactos e a tempo de suas origens à seus destinos 
cabe a profissionais especializados em Logística Aeroportuária.

1 anoP F
Especialização em
Logística Aeroportuária

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social  

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Operação Aeroportuária 

Planejamento do Transporte Aéreo  

Segurança em Aeroportos 

Técnica de Atendimento ao Cliente  

Transporte Aéreo

Transporte de Cargas Aéreas 

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

42 43
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Dentro da área de controle de qualidade das empresas, alguns processos específicos mais 
complexos que exercem alto impacto em outras rotinas precisam de gerência e 
acompanhamento especializado, a fim de cumprir com todas as normas técnicas e diretrizes 
estratégicas. Neste curso você terá foco para esta atuação. 

1 anoP F
Especialização em
Gestão da Qualidade

Controle Estatístico de Processos 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social

Ferramentas da Qualidade 

Gestão da Qualidade 

Gestão da Qualidade em Bens de 
Serviços 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Planejamento Estratégico da Qualidade 

Tratamento de Não Conformidade 

Projeto

Disciplinas

A conexão entre diferentes áreas para potencializar resultados específicos é cada vez mais 
comum. É o caso da especialização em Engenharia da Qualidade e Produtividade, que capacita 
profissionais de forma executarem a gestão da linha produtiva aplicando e monitorando os 
índices de qualidade e ainda atuando na seleção, capacitação e desenvolvimento da equipe de 
profissionais a frente da produção.

1 anoP F
Especialização em Engenharia 
da Qualidade e Produtividade

Controle Estatístico de Processos 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Ferramentas da Qualidade 

Gestão da Produção 

Gestão da Qualidade 

Gestão da Qualidade e Produtividade 

Logística e Cadeia de Suprimentos 

Metodologia da Pesquisa Científica

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior

Projeto

Disciplinas

Seja pela pressão da sociedade, por novas leis e diretrizes ou até por posicionamento 
estratégico das empresas, o mercado tem se preocupado mais com desenvolvimento 
sustentável e com o bem estar e condições propícias de seus funcionários a exercerem suas 
atividades de forma segura. Neste curso você terá aprendizado focado na área.

1,5 anoP F
Especialização em Engenharia 
em Segurança do Trabalho

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social  

Metodologias Ativas e 
Didática do Ensino Superior 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

Projetos em Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

Psicologia na Engenharia de 
Segurança, Comunicação e 
Treinamento

Prevenção e Controle de 
Riscos em Máquinas, 
Equipamentos e Instalações

Higiene e Segurança do 
Trabalho 

Tópicos em Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

Administração Aplicada a 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho 

Proteção do Meio Ambiente 

Gerência de Riscos

Disciplinas

Com as novas tecnologias e big data, as possibilidades e necessidade de novos aplicativos 
aumenta exponencialmente. Este mercado, rico em oportunidades é carente de profissionais 
que sejam capazes de compreender nichos e propor soluções em software. Neste curso você 
construirá um olhar analítico e obterá a capacidade de construir novas plataformas.

1 anoP F
Especialização em
Engenharia de Software

Análise e Modelagem de Sistemas 

Arquitetura de Software 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Gerenciamento de Requisitos 

Gestão de Projetos 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Programação Orientada a Objeto 

Qualidade de Software 

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

Introdução a 
Engenharia do 
Trabalho 

Proteção Contra 
Incêndio e 
Explosões 

Legislação e 
Normas Técnicas 

Ergonomia

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso
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Com a revolução industrial 4.0, novos projetos utilizando o conceito de Internet das Coisas (IOT) 
requerem profissionais especializados no desenvolvimento de novos sistemas responsivos. 
Neste curso você receberá toda a base de linguagens e construção de plataformas para 
atender à essa demanda.

1 anoP F
Especialização em Desenvolvimento 
de Sistemas Web e Mobile

Análise e Modelagem de Sistemas 

Banco de Dados 

Desenvolvimento de Aplicação para 
Internet 

Desenvolvimento para Dispositivos 
Móveis 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Programação de Computadores 

Programação Orientada a Objeto 

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

No mundo 4.0, o que há de mais valioso é a informação. Não é por menos que ataques de 
hackers, vazamento de dados e formas maliciosas de obter informações só tem aumentado. 
Neste curso você aprenderá as técnicas,como utilizar ferramentas e gerenciar processos que 
garantam a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade de dados.

1 anoP F
Especialização em 
Segurança da Informação

Arquitetura de Software 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Fundamentos de Rede e Cabeamento 
Estruturado 

Fundamentos em Segurança da 
Informação 

Gerência de Configuração

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Negócios Eletrônicos 

Organização e Arquitetura de 
Computadores 

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

Uma das características da revolução industrial 4.0 é que a informação não está mais 
enclausurada em discos rígidos, como livros em bibliotecas, mas na nuvem, acessível de 
qualquer lugar. Tanto a migração de modelos antigos para o atual quanto a gestão dos desafios 
que esse novo modelo traz cabem a um profissional especializado em Gestão de  TI em nuvem.

