VEM SER FAIPE!
VEM SER ADMINISTRAÇÃO!

“Palavras do Coordenador”

A velocidade e o dinamismo no mundo dos negócios é
cada vez maior. Diferentemente do que ocorria há poucas
décadas, as fronteiras deixaram de existir tanto para as
empresas como deixou de ter fronteiras. Essa dimensão
global impõe aos futuros administradores a necessidade de
compreender a presença de organizações e marcas mundiais
num mercado local, como também estar habilitado a permitir
que empresas e marcas nacionais penetrem em outros
mercados. Tudo isso é claro, sem deixar de lado as análises
ambientais e a atenção e o respeito as idiossincrasias dos
seus públicos.

“O Curso”
O Curso de Bacharelado em Administração tem por
objetivo a formação de profissionais capacitados e aptos
para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados
níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como
para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado,
revelando a assimilação de novas informações e apresentando
flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no
trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos
vários segmentos do campo de atuação do administrador. O
melhor curso do país!

Perfil do Profissional
Um bom profissional de administração é organizado e usa
diversas ferramentas para auxiliar na organização dos dados,
informações e resultados. Não é necessário querer ter a própria
empresa, mas ter o espírito e mentalidade empreendedora é
uma característica essencial do administradores. Empreender
é ter um objetivo e agir para alcançá-lo.
Uma pequena ideia ou mudança que traga benefícios
ao negócio já pode ser o suficiente para um administrador
ser criativo e inovador, duas características bem valorizadas
hoje em dia. Claro que você não vai conseguir todas essas
característica da noite pro dia. Isso leva tempo e dedicação. O
importante é lembrar de estar sempre atualizado e melhorar
suas habilidades e ferramentas para se tornar um administrador
cada vez melhor!

Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho para o administrador é sempre
dinâmico. Nos momentos de baixa econômica, o profissional
ganha importância para otimizar custos, racionalizar
investimentos e aumentar a produtividade. Nos momentos
de alta, com o mercado aquecido e a produção a pleno
vapor, as oportunidades naturalmente aumentam.
Seja qual for o quadro, o mercado para quem se forma
em Administração é bom. Além dos vários setores internos
de uma empresa, o administrador também tem um grande
leque de tipos de empresa onde trabalhar: públicas e
privadas, nacionais e multinacionais, no comércio, na
indústria ou nos serviços, como empregado, consultor ou
até mesmo abrindo o seu próprio negócio.

O Futuro é agora e depende da decisão certa. Vem ser FAIPE.

Mais informações?
A gente liga para você!

65.99207-9701
65.98445-7146

