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RECURSOS DISPONÍVEIS

A Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO disponibiliza aos seus alunos vários recursos e estruturas
acadêmicas visando uma formação de excelência, são elas:

► Bibliotecas

As bibliotecas possuem vasto acervo bibliográfico, informatizado, possibilitando pesquisas, empréstimos de

publicações, reservas on line, entre outros. A consulta aos itens existentes no acervo poderá ser realizada nos terminais

da Biblioteca ou através do hotsite da UNIVERSO no link: www.universo.edu.br

► Biblioteca Virtual

Os discentes contam com a disponibilidade de um grande acervo eletrônico de livros através da Biblioteca

Virtual, sendo esta acessada via computador, celular ou tablet através do endereço eletrônico

http://universo.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in ou diretamente pelo espaço do aluno.

► Laboratórios

A UNIVERSO oferece modernas instalações aos seus alunos. Por intermédio de seus laboratórios e clínicas, salas

ambientes e convênios com empresas e hospitais. A instituição aproxima o aluno da realidade prática de sua profissão e,

ainda, ajuda a comunidade, mediante serviços prestados em suas dependências. Cada campus é equipado com os

laboratórios próprios aos cursos oferecidos.

► Laboratórios Didáticos;

Ciências da Saúde:

Anatomia I, Anatomia II, Microbiologia e Bromatologia, Química, Zoologia e Botânica, Herbário, Eletrotermoterapia,

Cineantropometria e Fisiologia Humana, Mecanoterapia, Dietético e Produção de Alimentos, Farmacologia, Bioquímica e

Química Analítica, Corpo e Movimento, Microscopia e Histologia, Laboratório Experimental- Biotérico, Avaliação

Nutricional, Ambulatório Nutricional, Enfermagem, Cardiorrespiratório, Interpretação Radiográfica, Odontologia

Multidisciplinar, Clínica Escola Universo - Fisioterapia, Laboratório de Prática Assistida e Pesquisa em Fisioterapia,

Núcleo Esportivo, Multidisciplinar e Clínica Odontológica Universo, Ambulatório de Enfermagem, Núcleo de Psicologia

Aplicada (NPA), Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e Cosmetologia, Farmacoguinosia/Farmacobotânica e

Homeopatia, Análises Clinicas, Farmacotécnica e Controle de Qualidade/Síntese Orgânica e Química Farmacêutica.
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Ciências Exatas e da Tecnologia:

Desenho, Multidisciplinar, Química, Física, Pesquisa e Informática.

Ciências Jurídicas e Empresariais:

Modelagem e Confecção, Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), e Núcleo de Aconselhamento e Conciliação.

Ciências Sociais, da Educação e das Artes:

Rádio, Estúdio de TV, Fotografia, Estúdio Fotográfico, Estamparia, Desenho, Modelagem e Confecção.

► Clínicas

Visando a sustentabilidade, a obtenção da qualidade operacional e a otimização de recursos fundamentais para

o sucesso e continuidade dos cursos superiores, a UNIVERSO conta com um conjunto de laboratórios didáticos

especializados que atendem aos cursos com a legislação vigente, são eles:

Ambulatório Nutricional - Oferece à comunidade a oportunidade de ter seu estado nutricional avaliado por uma equipe

de profissionais de saúde que atua juntamente com acadêmicos, no Ambulatório Nutricional. A avaliação nutricional

tem por objetivo prevenir doenças consequentes dos distúrbios advindos do mau hábito alimentar, assim como

diagnosticar e tratar possíveis patologias e promover a reeducação alimentar.

Clínica-Escola Universo - Criada para dar aos alunos do curso de Fisioterapia a oportunidade de vivenciar os problemas

que irão enfrentar em sua vida profissional, a clínica-escola de Fisioterapia presta, também, serviços à comunidade. O

atendimento à comunidade é desenvolvido sob a supervisão de profissional específico, nas seguintes áreas: Ortopedia e

Traumatologia Neurologia, Neuropediatria, Fisioterapia Geral, Terapia Corporal e Acupuntura.

Clínica de Odontologia da UNIVERSO - A Clínica está equipada por consultórios com tecnologia de última geração. A

clínica garante atendimento nas seguintes especialidades: Dentística, Endodontia, Periodontia e Cirurgia Bucal.

Núcleo de Psicologia Aplicada (NPA) - O Núcleo está equipado com consultórios para atendimento psicológico da

comunidade. Estes atendimentos são desenvolvidos sob a supervisão de profissional específico, na área infantil e adulta.

Núcleo Apoio Psicossocial (NAP) - O Núcleo presta serviço psicopedagógico aos estudantes apoiando em suas

dificuldades acadêmicas e socioemocionais.
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► Laboratório – Área Tecnológica

A UNIVERSO dispõe de Laboratórios de Informática com equipamentos que podem ser utilizados como sala de

aula ou espaço de atividades extraclasse, pesquisas acadêmicas, produção de trabalhos, acesso ao Espaço do Aluno

(Ambiente Virtual), e outras atividades acadêmicas.

