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A UVA está entre as dez melhores universidades particulares do Brasil*, tendo recebido,
em 2019, nota máxima (conceito institucional 5) nas modalidades presencial e a distância,
na avaliação feita pelo Ministério da Educação
Oferece cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, e pós-graduação presencial,
além de cursos de mestrado e doutorado.
Com quatro campi, sendo três deles na cidade do Rio de Janeiro – Tijuca, Barra e Botafogo – e o
quarto em Cabo Frio, na Região dos Lagos, além de um Centro de Saúde, a UVA oferece modernos
laboratórios, as melhores instalações e espaços que permitem uma verdadeira experiência universitária.
Por isso que, há mais de 45 anos, a Universidade Veiga de Almeida é a melhor escolha
para milhares de pessoas.

93% DE PROFESSORES
MESTRES E DOUTORES.

83% DOS NOSSOS FORMANDOS
ESTÃO EMPREGADOS EM ATÉ 6 MESES.
(PESQUISA DELOITTE/ILUMNO)

CURSOS DE INGLÊS E LIDERANÇA
E EMPREENDEDORISMO
GRATUITOS.

MODERNOS LABORATÓRIOS
HANDS ON (ATIVIDADES PRÁTICAS).

*ENTRE AS 10 UNIVERSIDADES PARTICULARES NO BRASIL QUE ACUMULAM OS CONCEITOS 5 DE CONCEITO INSTITUCIONAL DA MODALIDADE PRESENCIAL, CONCEITO 5 DE CONCEITO INSTITUCIONAL MODALIDADE EAD E IGC 4.

ESTRUTURA
Os quatro campi da UVA possuem laboratórios modernos, equipados de acordo com as inovações do
mercado, além de bibliotecas, em cada campus, que dispõem de acervos qualificados e atualizados
constantemente.
Nossa infraestrutura também conta com o Centro de Saúde Veiga de Almeida, oferecendo instalações
em conformidade com os mais rigorosos protocolos mundiais de biossegurança e ergonomia, além de
conforto e qualidade.
Campus Tijuca
Com fácil acesso ao metrô, trem e ônibus, além de ótima localização.
Rua Ibituruna, 108 – Tijuca

Campus Barra
O campus é do tamanho ideal para que seja possível um atendimento diferenciado
e personalizado aos alunos, além de excelente localização e fácil acesso.
Av. General Felicíssimo Cardoso, 500 – Barra da Tijuca

Campus Botafogo
Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, tem fácil acesso ao metrô e ônibus.
Rua Dezenove de Fevereiro, 172 – Botafogo

Campus Cabo Frio
Situado em uma área privilegiada, cercada pela natureza da Região dos Lagos.
Estrada Perynas, s/n – Perynas

CSVA
O Centro de Saúde Veiga de Almeida possui instalações modernas e confortáveis,
onde os alunos das áreas de saúde atendem o público externo.
Praça da Bandeira, 149 – Tijuca

