FACULDADE PAN - AMERICANA APRESENTA

CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO

Dados
institucionais
Mantenedora Instituto Panamericano de Ensino e
Treinamento Telepresencial IPETT
:

(

)

Mantida Faculdade Pan Americana de Administração e
Direito
;

-

Competência e inovação.

Promover o desenvolvimento

Comprometimento com o

humano por meio de soluções

valores

tecnológicas dando-lhes

resultado. Ética. Qualidade na
educação. Respeito a
comunidade interna e externa.

condições de serem cidadãos
empreendedores assegurando

Valorização dos

ascensão profissional, social,

colaboradores.

cultural e econômica.

missão

visão

Responsabilidade social.

Ser referência no mercado nacional
como uma instituição que investe em
tecnologia e desenvolve os
melhores resultados na área de
educação presencial e a distância.
Coordenação Curso de Direito Pan-Americana 2021/2
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMIN
ISTRAÇÃO
Órgãos
Deliberativos
e Normativos

Conselho Superior

Conselho de
Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE).

Órgãos Executivos

Órgãos Avaliativos,
Propositivos e de Comunicação

Diretoria-Geral;
Assessoria Jurídica;
Assessoria Contábil e
Financeira;
Assessoria de Recursos
Humanos;
Coordenadoria de
Administração;
Núcleo de Tecnologia da
Informação (NIT);
Biblioteca;
Diretoria de Ensino;
Secretaria de Registro e
Controle Acadêmico (SECAD);
Coordenadoria de Cursos de
Graduação;
Coordenadoria de Cursos de
Pós-Graduação.

Comissão Própria de
Avaliação (CPA);
Núcleo Docente
Estruturante (NDE);
Núcleo de Inclusão,
Direitos Humanos e
Acessibilidade (NIDA);
Núcleo de Atendimento
ao Acadêmico e de
Acompanhamento de
Egressos (NAE);
Assessoria de Marketing
Relações Públicas;
Ouvidoria

CONSELHO SUPERIOR

DIRETOR-GERAL

DIRETORIA

ADMINISTRAÇÃO

COORDENADOR

CURSO

GRADUAÇÃO

COORDENADOR

CURSO

GRADUAÇÃO

representantes de seus pares

REPRESENTANTE
AVALIATIVOS

FACULDADE

ENSINO

Órgãos Executivos

COORDENADOR

CURSO

ÓRGÃOS

E

PROPOSITIVOS

representantes de seus pares

COORDENADOR
PÕS

CURSO

GRADUAÇÃO

representantes de seus pares

REPRESENTANTE
AVALIATIVOS

REPREENTANTE

TECNICO-

ADMINISTRATIVO

GRADUAÇÃO

representantes de seus pares

PÕS

DE

DA

ÓRGÃOS

indicado pelo Diretor Geral

REPRESENTANTE
COMUNIDADE

convidado pelo Diretor-Geral da
Faculdade

REPRESENTANTE

E

PROPOSITIVOS

ESTUDANTIL

indicado por órgão representativo de discentes,
que esteja regularmente matriculado em um dos
cursos da IES e que tenha obtido aproveitamento
acadêmico em todas as disciplinas já cursadas
*fotos meramente ilustrativas

Linha 1 - Gestão estratégica, marketing e inovação
Linha 1 - Aspectos Legais no Setor Público, inclusão e

Linha 2 – Organizações, gestão e sociedade inclusiva

diversidade

Linha 3 – Gestão de negócios, economia e mercados

Linha 2 - Economia e Finanças Públicas

Linha 4 – Governança e Administração Pública

Linha 3 - Gestão de Operações no Setor Público
Linha 4 – Governança e Administração Pública

Administração
Pública

administração

fues
Linha 1 – Direitos humanos fundamentais: análise crítica do(s)
constitucionalismo(s), de suas manifestações sociais e de sua
interpretação/aplicação na pós-modernidade inclusiva

Direito

Linha 2 – Law & Economics - análise econômica do direito e a
interpretação dos fenômenos sociais a luz das garantias individuais
Linha 3 – Bases constitucionais da atuação e controle do Estado
Administrador/Fiscal: entre os direitos individuais e o interesse público
Linha 4 – Políticas públicas e desenvolvimento do Estado
Linha 5 – Crimes, punições e direitos violados: das normas penais e
processuais às políticas criminais

Linhas de pesquisa

TITULAÇÃO DOCENTE

NÍVEL

I

-

TITULAÇÃO TUTORES

PROFESSOR

NÍVEL

AUXILIAR

I

-

PROFESSOR

AUXILIAR

pós-graduação lato sensu.

