
Perfil do egresso 

O perfil esperado do Bacharel em Administração reside na sua capacidade de compreender as 

questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e do gerenciamento no seu 

conjunto, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como de 

formular projetos e desenvolver técnicas demandadas em diferentes níveis de atuação, 

desenvolver o alto gerenciamento e a assimilação de novas informações, apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas 

presentes ou emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

As Diretrizes Curriculares em vigor sugerem também que o curso de Administração desenvolva 

as seguintes competências e habilidades: 

- Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão. 

- Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 

processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais. 

- Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento. 

- Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

administrativos e de controle, assim como se expressando de modo crítico e criativo diante 

dos diferentes contextos organizacionais e sociais. 

- Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

aprender, abertura para as mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu exercício profissional. 

- Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para 

o ambiente de trabalho e seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável. 

Em complemento a essas competências são indicadas outras que podem ser buscadas no 

processo de ensino e aprendizagem: 

- Identificar, relacionar e resolver problemas organizacionais operacionais, táticos e 

estratégicos, simples e complexos. 

- Pensar estrategicamente e saber identificar os demais níveis do trabalho organizacional na 

implementação de estratégias. 

- Delegar os processos de decisão e apoiar os diversos níveis organizacionais. 

- Desenvolver forte capacidade de interpretação, negociação e comunicação com os agentes 

internos e externos da organização (os chamados stakeholders). 



- Desenvolver raciocínio lógico e racional, como também quantitativo e qualitativo. 

- Refletir e atuar criticamente. 

- Entender a importância da pesquisa e investigação para lidar com os desafios organizacionais. 

Este perfil depende fundamentalmente do desenvolvimento de uma visão global da gestão 

articulada com as necessidades do contexto social, político e econômico. 

As disciplinas serão articuladas de forma a que a formação geral do aluno siga um projeto de 

desenvolvimento claro, com embasamento nos semestres iniciais, inclusive em termos de 

níveis de raciocínio desejados de um futuro administrador, e depois permita a este o 

conhecimento de técnicas próprias à profissão, bem como temas que possam servir-lhe no 

universo profissional e/ou acadêmico. 

As experiências práticas, como estágio e participação em projetos de extensão, são 

contempladas no projeto pedagógico do curso e são enfatizadas como necessárias para a 

conclusão do curso. 

Em resumo, o que se deseja do egresso é um perfil que combine competências e habilidades 

técnicas, gerenciais, psicossociais, sócio-políticas e humanísticas para desempenhar um papel 

profissional diferenciado no mercado. 

No universo organizacional é importante enfatizar que além das competências indicadas acima 

e que correspondem ao desejo da maioria dos cursos de Administração, o egresso deve ter 

competências e habilidades específicas expressas em saberes sobre: 

- práticas organizacionais; 

- possibilidades de mudança nos processos organizacionais; 

- proposições e implantação de novos processos, procedimentos e medidas; 

- comunicação para todos os níveis da organização; 

- negociação como ferramenta de gestão dos conflito s; 

- expressão lógica e quantitativa dos processos organizacionais; 

- leitura de estratégias nos níveis táticos e operacionais; 

- processos de decisão e as atividades decorrentes para a implantação das mesmas. 

Em suma, no universo organizacional o egresso do curso deve dominar os fundamentos da 

Administração como um campo de aplicação das Ciências Sociais, a qual exige tanto uma visão 

das relações sociais, políticas e interpessoais, como uma visão estratégica, dos processos e dos 

aspectos práticos e operacionais. 

Considerando, pois, as mudanças no mundo do trabalho, é enfatizada, também, uma visão do 

mercado e da sociedade e das novas formas de trabalho, como o empreendedorismo, a 

prestação de serviços, o trabalho virtual, o cooperativismo e a economia solidária. 


