
Saiba por que estudar na 

Universidade Cruzeiro do Sul é a sua MELHOR ESCOLHA!



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!

Conteúdo por inteiro  é na Universidade Cruzeiro do Sul.



Palavra do   REITOR

Partindo da tradição de ser uma instituição à 
frente de seu tempo, na Universidade Cruzeiro 
do Sul propomos uma metodologia de ensino 
baseada na abordagem multidisciplinar 
do conhecimento, construindo, assim, um 
espaço de excelência para a formação e 
capacitação de profissionais com incontestável 

“

”

desenvolvimento humanístico. Para isso, 
contamos com docentes titulados e 
excepcional infraestrutura em campi de fácil 
acesso. Faça parte da Universidade Cruzeiro 
do Sul e prepare-se para ter uma experiência 
universitária privilegiada.

Prof. Dr. Luiz Henrique Amaral



O campus é o local onde você 
passará grande parte do seu tempo 
durante os anos de sua graduação. 
Por isso, ele tem que possuir todas as 
condições para que você vivencie a 
experiência universitária ao máximo.

Então, nada melhor do que aliar 
seus estudos a lugares amplos, com 
excelente localização e infraestrutura 
que só a Universidade Cruzeiro do 
Sul te oferece.

Nossos campi:   apaixonantes e completos!

de área dedicada à 
infraestrutura de ponta.121 mil m2



História, charme e infraestrutura 
de ponta reunidos num só lugar. 
Tranquilo, de muito verde e espaçoso 
são os diferenciais do campus Anália 
Franco. Os 35 mil m² abrigam salas 
de aula, laboratórios e clínicas que 
proporcionam plena formação dos 
nossos alunos.

Outro grande diferencial é a localização 
– ao lado do charmoso Shopping Anália 
Franco – também de fácil acesso ao 
Metrô Tatuapé. 

Campus   Anália Franco



A Cruzeiro do Sul foi a primeira 
universidade a se instalar no 
tradicional bairro turístico e histórico, 
em 2004. 

Com uma localização excelente – a 
600 metros da estação São Joaquim 
do Metrô, o campus possui 20 mil m², 
que atende todas as necessidades da 
comunidade acadêmica.

Campus   Liberdade



Os mais de 65 mil m² reúnem salas 
de aula, biblioteca, auditórios, 
laboratórios e clínicas com 
tecnologia de ponta. Aqui, diversos 
atendimentos à comunidade são 
realizados: psicológico, fisioterápico, 
odontológico, jurídico e muito mais.

A localização é outro diferencial: 
diversas linhas de ônibus levam a 
estações de trem/metrô e terminais 
de ônibus.

Campus   São Miguel



Está localizado em um dos principais 
símbolos da cidade, a Avenida 
Paulista, polo econômico, turístico e 
cultural de São Paulo.

Os 15 mil m² de infraestrutura de 
ponta são divididos entre salas de 
aula, biblioteca, laboratórios e todo o 
conforto que nossos alunos merecem.

Outro diferencial deste campus é o 
fácil acesso - estações de metrô e 
diversas linhas de ônibus atendem as 
necessidades dos nossos alunos.

Essa novidade surge para reforçar a 
nossa crença de que só a educação 
tem o poder da transformação. Te 
convidamos a conhecer este espaço 
feito especialmente para você.

Campus   Paulista



Por que    somos TOP?

A Cruzeiro do Sul é reconhecida por sua forte atuação na área social e pelo 
destaque em vários indicadores oficiais nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão. A pesquisa é outro fator muito forte na Universidade, que investe 
em programas institucionais que visam o desenvolvimento da pesquisa 
docente e discente. Além disso, é antenada e atualizada, leva para a sala de 
aula tudo o que tem de mais recente e moderno nas práticas profissionais, 
com ética e alto nível de conhecimento. 

Mas não para por aí, a Cruzeiro do Sul  tem muito mais:

+ de 90% dos professores  são mestres e doutores.

69 estrelas  no Guia do Estudante 2017.