NÍVEL

II

-

PROFESSOR

ASSISTENTE

I

NÍVEL

pós-graduação stricto sensu, em nível
de mestrado

NÍVEL

III

pós-graduação lato sensu.

-

PROFESSOR

ASSISTENTE

II

-

PROFESSOR

ASSISTENTE

I

pós-graduação stricto sensu, em nível
de mestrado
*fotos meramente ilustrativas

II

pós-graduação stricto sensu, em nível de
doutorado

É permitida ao docente/tutor a cumulação de cargos desde que o
cumprimento das funções resultantes desta acumulação seja
compatibilizado dentro do regime de trabalho.

Professores

Professores

O professor contuedista possui com
atribuições de:

O professor formador possui com
atribuições de:
Desenvolver a adequação dos
conteúdos dos materiais didáticos
para as mídias impressas e digitais
e auxiliar a equipe de mídias;
•
Realizar a revisão de linguagem
do material didático desenvolvido para
a modalidade a distância;
•
Elaborar as avaliações oficiais
que serão aplicadas presencialmente;
•
Desenvolver as atividades de
docência das disciplinas curriculares
do curso;
•
Desenvolver as atividades de
docência nas capacitações dos
coordenadores, professores e tutores;
•
Coordenar os tutores a distância
e orientá-los na execução das
atividades;
•
Aplicar pesquisa de
acompanhamento das atividades de
ensino desenvolvidas nos cursos na
modalidade a distância;
•
Avaliar o material didático, os
estudantes e o processo de ensino
aprendizagem;
•
Participar de atividades de
supervisão e acompanhamento da
oferta dos cursos.
•
Realizar relatórios de aplicação
de metodologia de ensino para os
cursos na modalidade a distância.
•
Desenvolver práticas criativas e
inovadoras para a permanência e êxito
dos discentes.

Elaborar plano de ensino conforme
orientações e conteúdos
curriculares estabelecidos no PPC;
•
Desenvolver o material
didático, (40 a 60) páginas, divididas
em 3 unidades, conforme orientações
propostas no PPC;
•
Gravar videoaulas com a
proposta de vídeos curtos, 15min a
20min, uma para cada unidade do
material didático, de acordo com
orientações previstas no PPC;
•
Gravar os Podcasts como
material complementar ao processo
de ensino-aprendizagem;
•
Propor avaliações diagnósticas,
formativas e somativas (atividades
objetivas, dissertativas,
aprendizagem baseada em problemas,
objetos de aprendizagem e provas);
•
Sugerir e especificar material
complementar ou links para pesquisa;
•
Esclarecer termos ou conceitos,
e destacar conteúdos de maior
relevância para o aprendizado;
•
Elaborar o roteiro de videoaulas
e atividades;
•
Elaborar cronograma das
avaliações propostas;
•
Desempenhar a função do
professor formador quando
necessário.
•
Avaliar, de forma contínua, a
sua própria atuação.

Tutores

Tutores

Tutores

Tutores

O tutor a distância é responsável
por:·

O tutor a distância é responsável
por:

O tutor presencial é responsável
por:·

O tutor presencial é responsável
por:·

Auxiliar o professor da disciplina
nas atividades educacionais;
·Utilizar diariamente os recursos
tecnológicos disponibilizados para
interagir com os estudantes;
·Apoiar os estudantes no estudo dos
conteúdos específicos, esclarecendo
suas dúvidas, indicando técnicas
alternativas de aprendizagem,
recomendando leituras, pesquisas e
outras atividades;
·Incentivar o estudo em grupo;
·Elaborar os relatórios de
regularidade dos alunos;
·Elaborar os relatórios de
desempenho dos alunos nas
atividades;
·Coordenar as atividades a distância;
·Mediar a comunicação de conteúdos
entre o professor e o cursista;
·Estabelecer contato com os
acadêmicos e professores
formadores.;
·Participar dos encontros presenciais
programados;
·Manter contatos regulares com
todos os discentes durante o curso;
·Elaborar relatório para o professor
sobre o rendimento dos estudantes e
suas dificuldades, com relação ao
domínio de conteúdos e às avaliações
realizadas;

