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FACULDADE UNIMED É OFICIALMENTE APRESENTADA AO SISTEMA UNIMED 
DURANTE EVENTO NACIONAL 

 
Marca da Faculdade, que tem por mantenedora a Fundação Unimed, foi 

oficialmente revelada durante a 46ª Convenção Nacional Unimed, em 

Natal/RN 

 

 

 

O Sistema Unimed tem agora sua própria Instituição de Ensino Superior (IES): 

a Faculdade Unimed. A IES foi apresentada oficialmente ao Sistema durante a 

46ª Convenção Nacional Unimed, que aconteceu em Natal/RN, entre os dias 

25 e 28 de outubro, e reuniu dirigentes e cooperados de Unimeds de todo o 

Brasil.  

 

Incialmente, a Faculdade Unimed oferecerá os cursos de graduação 

“Tecnologia em Gestão de Cooperativas” e “Tecnologia em Gestão 

Hospitalar”, na modalidade presencial, na sede da Faculdade, em Belo 

Horizonte/MG. A Faculdade Unimed também conta com a parceria da Unimed 

BH, com quem celebrou um Termo de Cooperação Técnica e Científica para 

fins de ensino, pesquisa e extensão. 

 



Quem visitou o estande da Faculdade na Feira de Negócios conheceu seu 

posicionamento: “Conhecimento para ir mais longe”; inteirou-se sobre o 

portfólio de cursos da Faculdade: graduação, pós-graduação, curta duração e 

assessorias especializadas oferecidas ao mercado e a todo o Sistema Unimed; 

e pôde participar da Corrida pelo Conhecimento, game jogado com óculos de 

realidade virtual, com o qual o jogador tem a sensação de ter sido 

teletransportado para outro universo: o universo do conhecimento.  

 

Faculdade Unimed – Uma Instituição da Fundação Unimed 

O funcionamento da Faculdade Unimed foi autorizado pelo Ministério da 

Educação em 18 de agosto de 2016, com a publicação da Portaria Nº 909 no 

Diário Oficial da União. O Presidente da Fundação Unimed, João Batista 

Caetano, destaca que a chancela do MEC atesta o compromisso da Fundação 

Unimed que, há 21 anos, promove o desenvolvimento de profissionais de alto 

desempenho na área da saúde, a partir de ações educacionais e do 

compartilhamento das melhores práticas de gestão, contribuindo para o 

fortalecimento do cooperativismo. “Estamos muito felizes em apresentar 

oficialmente a Faculdade Unimed a todo o Sistema e é importante que todos 

compreendam que a Fundação Unimed se tornou mantenedora da Faculdade 

Unimed”, explica. 

 

 “Nosso objetivo é ampliar cada vez mais nosso portfólio e oferecer, num 

futuro próximo, graduação a todo o Brasil na modalidade de ensino a 

distância”, acrescenta o Diretor de Desenvolvimento e Responsabilidade 

Social da Fundação, Dr. Ary Célio De Oliveira. 

 