+ de 50 cursos de Graduação  para todos os gostos e áreas de atuação.

+ de 10 Programas de Mestrados e Doutorados  recomendados
pela Capes.

Bibliotecas com aproximadamente 258.000 exemplares,  além de 
acervo digital.

Nota 5 na Avaliação Institucional  Externa do MEC.

No Ranking por Internacionalização do RUF 2016,  está em 2º 
lugar entre as instituições privadas do Estado de São Paulo;

No Ranking por Qualidade em Pesquisa do RUF 2016,  está em 
2º lugar entre as instituições privadas da Cidade de São Paulo;

Modernos Laboratórios,  núcleos e clínicas de atendimento 
somam 190.



Núcleo de Práticas Jurídicas

Clínica de Nutrição 

Núcleo Clínico de Enfermagem

Clínica de Fisioterapia

Clínica de Odontologia

Complexo Esportivo

Mão  na massa!

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

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:

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

1

2
Clínica de Medicina 
Veterinária

Núcleo de Atendimento
Psicológico

atendimentos por ano.de 208 mil+



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 quiserem se aventurar nessa incrível 
jornada, basta procurar pela nossa Assessoria de 
Relações Acadêmicas Internacionais, que possui convênio 
universitário com instituições do mundo todo, como no:

• México
• Moçambique
• México
• Estados Unidos
• Itália 
• Inglaterra
• Irlanda
• Cuba

• Portugal
• Comunidade Europeia
• Coréia do Sul 
• China
• Japão
• Angola
• Argentina

Internacionalização 



“Fazer a faculdade 
de publicidade e 
propaganda foi uma 
das melhores escolhas 
de minha vida! Sempre 
fui apaixonada pela 
área de comunicação 
e fui abençoada com 

uma bolsa do ProUni, assim consegui me 
formar e adquirir experiência nesse mercado de 
trabalho. Minha graduação foi na Cruzeiro do 
Sul, muito bem estruturado, com professores 
competentes e tenho certeza que fiz amigos 
incríveis ao longo desses quatro anos. Posso 
dizer que entregas de trabalhos, fim de prazos 
e o temido TCC foram desgastantes, mas o 
aprendizado que tudo isso me proporcionou 
fez tudo valer a pena.”

“O conhecimento, 
quando bem 
aplicado resulta em 
sucesso e retorno 
financeiro. Hoje sou 
um profissional bem 
sucedido e não posso 
deixar de reconhecer 

que a Cruzeiro do Sul fez parte disso. Foi a 
universidade que me abriu as portas de muitas 
oportunidades que agarrei e foi lá que percebi 
que depende de quem estuda fazer a diferença. 
Assim como um bom alicerce sustenta o 
edifício, uma boa formação universitária é a 
melhor base para que um profissional seja bem 
sucedido. Tenho a satisfação de ter tido essa 
base na Cruzeiro do Sul e que me possibilitou 
chegar onde estou.”

“Pergunto-me como 
expressar em palavras 
a minha gratidão à 
Cruzeiro do Sul por 
me proporcionar uma 
formação acadêmica 
de qualidade nos cursos 
de Administração 

(Graduação) e de Gestão de Projetos (Pós-
graduação). Agradeço à Instituição pelos grandes 
mestres que tive durante a minha formação 
acadêmica e aos profissionais da área onde 
atuo por me fazer acreditar no meu potencial 
como ser humano e profissional. Posso dizer 
que a Universidade Cruzeiro do Sul faz parte da 
construção da minha vida em seu sentido mais 
pleno! Meus sinceros agradecimentos.”

Adalto Felix Godoi Egídio Oliveira Filho Bruna Azato

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. 

Palavra de  quem indica

Confira!



www.cruzeirodosul.edu.br 

30031189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 5844
(demais localidades)

Anália Franco
Av. Regente Feijó, 1295

São Paulo, SP

Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868

São Paulo, SP

São Miguel
Av. Dr Ussiel Cirilo, 211 a 213

São Paulo, SP

Paulista
Av. Paulista, 1415

São Paulo, SP