·Auxiliar os estudantes no estudo
dos conteúdos do curso, promovendo
discussões e debates nas
ferramentas fórum e sala de batepapo;
·Estimular e acompanhar o
desenvolvimento das atividades
programadas em grupos, mediando a
interação entre os acadêmicos;
·Dedicar a devida atenção aos
discentes portadores de
necessidades especiais, buscando
orientação e apoio específicos,
quando for o caso;
·Desenvolver práticas criativas e
inovadoras para a permanência e
êxito dos discentes;
·Corrigir e lançar as notas das
avaliações oficiais e presenciais;
·Avaliar, de forma contínua, sua
própria atuação.

·Apoiar os estudantes nas atividades
presenciais;
·Receber e distribuir material para
os acadêmicos;
·Orientar os discentes quanto ao
manuseio das mídias e tecnologias
utilizadas no curso;
·Identificar as dificuldades dos
acadêmicos, ajudando-os a saná-las
e estimulando-os a desenvolver
análise crítica dos problemas;
·Dedicar a devida atenção aos
acadêmicos portadores de
necessidades especiais, buscando
orientação e apoio específicos,
quando for o caso.
·Incentivar e motivar o trabalho
colaborativo, cooperativo,
orientando para a formação de
grupos de estudos;
·Identificar os discentes com
problemas de desmotivação,
rendimentos insuficientes e atrasos
no desenvolvimento das atividades,
dedicando-lhes atenção especial;
·Acompanhar as atividades do
Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA

·Elaborar os relatórios de
regularidade dos discentes nos
encontros presenciais;
·Elaborar os relatórios de
desempenho dos acadêmicos nas
atividades
·Aplicar avaliações presenciais e
auxiliar os tutores a distância nas
correções e lançamento de notas;
·Coordenar as atividades teóricas e
práticas presenciais
·Mediar a comunicação de conteúdos
entre o tutor a distância e o
acadêmico;
·Estabelecer contato com os
discentes e professores formadores.
·Acessar o ambiente virtual de
aprendizagem e o sistema de e-mail
pelo menos a cada 48 horas;
·Desenvolver práticas criativas e
inovadoras para a permanência e
êxito dos discentes;
·Avaliar, de forma contínua, sua
própria atuação.

Regime de Trabalho - CLT
HORISTA
Jornada inferiror a 12h ou, caso cumpra
jornada superior às 12h não tenham
reservado o percentual mínimo de 25% para
atividades extraclasses.

TEMPO PARCIAL
Jornada de no mínimo 12h semanal das
quais 25% são destinadas às atividades
extraclasses de estudo, pesquisa, extensão,
planejamento, avaliação e orientação dos
estudantes.

TEMPO INTEGRAL
Jornada semanal de 40h das quais 20h são
destinadas às atividades extraclasses de
estudo, pesquisa, extensão, planejamento,
avaliação e orientação dos estudantes.

Capacitação
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

DOCENTES E TUTORES
1) Tempo de docência/tutoria no curso de no
mínimo 2 anos
2) Não ter nenhum outro tipo de auxílio financeiro
3) Comprovado interesse de proposta de
capacitação ligado ao PPC do Curso
COLABORADORES
1) Tempo de serviço na IES de no mínimo 2 anos
2) Não ter nenhum outro tipo de auxílio financeiro
DURAÇÃO 1 ANO + 1 ANO.

COORDENADOR

DESIGNER
EDUCACIONAL

DESIGNER
GRÁFICO

REVISOR

NEAD

PROFESSOR
CONTUEDISTA

EQUIPE
DE
SUPORTE

BIBLIOTECÁRIA

PROFESSOR
FORMADOR

Etapas de elaboração do
material didático
25

ETAPAS

COORDENAÇÃO
Recebe demanda para
produção; solicita termo
de cessão de direitos;
planeja cronograma.