1 anoP F
Especialização em 
Gestão de TI em Nuvem

Cloud Essentials - Conceitos Básicos de 
Nuvem 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Infraestrutura como Serviço - Iaas 

Metodologia da Pesquisa Científica

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Projeto de Implantar um DataCenter em 
Computação em Nuvem 

Segurança e Contingência  

Software como um Serviço - SaaS 

Tecnologia da Informação Aplicada a 
Nuvem - ITaas 

Projeto

Disciplinas

Com o mundo 4.0 e big data, o mercado requer profissionais capazes de planejar, implantar e 
gerenciar infraestrutura de nuvem. Neste cenário é essencial o conhecimento de ambientes 
virtualizados e armazenamento na nuvem, além de metodologias e capacidade para gerir 
projetos. Neste curso você poderá se especializar neste segmento.

1 anoP F

Especialização em
Arquitetura de Computação 
em Nuvem

Arquitetura de Redes em Nuvem 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Governança, Segurança e Continuidade 

Infraestrutura como Serviço - IaaS 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Plataformas como um Serviço - PaaS 

Projeto de Desenhar uma Arquitetura de 
Migração do DataCenter atual para 
Nuvem 

Software como um Serviço - SaaS 

Projeto

Disciplinas
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A metodologia tradicional de ensino tem perdido cada vez mais espaços para novas propostas 
educacionais que trazem aprendizado prático, com foco no protagonismo do estudante e 
valorizam  pesquisa, descoberta e prototipagem. Assim como a área educacional tem mudado, 
os professores também precisam, bem como os profissionais coordenam suas atividades.

1 anoP F
Especialização em 
Formação de Professores

Desenvolvimento de Competências 
Educação a Distância
Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social  
Fundamentos da Educação 
Ludicidade na Educação  

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 
Metodologia da Pesquisa Científica 
Oficina de Redação 
Tecnologia da Informação em Sala de Aula 
Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

A forma de ensinar está mudando. Com ela, as maneiras de se avaliar, as necessidades de 
estrutura e até como a família, comunidade, alunos, professores e funcionários da escola 
interagem mudam também. Neste curso você desenvolverá uma visão pedagógica inovadora e 
capacidade de gestão para conduzir o dia a dia do processo pedagógico.

1 anoP F
Especialização em 
Gestão Pedagógica

Avaliação na Educação 
Desenvolvimento de Competências 
Educação a Distância 
Educação Especial 
Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Gestão Pedagógica 
Ludicidade na Educação 
Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 
Metodologia da Pesquisa Científica 
Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

A sociedade tem progredido em relação a visão e preocupação com pessoas portadoras de 
deficiências físicas e/ou mentais. Profissionais da área da educação precisam se atualizar em 
relação a novas práticas, políticas e, principalmente adquirir a visão e real preocupação de 
como atender, incluir e integrar estas pessoas ao cotidiano, tanto escolar, como social e 
profissional. Neste curso você terá desenvolvimento com este foco.

1 anoP F
Especialização em 
Educação Especial e Inclusiva

Alfabetização e Letramento 

Educação das Relações Étnico-Raciais 

Educação em Direitos Humanos 

Educação Especial 

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

Fundamentos Históricos, Teóricos e 
Metodológicos do Serviço Social I 

Gestão Pedagógica 

Introdução ao Serviço Social 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologias Ativas e Didática do Ensino 
Superior 

Nutrição e Desenvolvimento Humano 

Psicologia Geral e Social

Psicomotricidade

Responsabilidade Social

Disciplinas

Não é só a tecnologia que tem avançando no mercado, mas também a compreensão de que 
para alcançar seus objetivos, as empresas precisam contar com seus funcionários sob uma 
ótica holística, de forma que seus objetivos pessoais também sejam preocupação da 
corporação e vice-versa. Neste curso você desenvolverá esta visão e como trabalhar com ela.

1 anoP F
Especialização em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho

Metodologia da Pesquisa Científica

Assessment, Coaching e Mentoring

Psicologia Positiva e Mindfulness

Metodologia Ativas e Didática do Ensino 
Superior

Neurociência Aplicada ao Ambiente 
Corporativo e ao Comportamento 
Humano

Ética, Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social

Gestão e Mediação de Conflito

Comportamento Organizacional

Estratégia de Desenvolvimento das 
Pessoas

Trabalho de Conclusão de Curso

Disciplinas

48 49

C
ur

so
s 

de
 P

ós
-G

ra
du

aç
ão

C
ur

so
s 

de
 P

ós
-G

ra
du

aç
ão

A criança aprende sobre o mundo, as coisas, as pessoas e sobre si mesma em seus primeiros 
anos de vida e isso acontece de diversas formas, mas a tecnologia também tem transformado 
este processo, trazendo novos estímulos e ajudando a entender outros. Esteja preparado para 
as novas técnicas e descobertas da área com este curso.

1 anoP F
Especialização em 
Psicopedagogia

Histórico e Fundamentos Básicos
Psicopedagogia e Desenvolvimento
Organização e Construção do 
Conhecimento
Abordagens e Dificuldades de 
Aprendizagem
Neurociência e Psicopedagogia

Metodologia da Pesquisa Científica
Psicopedagogia e Intervenção Institucional 
Metodologia Ativas e Didática do Ensino 
Superior 
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social 
Trabalho De Conclusão de Curso

Disciplinas


