
Fundamentos 

de 

administra-

ção (60h)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

CRB 1 (60h)

Sustentabili-

dade nas 

organizações 

(60h)

Política, 

Estado e 

Mercado 

(60h)

Modelos de 

gestão (60h)

Estatística 1 

(60h)

Metodologia 

da Pesquisa 

Multidiscipli

nar (60h)

Planejamento, 

gestão e 

controle da 

produção de 

bens e serviços 

(60h)

Teoria Social 

Contemporân

ea (60h)

Contabilidade 

II (60h)

Matemática 

financeira 

(60h)

Métodos 

Ágeis em 

Operações 

(60h)

Pesquisa de 

marketing

(60h)

Contabilidade

I (60h)

Administra-

ção 

financeira de 

curto prazo 

(60h)

Tecnologia da 

informação e 

comunicação 

(60h)

Logística e 

cadeia de 

suprimentos 

(60h)

Administra-

ção de 

marketing 

(60h)

Métodos 

quantitativos 

(60h)

Economia 

aplicada à 

gestão (60h)

Estratégia 

organizacion

al (60h)

Finanças 

corporativas 

(60h)

Gestão de 

recursos 

humanos 

(60h)

Análise 

multivariada 

(60h)

Mercado 

financeiro 

(30h)

Economia 

Brasileira 

para 

administra-

ção(60h)

Tomada de 

decisão 

organizacio-

nal (60h)

Pesquisa 

operacional 

(60h)

Operações, 

qualidade e 

produtividad

e (60h)

Estratégias 

de negociação 

(30h)

Projeto de 

TCC (30h)

Ética e 

responsabili-

dade social 

(60h)

Comporta-

mento do 

consumidor  e 

do comprador 

org. (60h)

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso (300h)

Pessoas nas 

organizações 

(60h)

Experiência 

empreendedo

ra (60h)

Legislação 

trabalhista e 

previdência-

ria (60h)

Estágio 

supervisio-

nado (300h)

Gestão de 

sistemas de 

informação 

(60h)

Administração – Distribuição das Unidades Curriculares por Termo - Integral

Instituições 

de direito 

público e 

privado

(60h)

Comporta-

mento 

organizacion

al (60h)

Eletivas (60h)

Atividades 

complementa

res (240h)

Eletivas (60h)
Cálculo 1

(60h)

CRB 2 (60h)

A Unidade Curricular Libras é oferecida como optativa 

para o aluno de acordo com o Decreto 5626/2005

Conteúdos de Formação Básica

Conteúdos de Formação Profissional

Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias

Conteúdos de Formação Complementar e multidisciplinar

Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado

Libras (60h)

Carga Horária total do Curso: 3.330



Fundamen-

tos de 

administra-

ção (60h)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

CRB 1

(60h)

Cálculo 1

(60h)

Instituições 

de direito 

público e 

privado

(60h)

Metodologia 

da Pesquisa 

Multidisciplin

ar (60h)

Modelos de 

gestão (60h)

Sustentabili

-dade nas 

organizaçõe

s (60h)

CRB 2 (60h)

Estatística 1 

(60h)

Contabilida

de I (60h)

Planejamento, 

gestão e 

controle da 

produção de 

bens e 

serviços (60h)

Teoria 

Social 

Contemporâ

nea  (60h)

Contabilida

de II (60h)

Matemática 

financeira 

(60h)

Administra-

ção de 

marketing 

(60h)

Comporta-

mento 

organizacio

nal (60h)

Política, 

Estado e 

Mercado 

(60h)

Gestão de 

sistemas de 

informação 

(60h)

Administra-

ção 

financeira 

de curto 

prazo (60h)

Pesquisa de 

marketing 

(60h)

Métodos 

quantitati-

vos (60h)

Economia 

aplicada à 

gestão (60h)

Estratégia 

organizacio

nal (60h)

Finanças 

corporati-

vas (60h)

Tomada de 

decisão 

organizacio

nal (60h)

Análise 

multivariada 

(60h)

Logística e 

cadeia de 

suprimento

s (60h)

Economia 

Brasileira 

para 

administra-

ção 60h)

Operações, 

qualidade e 

produtivida

de (60h)

Pesquisa 

operacional 

(60h)

Gestão de 

recursos 

humanos 

(60h)

Estratégias 

de 

negociação 

(30h)

Projeto de 

TCC (30h)

Métodos 

Ágeis em 

operações 

(60h)

Comporta-

mento do 

consumidor e 

do comprador 

org.60h)

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

(300h)

Ética e 

responsabili

dade social 

(60h)

Pessoas 

nas 

organizaçõe

s (60h)

Experiência 

empreended

ora (60h)

Legislação 

trabalhista e 

previdência-

ria (60h)

Estágio 

supervision

ado (300h)

Mercado 

financeiro 

(30h)

Tecnologia 

da 

informação e 

comunicação 

(60h)

Administração – Distribuição das Unidades Curriculares por Termo - Noturno  

Eletivas 

(60h)

Atividades 

Complemen

tares (240h)

Eletivas 

(60h)

Conteúdos de Formação Básica

Conteúdos de Formação Profissional

Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias

Conteúdos de Formação Complementar e multidisciplinar

Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado

Carga Horária total do Curso: 3.330

A Unidade Curricular Libras é oferecida como optativa 

para o aluno de acordo com o Decreto 5626/2005
Libras (60h)


