Saiba porque estudar na CESUCA

é a sua MELHOR ESCOLHA!

Queremos ver você brilhar!

Ser vestibulando é viver alguns impasses. Mas
temos certeza que, com a nossa ajuda nas próximas
páginas, te guiando com segurança e muita
tranquilidade, a escolha da melhor Universidade
para o seu futuro não será mais um deles. Critérios

são muito importantes nesta tomada de decisão,
é por isso que reunimos todos aqui, para você
entender porque somos, com TODA CERTEZA, a
melhor escolha de onde você deve viver o sonho
do ensino superior.

Aproveite!

Nossa Sede

Localizada em Cachoeirinha, na Região
Metropolitana de Porto Alegre, a
Faculdade Inedi - Cesuca é uma das
referências no ensino superior gaúcho.
Em seu portfólio, oferece dezenas de
Cursos de Graduação, Pós-Graduação
e Extensão, extremamente alinhados às
necessidades do mercado de trabalho.
Na Cesuca, o espaço potencial é uma área
para o experienciar humano, construída
entre a pessoa e o ambiente, tendo como
base a confiança para explorar e como
consequência o viver criativo.

Por que somos TOP?
A Cesuca está entre as melhores instituições de ensino superior privado do
Rio Grande do Sul, de acordo com as avaliações do Ministério da Educação
(MEC). A maioria dos seus cursos possui conceitos 4 ou 5 (em escala de 1 a 5).
Além disso, os estudantes contam com uma ampla infraestrutura física e corpo
docente inteiramente qualificado e com experiência profissional.
A Faculdade também é uma instituição reconhecida pelo seu protagonismo no
desenvolvimento de propostas educacionais instigadoras. Atua na formação
de pessoas para serem agentes dos seus projetos de vida e da transformação
do mundo, por meio de conceitos como liderança e referência, conhecimento
compartilhado e crescimento conjunto.

Mas não para por aí, a Cesuca tem muito mais:
+ de 96% dos professores são mestres ou doutores;
Somos a 8ª melhor do estado no ranking geral de instituições
de ensino superior;

A Cesuca é a 4ª melhor faculdade do RS

Dezenas de cursos de Graduação para todos os gostos e áreas
de atuação;
Possuímos o melhor curso de Psicologia do Brasil, de acordo
com o MEC;

5 cursos estrelados no Guia do Estudante 2017;

+ de 10 modernos laboratórios especializados para prática
curricular;

Biblioteca com milhares de exemplares, além de acervo digital;

Selo ABMES de Instituição Socialmente Responsável.

Mão na massa!
Aqui, nossos alunos vivenciam a
prática profissional, colocando a mão
na massa de verdade! Os cursos
oferecem aulas práticas por meio de
diversos serviços à comunidade em
seus núcleos e clínicas.
Com isso, duas coisas incríveis
acontecem:
1

Nossos alunos ganham uma visão
ainda mais humanizada de suas
profissões.

Clínica de Saúde Mental;

Brinquedoteca;

2

A população recebe serviço de
qualidade gratuitamente ou por
um preço justo.

Consultórios para
atendimentos psicológicos

Serviço de Assistência
Jurídica Gratuita (SAJUG);

Laboratório para Análise
e Observação do
Comportamento (LAOC)

Intercâmbio
Intercâmbio

Para nós, o conhecimento
não tem fronteiras!
É por isso que incentivamos os nossos alunos a
buscarem por experiências acadêmicas e pessoais que
possam fazer a diferença na formação e na carreira. E
um Programa de Intercâmbio é um deles.
Para os alunos que desejarem se aventurar nessa
incrível jornada, a Faculdade Cesuca possui convênios
universitários com instituições de:

• Córdoba
• Buenos Aires
• Montevidéu
• Paraná

Palavra de

quem indica

Para não deixar qualquer dúvida de que somos mesmo a
escolha certa, nada melhor do que o conselho de quem já
viveu todo esse sonho do ensino superior com a gente.

Confira!

Jessica Silveira
Administração

“Me surpreendi com
a instituição, não
encontrei apenas
professores qualificados
e um bom atendimento,
encontrei incentivo
e acolhimento
excecionais! Curso
Administração e vejo em cada aula uma ligação
com o mercado e com as empresas. Cada
disciplina traz uma profundidade e ao mesmo
tempo abrangência com a área estudada; o
aprendizado na prática é sempre instigado por
meio de trabalhos e pesquisas de campo. A
parte estrutural está em constante mudanças
para melhor. É um enorme prazer fazer parte
da história da Cesuca e carrega-la comigo em
minha trajetória acadêmica”

Debora Idalvina dos
Santos Bitencourt
Ciências Contábeis

Claudia Ferreira Morais

“Com toda a
sinceridade, ouso falar
em nome de todos nós,
alunos e ex-alunos,
que na CESUCA
não representamos
apenas mais um
número de inscrição.
Além de podermos contar com profissionais
extremamente competentes, um corpo docente
completamente capaz, o atendimento sempre
é feito com atenção, diria até mesmo de forma
individualizada. E como indivíduo, não há como
omitir o orgulho por não só nos sentirmos,
mas por termos a certeza, de que somos parte
integrante deste conjunto de sucesso.”

“É uma faculdade
disposta a nos ensinar
e aprender, com
pessoas preparadas e
comprometidas, nos
preparando não só
para o mercado de
trabalho, mas também
para as demandas sociais e educacionais. E
o mais importante, para o convívio humano.
Nossos professores são uma fonte de inspiração
e admiração! Nos ensinam muito mais que
teorias, nos preparam para a vida, estando
sempre conosco. Tenho muito orgulho de dizer
que aprendo com eles. Estou muito satisfeita com
minha escolha! Com certeza, continuarei fazendo
parte dessa família, chamada Cesuca.”

Pedagogia

www.cesuca.edu.br
30031189

(capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 5844
(demais localidades)

Rua Silvério Manoel da Silva, 160
Bairro Colinas - Cachoeirinha/RS

