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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Administração.  

Grau Conferido: Bacharel em Administração. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 (oito) períodos. 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

existentes. 

Número de vagas ofertadas: 850 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

O Curso de Bacharelado em Administração tem como objetivos a formação de 

um profissional crítico com capacidade de leitura dos diferentes contextos em que as 

organizações atuem, visando assegurar níveis de competitividade, sustentabilidade e de 

legitimidade frente as transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho. 

Também objetiva propiciar ao aluno o desenvolvimento competências que 

consolidem a capacidade crítica e reflexiva para a formação de um profissional 

empreendedor e gerenciador de negócios, com condições de compreender a complexidade e 

as contradições que delineiam a dinâmica organizacional do mercado e da sociedade, 

valorizando a inovação e o desenvolvimento sustentável. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Capacitar o aluno para compreender a dinâmica empresarial, aplicando 

recursos humanos, físicos e organizacionais de forma coerente e alinhada com a missão, os 

objetivos e as estratégias para a tomada de decisão; 

b) Desenvolver no aluno atitudes e comportamentos, adotando uma atitude de 

autocrítica permanente, visando mantê-lo atualizado profissionalmente para possibilitar a 

transferência do aprendizado na organização. 

c) Preparar o aluno para atuar em um ambiente de mercado globalizado e de  
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grande competitividade; 

d) Dotar o aluno de competências para saber liderar, negociar, planejar e 

organizar trabalhos em equipe; 

e) Gerenciar a dinâmica empresarial para otimizar a aplicação de recursos de 

forma coerente e articulada com a missão, os objetivos e valores da organização por meio 

da conjugação de fatores humanos, administrativos, informacionais, produtivos, 

mercadológicos, políticos, legais, econômicos, culturais, tecnológicos, ecológicos e 

demográficos; 

f) Dotar o aluno de uma visão empreendedora com vistas a geração e 

consolidação de novos negócios; 

g) Fornecer subsídios para o estabelecimento de estratégias e tomadas de 

decisão com vistas ao alcance de resultados; 

h) Levar o aluno a desenvolver atitudes de autocrítica permanente, 

empreendedora, visando mantê-lo atualizado profissionalmente para possibilitar a 

transferência do aprendizado na organização; 

i) Desenvolver competências que capacitem o profissional a atuar de forma ética 

em um ambiente de competitividade e internacionalização do mercado; e 

j) Tornar o Curso de Administração da Faculdade Estácio de São Luís referência 

na formação de profissionais para o mercado de trabalho. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O Curso está constituído para proporcionar ao egresso uma formação generalista 

que o capacite a compreender as questões técnico-científicas e sócias econômicas, bem 

como a identificar e solucionar problemas nos diversos ambientes organizacionais, 

respeitadas as diferenças regionais e locais.  

O egresso do Curso de Administração deverá ser capaz de: 

a) Compreender o processo administrativo, de modo integrado, sistêmico e 

estratégico, bem como suas relações com o ambiente externo; 

b) Identificar, analisar problemas, buscar soluções que potencializem os 

resultados das organizações; 

c) Pensar estrategicamente; 

d) Utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e 

formulações matemáticas e estabelecendo relações formais e causais entre os fenômenos; 

e) Interagir criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais; 



 
 

3 
 

f) Saber expressar-se adequadamente tanto de forma 

interpessoal, como nos documentos técnicos específicos e interpretação da realidade das 

organizações; 

g) Organizar atividades e programas, identificar e dimensionar riscos para a 

tomada de decisões; 

h) Selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender interesses 

interpessoais e institucionais; 

i) Introduzir e implementar mudanças nos processos e gestão das organizações 

em face a constante atualização tecnológica; 

j) Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 

k) Ter competência para empreender, analisando criticamente as organizações e 

antecipando e promovendo suas transformações; 

l) Atuar em equipes interdisciplinares; 

m) Compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do 

desenvolvimento da autoconfiança; 

n) Identificar e analisar problemas, buscando soluções que potencializem os 

resultados das organizações; 

o) Trabalhar em ambientes instáveis e dinâmicos, suscetíveis a grandes 

mudanças; 

p) Refletir e atuar de modo crítico e analítico no contexto produtivo e de 

prestação de serviços; 

q) Planejar, organizar, comandar e controlar a eficiente e eficaz consolidação e o 

funcionamento de empreendimentos, com efetividade; 

r) Desenvolver projetos de melhoria e de análise do desempenho organizacional, 

estimulando programas de auto avaliação, recomendando soluções alternativas, criativas e 

inovadoras às organizações; 

s) Acompanhar e manter-se atualizado quanto as regulamentações referentes às 

organizações; 

t) Ser proativo e inovador; 

u) Utilizar e ampliar a utilização de recursos tecnológicos, financeiros, humanos e 

organizacionais, otimizando e melhorando o desempenho organizacional, em nível de 

eficiência, eficácia e efetividade. 
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4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Em consonância com as DCNs concordamos com Andrade e Amboni 