DESIGNER
EDUCACIONAL

PROFESSOR
CONTEUDISTA

DESIGNER
EDUCACIONAL

PROFESSOR
CONTUEDISTA

Faz contato com professor
para apresentar-se e
encaminhar cronograma,
guia de orientações e
template para elaboração
do material.

Elabora o material e envia,
conforme cronograma,
para o Designer
Educacional.

Faz adequação de
linguagem e revisão do
Designer Educacional;
prepara folha de rosto
para validação do
professor e início da
solicitação do registro do
material.

Valida os ajustes sugeridos
pelo Designer
Educacional.

Etapas de elaboração do
material didático
25

ETAPAS

DESIGNER
EDUCACIONAL
Encaminha folha de rosto
para bibliotecário e valida
aplicações aceitas e
realizadas pelo professor.

BIBLIOTECÁRIO

REVISOR

Elabora a Ficha
Catalográfica e envia para
o Designer Educacional

Revisão ortográfica e
normativa do material
utilizando editor de texto
com
controle
de
alterações.

DESIGNER
EDUCACIONAL

DESIGNER
GRÁFICO

Valida a Ficha
Catalográfica e as
alterações propostas pelo
revisor e encaminha
dúvidas pontuais para o
professor, se necessário.

Realiza diagramação
seguindo o projeto gráfico
do material.

Etapas de elaboração do
material didático
25

ETAPAS

DESIGNER
EDUCACIONAL
Encaminha para a segunda
revisão enquanto valida o
material diagramado.

REVISOR
Realiza segunda revisão,
no pdf.

DESIGNER
EDUCACIONAL

DESIGNER
GRÁFICO

DESIGNER
EDUCACIONAL

Organiza os ajustes
necessários em único
arquivo para diagramação.

Aplica ajustes solicitados.

Confere a aplicação dos
ajustes e encaminha
versão online para
aprovação do professor
conteudista.

Etapas de elaboração do
material didático
25

ETAPAS

PROFESSOR
CONTEUDISTA/
FORMADOR
Valida versão final do
material e enviapara a
coordenação.

COORDENAÇÃO
Encaminha a versão digital
do material didático para a
equipe de suporte
disponibilizar no AVA.

DEQUIPE DE
SUPORTE
Disponibiliza o material
didático digital no AVA.

COORDENAÇÃO
Agenda o estúdio para
gravação das videoaulas e
PODCASTS e encaminha o
roteiro das aulas ao
Professor.

PROFESSOR
CONTEUDISTA
OU PROFESSOR
FORMADOR
Grava as videoaulas e
PODCASTS

Etapas de elaboração do
material didático
25

ETAPAS

EQUIPE DE
SUPORTE
Realiza a edição
masterização de imagem e
encaminha para o
Designer Educacional

DESIGNER
EDUCACIONAL
Confere a aplicação dos
ajustes e encaminha para
aprovação do professor.

PROFESSOR
CONTEUDISTA/
FORMADOR

Valida versão final do
material ( vídeo-aulas e
podcasts) e envia para a
coordenação.

COORDENAÇÃO
Encaminha a versão final
para a equipe de suporte
disponibilizar no AVA.

EQUIPE DE
SUPORTE
Disponibiliza as videoaulas
e PODCASTS no AVA.

Oportunamente acadêmicos que necessitem de material didático adaptado ou impresso, poderão fazer a solicitação diretamente ao Núcleo de Apoio ao Discente.

Dados do Curso de Administração
Habilitação

:

Bacharelado

Modalidade

:

EAD

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Administração Resolução nº 4 de 13
de julho de 2005 do Conselho Nacional de Educação Parecer CNE CES nº 438 2020
aprovado em 10 de julho de 2020 em análise pelo NDE para atualização do PPC
Local de funcionamento do curso sede IES
Acesso: Processo seletivo Vestibular Matrícula de Graduado e transferência ex officio
Duração do Curso: 04 anos 08 semestres
Integralização: Mínimo de 08 semestres 04 anos e máximo de 12 semestres 06 anos
Carga horária total em horas 3 200 horas
Bases legais

:

-

,

.

