
Administração
Graduação Presencial

1º
 P

ER
ÍO

D
O Avaliar como as teorias da administração se conectam e suportam o processo de gestão de uma empresa. 

Construir um modelo de negócios a partir da ferramenta do CANVAS.

Avaliar a saúde financeira de uma empresa através da análise de suas demonstrações contábeis.   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

EMPREENDEDORISMO

CONTABILIDADE GERAL

#administracaogeral

#empreendedorismo

#contabilidadegeral

2º
 P

ER
ÍO

D
O Desenvolver modelo de avaliação de desempenho, feedback e treinamento. 

Avaliar o cenário econômico atual. 

Avaliar a viabilidade financeira de um projeto. 

GESTÃO DO DESEMPENHO 

ECONOMIA 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

#gestaododesempenho

#economia

#matematicafinanceira

3º
 P

ER
ÍO

D
O Mapear as características culturais e as relações de poder de uma organização. 

Desenvolver programa de atração e seleção de talentos. 

Elaborar a árvore de decisão dos indicadores econòmico de uma empresa.

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE TALENTOS

ESTATÍSTICA ECONÔMICA 

#culturaorganizacional

#atracaoeselecao

#estatisticaeconomica

4º
 P

ER
ÍO

D
O Avaliar o comportamento do consumidor para a identificação de oportunidades e tendências de mercado. 

Construir plano estratégico de marketing de uma empresa. 

Criar um plano de expansão da estrutura comercial de uma empresa.  

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

GESTÃO DE VENDAS 

#culturaorganizacional

#atracaoeselecao

#estatisticaeconomica



5º
 P

ER
ÍO

D
O Mapear e avaliar a cadeia logística de uma empresa.  

Avaliar os processos operacionais de empresas industriais e prestadoras de serviços. 

Desenvolver modelo de gestão de estoque de uma indústria a partir de técnicas de pesquisa operacional. 

CADEIA DE SUPRIMENTOS 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE

GESTÃO DE ESTOQUES E PESQUISA OPERACIONAL 

#cadeiadesuprimentos

#gestaodaproducao

#pesquisaoperacional

6º
 P

ER
ÍO

D
O Elaborar o orçamento anual de um projeto. 

Construir o painel de controle financeiro de uma empresa. 

Avaliar a estrutura de capital de uma empresa. 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

CONTABILIDADE GERENCIAL 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

#orcamentoempresarial

#contabilidadegerencial

#administracaofinanceira

8º
 P

ER
ÍO

D
O Construir plano estratégico com análise no mercado internacional

Avaliar as prerrogativas jurídicas e regulatórias para funcionamento de uma empresa. 

Construir plano estratégico, tático e operacional de uma empresa. 

MERCADO INTERNACIONAL 

ASPECTOS JURIDICOS 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

#mercado internacional

#aspectosjuridicos

#administraçãoestrategica

7º
 P

ER
ÍO

D
O

Elaborar a árvore de decisão dos indicadores de uma empresa baseado em ESG

Construir um plano de investimento empresarial 

Elaborar a árvore de decisão dos indicadores contabeis e fiscais de uma empresa pública

Atuar na área profissional

GOVERNANÇA, SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E MERCADO DE CAPITAIS

CONTABILIDADE PÚBLICA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

#esg

#atuação profissional

#investimentos

#contabilidadepublica

Administração