(2004), qual seja: as práticas pedagógicas devem ser e estar condizentes com a 

proposta pedagógica do curso, de acordo com o contexto em que o curso se insere, 

com os que o mercado solicita, com os objetivos do curso, com o perfil 

profissiográfico do discente, com a concepção do conhecimento, ciência e 

educação, entre outros, com o intuito de favorecer a contextualização e a 

interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos para que os alunos o percebam 

para possibilidade da real aplicação em sua profissão, após o término da graduação. 

A Administração é uma das áreas que mais proporciona oportunidades 

para o profissional. O egresso do Curso de Bacharelado em Administração terá 

inúmeras alternativas, para desempenhar as competências e habilidades adquiridas 

ao longo do curso, das quais merecem destaque: desenvolver capacidade para 

realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias administrativas, 

gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais (DCNs 04/2005). 

Importante lembrar que a formação em Administração é, portanto, 

generalista, permitindo o exercício imediato em qualquer das áreas administrativas 

no contexto atual. 

Em São Luís–MA, as perspectivas e possibilidades de inserção 

profissional do egresso são bastante amplas, principalmente no que se refere à 

atuação na iniciativa privada, órgãos públicos, área de docência, administrador 

autônomo, e no terceiro setor, este último em franco crescimento e bastante carente 

de profissionais para os mais diversos cargos administrativos. 

Nas empresas da iniciativa privada, observa-se uma infindável e ampla 

gama de oportunidades, visto que São Luís possui 95.397 empresas ativas (IBGE, 

2015). Para o emprego de suas funções, o administrador possui conhecimentos que 

são utilizados nos mais diversos cargos e funções: Administrador de Recursos 

Humanos, Administrador de Mercado, Administrador de Marketing, Administrador de 

Materiais, Administrador de Produção, Administrador de Logística, Administrador 

Financeiro, Administrador Orçamentário, Administrador de TI e Administrador 

Estratégico. 

Conforme DCNs 04/2005, artigo 5º, II: “relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a  
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administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e 

logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento 

estratégico e serviços”. 

Assim, observa-se o enorme potencial que tem o Estado do Maranhão e a 

premente necessidade de qualificação de profissionais na área da administração 

para atuar nas organizações do Estado, estendendo-se esta necessidades nos 

órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, nas mais diferentes áreas 

institucionais. Desta forma, o profissional da administração tem um grande leque de 

oportunidades de trabalho, seja como empreendedor constituindo a sua empresa, 

empreendedor corporativo, perito e parecerista administrativo, consultor em gestão e 

administração, gestor estratégico, tático e operacional, servidor público Federal, 

Estadual ou Municipal.  

O Programa Espaço Estágio e Emprego (E3) realizará a captação de 

ofertas de estágios e empregos junto às empresas e as divulgará aos interessados 

em um mural nas dependências da Faculdade e via internet por meio do site 

<www.vagasestacio.com.br>. Encaminhará os candidatos, legalizará e acompanhará 

o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de setembro 

de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. 

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos no mercado de 

trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso contará com a 

Central de Estágios e Empregos que executará suas ações pautadas na Política de 

Estágios e Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial: 

a) Portal de Vagas de Estágios e Empregos acessado por meio de um 

sistema informatizado. A central de empregos mantem uma parceria com empresas 

para a oferta e divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e 

acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 

de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é 

seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, coeficiente de rendimento, 

período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil 

solicitado pela empresa são encaminhados. 

b) PLATAFORMA ESTÁCIO CARREIRAS - ambiente online para alunos e 

graduados da Instituição, que aborda os temas de orientação de  
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carreira, dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como potencializar as 

suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo, tendo em vista: 

c) Posto de Atendimento do CIEE - o curso contará também com a 

presença de Postos de Atendimento do maior agente de integração do país. Por 

meio de atendimento presencial os estudantes tem acesso às vagas de estágios e 

participam da programação oferecida pelo agente: Cursos, palestras, oficinas, etc. 

A Estácio São Luís também oferecerá o projeto ACREDITA, disponível no 

site <http://www.estacio.br/estacioacredita>, onde acadêmicos do último período 

ganhará um curso preparatório para desenvolverem as competências mais 

requisitadas pelo mercado de trabalho. Além disso, o currículo do formando será 

encaminhado para empresas parceiras e consultorias de RH. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 

sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos. 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 