/

/

(

,

).

:

,

.

-

(

:

.

)

(

).

.

90 VAGAS ANUAIS

PRINCÍPIOS PDI e PPC

i Alto grau de sinergia e cooperação entre os cursos de Direito e
Administração em nível de bacharelado com ênfase em gestão
pública
( )

;

(

(

(

ii Eixos formadores dotados de interdisciplinaridade
)

;

iii Estudo intensivo e com dedicação exclusiva dos acadêmicos
)

iv Estímulo à pesquisa a e sua interface com a gestão pública
)

v Ênfase na formação das capacidades básicas associadas ao
aprofundamento seletivo de alguns temas
(

)

;

;

;

PRINCÍPIOS PDI e PPC
(

vi Integração entre graduação e pós graduação
)

-

;

vi Estímulo ao estudo e discussão em grupo por meio de
metodologia adequada para treinar a capacidade de ouvir e falar

(

)

;

vii Estímulo à utilização de novas tecnologias e técnicas de ensino
e didática
(

)

;

viii Estímulo à pesquisa e à reflexão acerca de modelos
institucionais e jurídicos e a formação para protagonista no serviço
público

(

)

;

ix Flexibilidade e liberdade na montagem da grade curricular por
parte dos acadêmicos de modo a estimular a identificação das reais
vocações e interesses destes

(

)

,

.

Cursos de
Administração
e Direito

A concepção geral dos cursos da Faculdade Pan
Americana de Administração e Direito em
relação a sua inserção institucional política
geográfica e social se refere ao propósito de
preparar profissionais para atuação nos
diferentes campos da atividade habilitada em
especial para seguir as carrerias públicas com
formação profissional humanística generalista
nexialista reflexiva e crítica sustentada por uma
sólida formação desenvolvendo capacidade de
análise interpretação dos fatos e aplicação da
legislação vigente e atento aos problemas sociais
e capaz de ser um instrumento de modificação
social
-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Perfil do Egresso
Quem será nosso formado?

Formar um profissional diplomado nas diferentes áreas de
conhecimento aptos para a inserção no mercado de trabalho
,

.

A formação do Administrador deve estar acompanhada de uma
visão humanística científica e tecnológica dotado de um
domínio conceitual capacidade empreendedora
responsabilidade social política e preocupação com o meio
ambiente Ainda o Administrador deve desenvolver competências
como padrão de articulação entre o conhecimento e inteligência
pessoal
,

,

,

,

,

.

.

Capez de realizar transformações sociais preparando técnicos
éticos críticos conscientes e comprometidos com o serviço
público escolhido e do seu papel no desenvolvimento da
sociedade brasileira
,

,

,

.

foco é o
desenvolvimento
de competências
para as carreiras
públicas, e não
pura e simples
formação
acadêmica

desenvolver competências ou habilidades dos
acadêmicos que possam apresentar
dificuldades de aprendizagem ou deficiências
,

oferecer suporte necessário a acadêmicos para
um melhor aproveitamento no processo ensino
aprendizagem
,

acompanhar o desempenho acadêmico a
evasão escolar índices de aproveitamento e de
frequência às aulas e demais atividades dos
acadêmicos
,

,

-

Núcleo de
apoio ao
discente
O Núcleo de Apoio ao Discente
da Faculdade Pan-Americana,
tem como objetivos atender,
mediar e solucionar situações
que possam surgir no decorrer
da vida acadêmica do corpo
discente.

Bijou Solutions, Inc. | 2020

3200h

FORMAÇÃO

SEMINÁRIOS
PRÁTICOS

2740h

40h

TCC

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

EXTENSÃO

OPTATIVAS ELETIVAS

60h

120h

320h

240h

ENSINO EAD 100%

Aprender

A jornada
A proposta do curso de Administração visa assegurar
formação profissional desenvolvendo assim as
habilidades e competencias esperadas conforme DCC e
PPC de forma progressiva e consistente
.