As Tecnologias de Informação e Comunicação implementadas na UNIVERSO, permitem desenvolver o Projeto

Pedagógico do Curso, oferecendo rede wireless para acesso nas áreas comuns do campus, terminais acadêmicos e

administrativos que atendem às demandas institucionais. Disponibiliza ainda, o Portal Eletrônico possibilitando ao

discente uma interface amigável, das seguintes informações: Histórico da Universidade, Informes sobre os cursos,

Formas de Ingresso, Campus Digital: Disponibiliza ao discente as informações necessárias ao desenvolvimento

acadêmico, tais como: Manual Informativo do Aluno (MIA), Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos (META);

Secretaria Virtual (protocolos em geral), Calendário Acadêmico, Departamento Financeiro, Biblioteca, Programa

Institucional de Monitoria, Extensão (Projetos, Cursos e eventos de extensão desenvolvidos pela instituição e serviços

prestados à comunidade), Pesquisa: ( Programa de Iniciação Científica, Publicações, Periódicos, etc), Notícias: (principais

eventos, semanas científicas, premiações e destaques dos campus), “Espaço do Aluno” (acompanhamento da vida

acadêmica como notas, frequência, atividades de nivelamento e documentos institucionais como, por exemplo, Plano

de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Para fortalecer o sistema de comunicação e potencializar a aprendizagem dos alunos e a prática dos estudos

independentes, a UNIVERSO utiliza um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para dinamização das disciplinas

semipresenciais.

► Aplicativo - “Meu Universo”

A fim de dar mais dinamismo ao processo de comunicação e acesso à informação, a UNIVERSO criou o aplicativo

para celular e tablet “Meu UNIVERSO”, que concentra praticamente todas as informações referentes ao espaço do

aluno, ou seja, permite que o discente em qualquer lugar e a qualquer hora possa ter ao alcance de suas mãos detalhes

específicos de sua vida acadêmica.

► Grupos de Iniciação Científica

Programa de Iniciação Científica Sob a coordenação da Pró-Reitoria Acadêmica, integrada a Pró - Reitoria de Extensão e
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aos Programas de Mestrado oferecidos, o Programa de Iniciação Científica (PIC – UNIVERSO) que tem por objetivo

despertar a vocação científica e incentivar a pesquisa identificando talentos potenciais entre estudantes da graduação.

► Revista científica para publicação de trabalhos

A UNIVERSO realiza publicações periódicas nas diversas áreas em que atua. Dentre elas, publicações científicas

como as revistas Paradoxa, Projetivas Múltiplas em Educação, Direito em Construção, Revista de Estudos Jurídicos,

Caderno de Estudos e Pesquisa, além de anais de eventos e de jornais-laboratório e revista on-line, do curso de

Comunicação

Social.

► Cursos e Eventos de Extensão

A extensão universitária é dinamizada através do desenvolvimento de programas, projetos, eventos, cursos,

prestação de serviços, consultorias e outras formas de atividades caracterizadoras da relação universidade/comunidade.

A UNIVERSO excede suas fronteiras e vai ao encontro das necessidades da comunidade, nas dimensões que lhe são

constitutivos – educação, saúde, direitos humanos e cidadania, viabilizando programas que contribuem para o

desenvolvimento profissional e ética dos alunos e da comunidade.

São Gonçalo: Rua Lambari, 10 - Trindade - São Gonçalo - RJ - CEP 24456-570 - Tel. (21) 2138-3400 - CNPJ 28.638.393/0001-82

Niterói: Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24030-060 - Tel. (21) 2138-4999 - CNPJ 28.638.393/0003-44

Campos dos Goytacazes: Av. Osvaldo Cardoso de Melo, 856 - Parque Dom Bosco - RJ - CEP 28020-150 - Tel. (22) 3054-9999 - CNPJ 28.638.393/0005-06

Goiânia: Rua 105-B, 185 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP 74080-290 - Tel. (62) 3238-3000 - CNPJ 28.638.393/0004-25

Recife: Av. Mascarenhas de Moraes, 2169 - Imbiribeira - Recife - PE - CEP 51170-000 - Tel. (81) 3797-9000 - CNPJ 28.638.393/0006-97

Juiz de Fora: Av. dos Andradas, 731 - Morro da Glória - Juiz de Fora - MG - CEP 36036-000 - Tel. (32) 3311-9998 - CNPJ 28.638.393/0016-69

Belo Horizonte: Rua Paru, 784 - Nova FLoresta - Belo Horizonte - MG - CEP 31140-320 - Tel. (31) 2138-9057 - CNPJ 28.638.393/0022-07

Salvador: Av. Antônio Carlos Magalhães, 2728 - Pituba - Salvador - BA - CEP 41800-700 - Tel. (71) 2201-4747 - CNPJ 28.638.393/0019-01




