ADMINISTRAÇÃO
GRAU CONFERIDO: Bacharel em Administração
AUTORIZAÇÃO: Portaria MEC nº 351, de 07 de Abril de 2010.
TURNO: Noturno
DURAÇÃO: 4 (quatro) anos (ou 8 semestres)
OBJETIVOS DO CURSO: Formar gestores generalistas, polivalentes e com
sólida formação humanística, para compreender e lidar com os desafios
relacionados ao atual contexto de transformação pelos quais a sociedade e as
organizações vêm passando. Pretende-se dotar estes profissionais de
conhecimentos, habilidades e atitudes, que oportunizem aos mesmos uma
melhor compreensão das questões organizacionais a nível técnico, científico e
humano de modo que sejam capazes de contribuir responsavelmente para o
desenvolvimento econômico e social da região.
PERFIL DO EGRESSO: O curso de Administração da Santa Rita Chapecó, em
consonância com o seu projeto político-pedagógico, buscará o
desenvolvimento de capacidades e aptidões para compreender as questões
científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu
gerenciamento e, com base nesta compreensão, assegurar um processo de
tomada de decisões mais consistente. Também buscará contribuir para o
gerenciamento qualitativo e adequado de organizações, apresentando ao
mercado, profissionais capacitados, com flexibilidade intelectual e
adaptabilidade para lidar com situações diversas nos vários segmentos do
campo de atuação do administrador. O administrador precisa estar em sintonia
com as necessidades do mundo moderno. Este profissional deve estar
preparado são somente para reagir em conformidade com o ambiente, mas
também para transformá-lo. Diante deste contexto, o perfil profissional
desejado pelo curo de Administração deve agregar característica como:





Visão generalista para conhecer a empresa como um todo, percebendo
igualmente as suas relações com o ambiente externo;
Liderança, com uma postura de boa comunicação com todos os níveis
hierárquicos, agindo com um catalisador de diferenças;
Espírito empreendedor para construir uma nova realidade, seja ela
dentro de uma empresa ou mesmo na criação de um novo negócio;
Iniciativa para a transformação da realidade local, regional e nacional,
apto para perceber as tendências globais, com o reconhecimento das
potencialidades locais;




Comprometimento ético e social, internalizando valores de justiça
dentro da sua profissão;
Formação técnica e científica sólida como forma de dar sustentação ao
uso de tecnologias de gestão.

Com o acompanhamento das pesquisas e tendências da área de gestão,
terá condições de implantar inovações nas organizações em que atuar,
contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da região onde a
mesma se encontrar. O curso de Administração está constituído por uma
ampla gama de conteúdos relacionados com as características
supracitadas e que, em conjunto, procuram a formação de um profissional
ético, empreendedor, com ampla visão do mundo e sólida formação técnica
desenvolvendo as atividades regulamentadas pela Lei nº 8.873 de
25/04/94.
ÁREA DE ATUAÇÃO: O curso de Administração da Faculdade Santa Rita
Chapecó, busca desenvolver suas atividades no sentido de oferecer uma
capacitação estratégico-gerencial a fim formar profissionais aptos a atuar
nas mais diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou
sem fins lucrativos, fornecendo uma consistente visão das diversas áreas
empresariais, quais sejam: comercial, financeira, técnica, pessoal,
empresarial, entre outras.
FAIXA SALARIAL DO DIPLOMADO: Em média, a remuneração de um
diplomado no curso de Administração varia entre R$3.000,00 à R$
30.000,00.