Conhecer
Nos primeiros semestres do curso o discente é motivado a
conhecer as diversas áreas que o profissional de
administração trilha em sua formação, disciplinas bem
abrangentes, que corroboram para que o curso de
Administração dialogue com outras áreas do
conhecimento. O conhecimento relacionado as diversas
áreas da Administração, norteia o egresso quanto aos
saberes científicos e técnicos nas dimensões sociais,
ambiental e econômicas, no contexto das empresas e
sociedade, assim como também a administração destes
saberes, considerando o contexto que estão inseridos,
capacidade de adaptação, tomada de decisão, absorção de
informações sobre contextos atuais e emergentes no
campo da Administração.

O curso de Administração tem como
premissa o pleno desenvolvimento de
habilidades e competências dos egressos,
direciona suas atividades didáticopedagógicas para o reconhecimento e
definição apropriados de problemas,
estratégica de soluções, teorias
administrativas, desenvolvimento da
argumentação e o aperfeiçoamento de
técnicas comunicativas que possam
projetar, nacionalmente e
internacionalmente o exercício profissional,
a reflexão e a atuação crítica sobre a esfera
da produção e o desenvolvimento de
raciocínio lógico, crítico e analítico.

Analisar
A capacidade do acadêmico a questionar
dados, fontes, informações, evidências,
modelos, a partir de argumentos lógicos e
racionais, com o propósito de alcançar
resultados com eficiência e eficácia.
Nesse contexto pode desenvolver
capacidade de diferenciar evidências,
reconhecer limitações, analisar pontos
fortes, fazer inferências, usar teorias
alternativas, desde logicamente sejam
validadas.

Aplicar

Avaliar
Refere-se a identificar problemas
em contextos específicos e fazer
uma avaliação a partir de conceitos
e ferramentas qualitativas e
quantitativas, para propor soluções
adequadas, que o discente tenha
capacidade de estruturar um
problema de forma metodológica e
analítica, fazendo relação causaefeito e alternativas eficientes e
eficazes para solucioná-los, fazendo
relação teoria e prática.

Pretende-se desenvolver a capacidade profissional plena dos egressos,
oferecendo instrumentos efetivos para aprendizado colaborativo,
compartilhando a experiência do cotidiana, com o ambiente de trabalho, e
atuação profissional, seja desenvolvendo sua capacidade para elaboração,
implementação e consolidação de projetos em organizações públicas ou
privadas, seja para o desenvolvimento da capacidade para realização de
consultorias em gestão e administração, planejando sua atuação profissional, e
se preparando para as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho,
no âmbito da administração e suas tecnologias.

Representação gráfica do perfil de formação

Representação gráfica do perfil de formação

Representação gráfica do perfil de formação

Ao final da jornada, a formação do egresso deverá evidenciar:
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, bem assim
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às
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 do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se
profissional adaptável;
Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e
Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias
administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
Para atingir esse desiderato o egresso é orientado a desenvolver aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica.

CORPO DOCENTE

PROFESSORES

Mestres e Doutores renovados
nacional e internacionalmente
Com sólida experiência em
docência pesquisa e extensão bem
como prática de carreiras públicas
.

,

TUTORES

,

Graduados e especializados na
área específica de tutoria

.

.

Primando pela qualidade do ensino a Faculdade Pan Americana de Administração e Direito está respondendo de forma
propositiva mas coerente correspondendo de modo excelente com a dimensão do corpo docente e tutorial e às condições de
infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a iniciação científica ao estabelecer o número de vagas frente aos resultados
de consultas à comunidade que apontam o curso de Administração e Direito como uma das principais opções de curso
superior
,

,

-

,

,

.

Diferenciais
Metodologia Inovadora
Docentes mestres e doutores
Tutores presenciais e Ead
Flexibilidade de disciplinas
Interdisciplinaridade
Autonomia discente
Aprendizagem colaborativa
Ensino, Pesquisa e Extensão
Projetos
Consultorias
Áreas do conhecimento
Excelência no ensino
Metodologias ativas
Desenvolvimento de habilidades e competências
Jogos de empresas
Atividades de extensão
Teoria e prática
Gestão de Negócios
Empreendedorismo
Gestão Pública
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